Met de SKILLER SGS20 is er nu een betaalbare gamestoel met een extra grote zitting en een hoge kwaliteit die je van Sharkoon
mag verwachten. 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 zitten bevorderen.
Het robuuste frame en klasse 4 gasveer zorgen voor een stabiele houding in hectische situaties.

Klassieke leren look
Door de bekleding van stevig synthetisch leer kan de
SKILLER SGS20 makkelijk worden geïntegreerd in
de studeer- of werkkamer thuis. De contournaden en
gekleurde vlakken op de rugleuning en zitting geven
de stoel kleuraccenten.
Zelfs klein schoonmaakwerk op de synthetisch
leren bekleding is geen probleem: Met een vochtige
schoonmaakdoek kun je makkelijk vlekken op de
SGS20 verwijderen.

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 verplaatst. Daardoor kan de
stoel altijd aan individuele wensen worden aangepast.
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 neken 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 gamesessie 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 ondersteunen. Hij is
ook geschikt voor gebruikers tot 1,85 meter lang.

