Snelheid, stijl en mobiliteit
Deze dingen hebben we geoptimaliseerd voor onze SW10.
Zowel thuis of op kantoor vormen ze de perfecte aanvulling voor elke game- of kantoorstoel en passen ze
dankzij de universele 11 x 22 mm stift op nagenoeg
alle gebruikelijke modellen.
De wielen, die zijn gebaseerd op die van inline
skates, zijn gemaakt van polyurethaan en zijn
daardoor niet alleen duurzaam, maar ook
bijzonder vriendelijk voor kwetsbare vloeren.
De wielen glijden zachtjes over elke geschikte ondergrond zonder krassen achter te
laten.
Tegelijkertijd draaien ze zo soepel dat ze bijna
niet te horen zijn en niet storen of afleiden.

Ideaal voor gevoelige vloeren
Houd je niet van vloermatten of kleden? De SW10 zijn het optimale alternatief en bieden betrouwbare bescherming tegen krassen en strepen.
In tegenstelling tot wielen van hard plastic of metaal kunnen de SW10
direct worden gebruikt op diverse soorten ondergrond zoals hout, tapijt of
tegels.
Kwetsbare houten vloeren profiteren het meest van de stabiele wielgroeven.

Eenvoudig te installeren
De SW10 kan binnen enkele seconden op eenvoudige wijze en zonder gebruik van gereedschap
op de stoel gemonteerd worden. De stift van het zwenkwiel kan met minimale inspanning in de
vijfsterrenvoet gestoken worden.
Dankzij de stift van 11 x 22 mm zijn de zwenkwielen universeel geschikt voor de
meeste kantoor- en draaistoelen.

Supersnel, superstil
Met name door de nauwkeurige
kogellagers van alle SW10 krijgen
ze een aanzienlijke hoeveelheid
mobiliteit en snelheid.
Er zijn twee kogellagers in het wiel
geïntegreerd, waardoor het zonder
weerstand en opmerkelijk soepel
over de vloer rolt. Door de andere
twee kogellagers kunnen de SW10
360° draaien.
De wielen zijn ongelooflijk stil en
zullen zowel collega's vrienden en
familieleden niet storen.
Deze wielen zijn de ideale upgrade
voor elke stoel, of het nu voor
serieus werk op kantoor of een
avondje gamen is.

PRECISIE-

KOGELLAGERS

Van de straat naar huis
Als het buiten werkt, werkt het
binnen nog beter.
De SW10 maken indruk met
een sportief, zwart ontwerp dat
ook wordt toegepast op inline
skates. Simpele, gewone
kantoorstoelen krijgen een
nieuwe look en het motorrace-uiterlijk van gamestoelen
krijgt een perfecte afwerking.
Met een stift van 11 x 22 mm
stem hebben de wielen een
universele fitting en kunnen
dus aan de meeste stoelen
worden bevestigd.

Afmetingen
11 mm

35 mm

22 mm

99 mm

75 mm

25 mm

Eigenschappen
 75mm-wieldiameter
 Universele stiftmaat: 11 mm x 22 mm
 Geschikt voor alle Sharkoon-gamestoelen
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