
SKILLER SGS20
Dzięki SKILLER SGS20 istnieje teraz niedrogie krzesło ze szczególnie dużą 
podstawą siedziska i oczekiwaną wysoką jakością fotela do gier marki 
Sharkoon. Jego wygodna tapicerka pozwala siedzieć godzinami bez pr-
zerwy. Odciążając kręgosłup, zagłówek i poduszki lędźwiowe wspierają 
plecy i szyję, promując w ten sposób zdrową postawę podczas siedzenia. 
Solidna rama i podnośnik gazowy klasy 4-tej zapewniają stabilne trzyma-
nie w trudnych sytuacjach.

Cechy

KLASYCZNY WYGLĄD SKÓRY
Pokrowiec wykonany z wytrzymałej skóry syntetycznej SKILLER SGS20 
sprawia, że można łatwo go zintegrować z gabinetem lub pokojem biu-
rowym w domu. Konturowe szwy i kolorowe elementy na oparciu i pod-
stawie siedziska stanowią akcenty kolorystyczne krzesła. Nawet drobne 
prace związane z czyszczeniem tapicerki ze skóry syntetycznej nie stano-
wią problemu: SGS20 można łatwo usunąć z plam za pomocą wilgotnej 
szmatki do czyszczenia.  

DUŻO MIEJSCA
Jego podstawa siedziska o szerokości 55 cm zapewnia wystarczająco dużo 
miejsca nawet dla dużych osób, które chcą wygodnie usiąść na swoim fo-
telu gamingowym.

SZCZEGÓLNIE ERGONOMICZNY
Wysokość siedziska SKILLER SGS20 można bez wysiłku regulować, aby 
zawsze zapewnić idealną pozycję siedzącą. Wysokość i kierunek podło-
kietników można także ustawić w kilku prostych krokach. Podłokietniki są 
też przesuwane do przodu i do tyłu. Pozwala to na dostosowanie fotela w 
każdej chwili do indywidualnych wymagań. Zagłówek i poduszki lędźwio-
we wspierają kręgosłup, odciążając go podczas długiego siedzenia. Spr-
zyja to prawidłowej postawie siedzącej i skutecznie zapobiega bólom szyi 
i pleców.  

IDEALNY NA RELAKS
Oprócz zintegrowanego mechanizmu przechylania oparcie można 
również odchylić o 160 stopni. Razem te funkcje umożliwiają chwile re-
laksu podczas krótkiej przerwy przed rozpoczęciem kolejnej sesji gry. 

WYTRZYMAŁOŚĆ DO 120 KILOGRAMÓW
Dzięki stabilnej konstrukcji stalowej ramy i podnośnikowi gazowemu kla-
sy 4-tej, SKILLER SGS20 niezawodnie utrzymuje ciężar do 120 kg. Nadaje 
się również dla użytkowników o wzroście do 185 cm

Specyfikacja
Nazwa produktu SKILLER SGS20

Typ pianki Pianka kształtująca  
wysokiej gęstości

Gęstość pianki 45 - 50 kg/m³
Wzmocniona stalowa  
konstrukcja Stal (Średnica: 19 mm)

Obicie fotela PU

Wersje kolorystyczne
Czarny/Szary, Czarny/Niebieski
Czarny/Czerwony,  
Czarny/Pomarańczowy

Regulowane podłokietniki 3D
Rozmiar podłokietnika (dł. x sz.) 26 x 9 cm
Typ mechanizmu Konwencjonalne odchylanie
Zamek od przechylenia 

Regulacja całego fotela 3°  - 18°
Podnośnik gazowy klasy 4-tej Klasy 4-tej
Sposób oparcia Wyprostowane plecy
Regulowany kąt oparcia 90° - 160°
Zagłówek i poduszka lędźwiowa 

Materiał pokrywający zagłówek 
i poduszkę lędźwiową Tkanina

Typ podstawy Stalowa pięcioramienna podstawa
Rozmiar koła 60 mm 
Wymagane złożenia 

Certyfikaty bezpieczeństwa
Krzesło (Ogólne) DIN EN 1335-1/2
Podnośnik gazowy DIN EN 16955

Waga i wymiary
Rozmiar siedziska (sz. x dł.) 55 x 50,5 cm
Maksymalna wysokość siedziska 57 cm
Minimalna wysokość siedziska 47 cm
Maks. wysokość podłokietnika od podłogi 79,5 cm
Min. wysokość podłokietnika od podłogi 63 cm
Wysokość oparcia 80 cm
Szerokość oparcia przy ramionach 54 cm
Polecana maksymalna wysokość 
użytkownika 185 cm

Maks. waga użytkownika 120 kg
Rozmiar opakowania (dł. x sz. x wys.) 86 x 70 x 33 cm
Waga 20,9 kg

Opakowanie zawiera
SKILLER SGS20, Zagłówek i poduszka lędźwiowa, 
Instrukcję, Zestaw akcesoriów

Kod kreskowy
SKILLER SGS20 Black/Grey 4044951034970
SKILLER SGS20 Black/Blue 4044951034987
SKILLER SGS20 Black/Red 4044951034994
SKILLER SGS20 Black/Orange 4044951035007
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