CECHY
 Projekt inspirowany prawdziwymi
fotelami wyścigowymi
 Miękka tapicerka ze skóry ekologicznej
zapewnia lepszą zgodność z formą
ciała użytkownika
 Poduszki na głowę i lędźwie wykonane
z tak zwanej memory foam

 Duży uchwyt regulacji oparcia dla
szybkiego i łatwego dostępu
 Ulepszona konstrukcja podstawy
siedziska dla wsparcia bioder i
maksymalnego miejsca na nogi
 Nadaje się do gier i biura

FUNKCJE
Wzmocniona
stalowa konstrukcja

Zagłówek i
poduszka
ledzwiowa
ze specjalnej
wygodnej
tkaniny

Wysokiej jakosci
haftowane logo

Elastyczne
i regulowane
podłokietniki 3D

Stabilna
pięcioramienna podstawa

Stabilny podnośnik gazowy 4-tej klasy

Kola 60 mm

WERSJE KOLORYSTYCZNE

Inspirowany samochodem wyścigowym kształt fotela gamingowego ELBRUS 3 wysuwa się na pierwszy plan dzięki kolorowym pasom wyścigowym i
czarnemu kolorowi podstawy. ELBRUS 3 jest dostępny w wersjach kolorystycznych: Czarny / Zielony, Czarny / Szary, Czarny / Czerwony, Czarny /
Biały i Czarny / Niebieski.

ELASTYCZNE I
REGULOWANE PODŁOKIETNIKI 3D
Dostosowalny do kazdej
długosci ramienia

Łatwość w
regulacji kątów

Elastycznie
regulowana wysokość

FUNKCJE KOMFORTU
Bardzo duży
uchwyt do regulacji
Wyjątkowo duży uchwyt do regulacji umożliwia
łatwe zamocowanie oparcia pod szerokim kątem
od 90 ° do 160 °.

Funkcja konwencjonalnego przechylania
Tradycyjna funkcja przechylania zapewnia relaksujący ruch kołysania w napiętych sytuacjach. Krzesło, w tym podłokietniki
i oparcie, można przechylać w zakresie od 3 ° do 18 °. Gdy sytuacja się uspokoi i ta opcja nie jest już potrzebna, można ją
po prostu zablokować.

WYTRZYMAŁY I ŁATWY DO CZYSZCZENIA

Wytrzymała skóra syntetyczna ELBRUS 3 ma wysokiej jakości przeszycia i jest wyjątkowo trwała, gdy jest właściwie
konserwowana. Można ją łatwo czyścić zwykłymi, nieagresywnymi środkami czyszczącymi. Pokrowce z materiału na
zagłówek i poduszki lędźwiowe zapewniają dodatkowy komfort i można je prać w temperaturze 30 ° C.
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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
Kąt pochylenia
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
53 - 57 kg/m³
Stal
PU
Czarny / szary, czarny /
niebieski, czarny / czerwony,
czarny / zielony, czarny / biały
3D Lorem ipsum dolor
25.5 x 9 cm
Klasyczne przechylenie/
nachylenie


3° - 18°
Klasy 4-te
Wyprostowane plecy
90° - 160°

 Fotel (jako
całość)
Lorem
ipsum dolor sit amet, DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550
 Podnośnik gazowy

WYMIARY I WAGA:
Rozmiar
siedziska
(sz. x dolor
dł.) sit amet,
Lorem
ipsum
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










40 x 51 cm
57 cm
47 cm
35.5 cm
27.5 cm
86.5 cm
54 cm
88 x 68 x 38 cm
190 cm
22.5 kg
150 kg


Tkanina
Podstawa pięcioramienna ze
stopu aluminium
60 mm



OPAKOWANIE ZAWIERA







ELBRUS 3
Zagłówek i podszuka lędźwiowa
Instrukcja
Śrubki montażowe
Klucz imbusowy (M8)
Klucz imbusowy (M6)

KARTON






Ilość w boksie: 1
Wymiary: 91 x 69 x 40 cm
Waga: 28.1 kg
Taryfa celna numer: 94013000
Wyprodukowano w: Chinach

ELBRUS 3 CZARNY / SZARY

ELBRUS 3 CZARNY / NIEBIESKI

ELBRUS 3 CZARNY / CZERWONY

ELBRUS 3 CZARNY / ZIELONY

ELBRUS 3 CZARNY / BIAŁY

www.sharkoon.com

