
CECHY
 Pierwszej klasy fotel gamingowy z materiałową pokrywą
 Mocna stalowa rama konstrukcyjna
 Elastyczny i regulowany podkłokietnik 3D
 Regulowany oparcie fotela od 90° do 160°
 System od kontroli pochylenia (od 3° do 18°) 
 Podnośnik gazowy typu Class-4
 Kółka 60 mm
 Poduszka lędźwiowa i zagłówkowa



FUNKCJE

Elastyczny i regulowany 
podkłokietnik 3D

Zagłówek i poduszka ledzwiowa
ze specjalnej wygodnej tkaniny

Tkanina przepuszczająca powietrze

Kółka 60 mm

Podnośnik gazowy typu Class-4

Solidna stalowa 
pięcioramienna podstawa

Wzmocniona 
stalowa rama



WERSJE KOLORYSTYCZNE

Sportowy wygląd w eleganckiej czarnej kolorystyce 
z czerwony, niebieskim, zielonym lub szarym tłem.



ELASTYCZNY I REGULOWANY PODKŁOKIETNIK 3D

Elastycznie regulowana wysokość

Dostosowalny do każdej długości ramienia

Łatwość w regulacji kątów



Z dużą regulacją kontroli pochylenia SKILLER 
SGS2 dają nam możliwość relaksacyjnej pozycji 
w grze przy nachyleniu fotela od 3 do 18 stopni. W 
trakcie przerwy natomiast oparcie może być re-
gulowane od 90 do 160 stopni.

Pięć szerokich 60mm kół zapewnia stabilność fotela oraz 
łatwą mobilność na różnych powierzchniach.

FUNKCJE KOMFORTU

Szerokie 60mm Koła

Maksymalny Relaks



WYMIARY I KATY NA CHYLENIA

WYSOKIEJ JAKOSCI MATERIAŁY

Rama w SKILLER SGS2 jest wykonana ze wzmocnionej stali, która poprawia stabilność całego fotela. 
Pokrowce są wykonane z miękkiej tkaniny, która przepuszcza powietrza i jest łatwa do umycia za pomocą 
standardowych środków czystości. Poduszki można myć w temperaturze 30 stopni Celsjusza.
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OPAKOWANIE
 Ilość szt. w opakowaniu: 1
 Wymiary: 86 x 70 x 33 cm
 Waga: 23 kg
 Taryfa celna nr: 94013000
 Wyprodukowano w: Chinach

 SKILLER SGS2
 Zagłówek i poduszka lędźwiowa
 Instrukcja
 Zestaw akcesoriów

OGÓLNA:
 Typ pianki

 Gęstość pianki

 Konstrukcja ramy
 Obicie fotela
 Wersje kolorystyczne

 Regulowane podłokietniki
 Rozmiar podłokietnika (dł. x sz.)
 Mechanizm
 Zamek od przechylenia
 Regulacja całego fotela 
 Tłok od podnoszenia fotela
 Sposób oparcia
 Regulowany kąt oparcia
 Zagłówek i poduszka lędźwiowa 
 Materiał pokrywający zagłówek i 
 poduszkę lędźwiową
 Podstawa
 Rozmiar koła 
 Wymagane złożenie

Siedzisko: Formowana pianka
Oparcie: Poliouretanowa pianka
Siedzisko: 50 kg/m³
Oparcie: 24 kg/m³
Stal (Średnica: 19 mm)
Miękka tkanina
Czarno/Szara, Czarno/Niebieska, 
Czarno/Czerwona, Czarno/Zielona
3D
25 x 9 cm 
Konwencjonalne pochylenie


3° - 18°
Class-4
Wyprostowane plecy
90° - 160°



Miękka tkanina
Stalowa pięcioramienna podstawa
60 mm



SPECYFIKACJA

OPAKOWANIE ZAWIERA

SKILLER SGS2 BLACK/GREENSKILLER SGS2 BLACK/GREY SKILLER SGS2 BLACK/BLUE SKILLER SGS2 BLACK/RED

CERTYFIKATY BEZPIECZENSTWA:
 Fotel (jako całość)
 Tłok podnoszenia fotela

WYMIARY I WAGA:
 Rozmiar siedziska (sz. x dł.)
 Maksymalna wysokość siedziska
 Minimalna wysokość siedziska
 Maksymalna wysokość podłokietnika
 Minimalna wysokość podłokietnika
 Wysokość oparcia
 Szerokość ramion przy oparciu
 Rozmiar opakowania (dł. x sz. x wys.)
 Polecana maksymalna 
 wysokość użytkownika:
 Waga
 Maks. waga użytkownika

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

39.5 x 50 cm
58.5 cm
49 cm
35.5 cm
28.5 cm
83 cm
57 cm
86 x 70 x 33 cm

185 cm
20.8 kg
110 kg


