
Specificaties
Productnaam SKILLER SGS20 FABRIC

Type schuim Vormschuim met een hoge  
dichtheid

Schuimdichtheid 45 - 50 kg/m³
Frame constructie Staal (Diameter: 19 mm)
Materiaal stoelbekleding Stof

Kleur versies Zwart/Grijs, Zwart/Blauw
Zwart/Rood, Zwart/Oranje

Aanpasbare armleuning 3D
Afmetingen voering armleuning 
(L x B) 26 x 9 cm

Mechanisme Conventionele kanteling
Kantelvergrendeling 

Aanpasbare kantelhoek 3°  - 18°
Gasveer Klasse 4
Stijl rugleuning Hoge rugleuning
Aanpasbare rugleuning 90° - 160°
Hoofdsteun en lendenkussen 

Hoofdsteun & onderrug kussen 
hoes materiaal Stof

Type voet Stervormig onderstel van  
aluminium

Wielgrootte 60 mm 
Montage benodigd 

Veiligheidscertificaten
Stoel (algemeen) DIN EN 1335-1/2
Gasveer DIN EN 16955

Gewicht & afmetingen
Afmetingen zitting (B x D) 55 x 50,5 cm
Maximale zithoogte 57 cm
Minimale zithoogte 47 cm
Max. hoogte armleuning vanaf de vloer 79,5 cm
Min. hoogte armleuning vanaf de vloer 63 cm
Hoogte rugleuning 80 cm
Schouderbreedte rugleuning 54 cm
Max. lichaamslengte gebruiker 185 cm
Max. belasting 120 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H) 86 x 70 x 33 cm
Gewicht 20,8 kg

Inhoud verpakking
SKILLER SGS20 Fabric, hoofdsteun en lendenkussen,  
handleiding,  accessoiresset
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SKILLER SGS20 FABRIC
Met de SKILLER SGS20 is er nu een betaalbare stoel met een extra gro-
te zitting en de verwachte hoge kwaliteit van een Sharkoon gamestoel. 
Door de comfortabele bekleding kun je uren onafgebroken zitten.  Door 
druk op de ruggengraat weg te nemen, ondersteunen de hoofdsteun en 
lendenkussens de rug, waardoor ze een gezonde houding tijdens het zit-
ten bevorderen. Het robuuste frame en klasse 4 gasveer zorgen voor een 
stabiele houding in hectische situaties.

Eigenschappen

BEKLEDING VAN STOF MET SPORTIEF ONTWERP 
De SKILLER SGS20 met klassieke stoffen bekleding maakt indruk met zijn 
sportieve, elegante ontwerp, de contournaden en gekleurde accenten op 
de rugleuning en zitting. De gamestoel is ook van ademend materiaal, dus 
je kunt er uren onafgebroken op zitten, zelfs op hete zomerdagen. 

VEEL RUIMTE
De 55 cm brede zitting biedt genoeg ruimte, zelfs voor grote mensen die 
comfortabel in hun gamestoel willen zitten.  

BIJZONDER ERGONOMISCH
De hoogte van de zitting van de SKILLER SGS20 kan moeiteloos worden 
aangepast zodat je altijd de perfecte zitpositie hebt. Ook de hoogte en 
stand van de armleuningen kunnen in een paar simpele stappen worden 
aangepast.  Ze kunnen ook naar voren en naar achteren worden ver-
plaatst. Daardoor kan de stoel altijd aan individuele wensen worden aan-
gepast. De hoofdsteun en lendenkussens ondersteunen de rug door druk 
erop weg te nemen als je er lang op zit. Dit bevordert de juiste zithouding 
en voorkomt nek- en rugpijn.   

IDEAAL VOOR ONTSPANNING
Naast het geïntegreerde kantelmechanisme kan de rugleuning ook 160 
graden achterover hellen. Door de combinatie van deze functies kun je 
even ontspannen tijdens een korte pauze voordat de volgende gameses-
sie begint. 

MAXIMALE BELASTING VAN 120 KILO
Dankzij de stabiele stalen frameconstructie en de klasse 4 gasveer kan 
de SKILLER SGS20 een gewicht tot 120 kilo op betrouwbare wijze on-
dersteunen. Hij is ook geschikt voor gebruikers tot 1,85 meter lang.

EAN-code
SKILLER SGS20 FabricBlack/Grey 4044951035014
SKILLER SGS20 Fabric Black/Blue 4044951035021
SKILLER SGS20 Fabric Black/Red 4044951035038
SKILLER SGS20 Fabric Black/Orange 4044951035045
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