
SKILLER SGS2 Jr.
Voor de kleinste gamers is de nieuwe SKILLER SGS2 Jr. de grootste  
blikvanger! Zijn sportieve uiterlijk, in een van de vier verschillende kleu-
ruitvoeringen, maakt dit het hoogtepunt van elke kinderslaapkamer of 
speelkamer. Met zijn ergonomische vorm en instelbare rugsteun is de 
stoel perfect voor het doen van huiswerk en - zo nu en dan - voor een 
korte pauze om te gamen! Dankzij een met schuim beklede stoffering met 
een ademende bedekking en een stevige frameconstructie staat de stoel 
garant voor uren aan plezier en games.

Eigenschappen

KLEINE STOEL VOOR HOGE EISEN 
De naam zegt het al: de SKILLER SGS2 Jr. is de kleinere versie van onze 
SKILLER SGS2 gamingstoelen en is perfect voor kinderen. Net als zijn 
grote broer heeft de stoel een sportief, modern uiterlijk in vier verschil-
lende kleuruitvoeringen, waarmee hij elke kinderkamer van een echte 
racesfeer voorziet. Zijn ergonomische vorm, instelbare zithoogte en in-
stelbare rugsteunhoek zorgen voor een ideale zithouding. 

BEDEKKING VAN ZACHT EN DUURZAAM TEXTIEL
De SKILLER SGS2 Jr. heeft een ademende textielbedekking. Samen met 
de soepele schuimbekleding is de stoel zeer fijn en comfortabel om op te 
zitten. Bovendien is de stoel bedekt met textiel met een indrukwekkende 
duurzaamheid, dat de zwaarste eisen van dagelijks gebruik moeiteloos 
aankan.    

URENLANG COMFORT
Voor meer comfort en zitplezier is de SKILLER SGS2 Jr. voorzien van 
een kantelmechanisme met veerondersteuning en in hoogte verstelbare 
armsteunen. De stoel kan zo worden aangepast aan persoonlijke eisen 
en biedt urenlang zitplezier. Als er tijdens de gamesessies of na het harde 
studeren voor school tijd over is voor een pauze, kun je achteroverleunen 
en ontspannen dankzij de instelbare hoek van de rugsteun, met een ma-
ximale hoek van 135°.  

EXTRA KUSSENS VOOR NEK EN RUG
Voor extra comfort is de SKILLER SGS2 Jr. voorzien van een hoofdsteun- 
en lendenkussen. De kussens kunnen desgewenst snel en eenvoudig 
worden bevestigd. Na bevestiging bieden ze tijdens een lange zit on-
dersteuning en comfort voor de nek en rug. De kussens zijn bedekt met 
een zachte, eenvoudig te reinigen stof. 

STABIELE ZIT VOOR ELKE SITUATIE
De SKILLER SGS2 Jr. is robuust, zodat er jarenlang plezier aan kan wor-
den beleefd. Om stevig te kunnen staan, is de stoel voorzien van een 
stervormige voet met vijf wielen, gemaakt van een stevig synthetisch 
materiaal. Dit zorgt niet alleen voor een lange levensduur, maar is ook 
opvallend licht. Met zijn compacte afmetingen is de SKILLER SGS2 Jr. 
specifiek geschikt voor kinderen en tieners met een lichaamslengte van 
maximaal 160 cm en een maximumgewicht van 65 kg.

Specificaties
Productnaam SKILLER SGS2 Jr.

Type schuim Zitting: Vormschuim 
Rugleuning: Polyurethaanschuim

Schuimdichtheid Zitting: 45 kg/m³ 
Rugleuning: 28 kg/m³

Frame constructie Staal (Diameter: 15 mm), hout
Materiaal stoelbekleding Stof

Kleurvarianten Zwart/Blauw, Zwart/Rood,  
Zwart/Roze, Zwart/Grijs

Aanpasbare armleuning 1D
Afmetingen voering  
armleuning (L x B) 27 x 7 cm

Mechanisme Conventionele kanteling
Kantelvergrendeling 

Aanpasbare kantelhoek 3° - 18°
Gasveer Klasse 4
Stijl rugleuning Middelhoge rugleuning
Aanpasbare rugleuning 90° - 135°
Hoofdsteun en lendenkussen 

Hoofdsteun & onderrug kussen 
hoes materiaal Stof

Type voet Stervormig onderstel van nylon    
Wielgrootte 50 mm
Montage benodigd 

Veiligheidscertificaten
Stoel (algemeen) DIN EN 12520 
Gasveer DIN EN 16955

Gewicht & afmetingen
Afmetingen zitting (B x D) 43 x 49 cm
Maximale zithoogte 44 cm 
Minimale zithoogte 38 cm 
Max. hoogte armleuning vanaf de vloer 60 cm  
Min. hoogte armleuning vanaf de vloer 54,5 cm  
Hoogte rugleuning 66 cm 
Schouderbreedte rugleuning 47 cm
Max. lichaamslengte gebruiker 160 cm
Max. belasting 65 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H) 67 x 59 x 29 cm
Gewicht 15,1 kg

Inhoud verpakking
SKILLER SGS2 Jr., Hoofdsteun en lendenkussen,  
Handleiding, Accessoiresset

EAN-code
SKILLER SGS2 Jr. Blue 4044951032310
SKILLER SGS2 Jr. Red 4044951032327
SKILLER SGS2 Jr. Pink 4044951032334
SKILLER SGS2 Jr. Grey 4044951032341
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