CECHY





Maksymalnie wygodny fotel dla gracza
Wzmocniona stalowa konstrukcja
Elastyczne i regulowane podłokietniki 4D
Lepsza kontrola przez zaawansowany
system zawiszenia i pochylenia






Regulowane oparcie od 90 do 160 stopni
Podnośnik gazowy klasy 4-tej
Koła 75 mm z blokadą
Zagłówek i podszuka lędźwiowa

WYGODA NA PIERWSZYM MIEJSCU

60.5 cm

SKILLER SGS4 ma te same unikatowe
funkcje co highendowa seria SKILLER
SGS3, ale oferuje większą przestrzeń
siedzenia. Fotel SGS4 przeznaczony jest
dla osób o wadze do 150kg i wysokości
maksymalnie 200cm lub inaczej dla
osób, które lubią mieć więcej miejsca na
manewrowanie.

52.5 cm

42 cm

MAXIMUM LOAD

FUNKCJE

Wzmocniona stalowa
konstrukcja

Wysokiej jakosci haftowane logo
Elastyczne i regulowane
podłokietniki 4D

Zagłówek i
poduszka ledzwiowa
ze specjalnej
wygodnej tkaniny

Powierzchnia przepuszczająca
powietrze na siedzisku
oraz poduszce lędźwiowej
Podnośnik gazowy klasy 4-tej

Bardzo duze
koła 75mm
z mechanizmem blokady

Masywna aluminiowa
piecioramienna podstawa

WERSJE KOLORYSTYCZNE

Elegancki wygląd w klasycznym czarnym kolorze z możliwością
wyboru innych wzorów jak niebieski, zielony, czerwony czy biały.

ELASTYCZNE I REGULOWANE PODŁOKIETNIKI 4D

Dostosowalny do kazdej długosci ramienia

Indywidualnie regulowana szerokość

Elastycznie regulowana wysokość

Łatwość w regulacji kątów

FUNKCJE KOMFORTU

Sprezynowa funkcja
pochylenia całego fotela
Dzięki blokadzie oraz także zamkowi
kąta nachylenia, całe siedzenie w tym
podłokietniki oraz oparcie może być
regulowane od płaskiej pozycji 0 stopni
do 14 stopni do tyłu w tryb kinowy.

LOCK
FUNCTION

Bardzo duze koła 75mm z funkcja blokady
Koła są wyposażone w funkcję hamulca ręcznego,
co zapobiega niechcianym ruchom fotela w czasie
wzmożonej gry.

WYSOKIEJ JAKOSCI MATERIAŁY

Główna rama foteli dla graczy SKILLER SGS4 jest stworzona z wysokiej jakości stali, aby zapewnić nam
pełną stabilność i wytrzymałość. Syntetyczne pokrywy skórzane są nie tylko twarde, ale także łatwe do
wyczyszczenia bez większego wysiłku. Pozostałe dwie poduszki z tkanin można myć w temperaturze 30°C.

WYMIARY I K ĄTY NACHYLENIA
60.5 cm

10 cm

132.5 - 139 cm

87 cm

90° - 160°

27 cm

52.5 cm
59 cm
42 cm

49 cm

28.5 37.5 cm

58 cm
51.5 - 58 cm

SPECYFIKACJA
OGÓLNE:






CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA:

Typ pianki
Gęstość pianki
Konstrukcja ramy
Obicie fotela
Wersje Kolorystyczne

Regulowane podłokietniki
Rozmiar podłokietnika (dł. x sz.)
Typ mechanizmu
Zamek od przechylenia
Blokada od pochylenia
Regulacja całego fotela
Podnośnik gazowy
Sposób oparcia
Regulowany kąt oparcia
Zagłówek i podszuka lędźwiowa
Materiał pokrywający zagłówek
i poduszkę lędźwiową
 Typ podstawy
 Rozmiar koła
 Wymagane złożenia












Pianka kształtująca wysokiej gęstości
60 - 70 kg/m³
Stal (Średnica: 22 mm)
PVC
Czarna, Czarno/Niebieska, Czarno/
Czerwona, Czarno/Zielona,
Czarno/Biała
4D
27 x 10 cm
Wielofunkcyjne nachylenie



0° - 14°
Klasy 4-tej
Wyprostowane plecy
90° - 160°

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

 Fotel (jako całość)
 Podnośnik gazowy

WYMIARY I WAGA:
Rozmiar siedziska (sz. x dł.)
Maksymalna wysokość siedziska
Minimalna wysokość siedziska
Maksymalna wysokość podłokietnika
Minimalna wysokość podłokietnika
Wysokość oparcia
Szerokość oparcia przy ramionach
Rozmiar opakowania (dł. x sz. x wys.)
Polecana maksymalna wysokość
użytkownika
 Waga
 Maks. waga użytkownika










42 x 49 cm
58 cm
51.5 cm
37.5 cm
28.5 cm
87 cm
60.5 cm
94 x 73 x 42 cm
200 cm
28.9 kg
150 kg


Tkanina
5-cioramienny stop aluminium
Koła 75 mm z blokadą



KARTON






Ilość w boksie: 1
Wymiary: 94 x 73 x 42 cm
Waga: 35.3 kg
Taryfa celna numer: 94013000
Wyprodukowano w: Chinach

OPAKOWANIE ZAWIERA






SKILLER SGS4
Zagłówek i podszuka lędźwiowa
Instrukcja
Śrubki montażowe
Klucz imbusowy

SKILLER SGS4 BLACK

SKILLER SGS4 BLACK/BLUE

SKILLER SGS4 BLACK/RED

SKILLER SGS4 BLACK/GREEN

SKILLER SGS4 BLACK/WHITE

www.sharkoon.com

