
G A M I N G  C H A I R

CECHY
 Luksusowy fotel do gier z bardzo 
 dużą poduszką do siedzenia
 Ergonomicznie regulowany
 Komfortowe dodatki na relaks i odpoczynek
 Elastyczny regulowany podłokietnik 4D
 Zaawansowany system kontroli 
 zawieszenia i pochylenia

 Regulowane oparcie od 90 ° do 160 °
 Koła 75 mm z blokadą
 Solidna stalowa konstrukcja ramy
 Duży uchwyt regulacyjny do 
 łatwej regulacji oparcia
 Miękki pokrowiec z tkaniny lub Łatwy do 
 czyszczenia pokrowiec ze skóry ekologicznej



58 cm

59,5 cm

SKILLER SGS40 to fotel do gier, który zachwyca wysoką jakością wykonania i oferuje różnorodne dodatki, 
dzięki którym codzienne granie i praca biurowa są wygodniejsze.  

Bardzo duża podstawa siedziska i delikatnie nachylona część lędźwiowa oparcia zapewniają zarówno wys-
tarczająco dużo miejsca, jak i wygodne siedzenie nawet po wielu godzinach użytkowania. Różne opcje 
regulacji umożliwiają modyfikację siedziska zgodnie z osobistymi potrzebami i gustem. 



MATERIAŁ / WERSJE KOLORYSTYCZNE

TKANINA
CZARNY

TKANINA
SZARY/CZARNY

SKÓRA 
EKOLOGICZNA
CZARNY

SKÓRA 
EKOLOGICZNA
SZARY/CZARNY



SGS40 | STYLOWY I WYSOKIEJ JAKOSCI WYGLAD

Pokrowiec ze skóry syntetycznej SKILLER SGS40 nie tylko nadaje fotelowi stylowy wizerunek, ale także 
nadaje mu wygląd wysokiej jakości.  

Sportowy design krzesła pobudza pogoń za nowymi rekordami oraz stanowi doskonały substytut fotela wyś-
cigowego dając stylowy oraz nowoczesny akcent każdemu pokojowi do gier.



SGS40 FABRIC | ZWYCIESTWO POPRZEZ WYGODE

SKILLER SGS40 Fabric jest pokryty przewiewną tkaniną, dzięki czemu przyciąga wzrok w każdym zestawie 
do gier. Miękki materiał krzesła jest również niezwykle wygodny i dlatego jest idealny na dłuższe sesje gier.  

Sportowy design nie tylko motywuje do osiągania lepszych wyników, ale także doskonale zastępuje fotel 
wyścigowy i nadaje stylowy oraz nowoczesny akcent każdemu pomieszczeniu.



NAJWAZNIEJSZE FUNKCJE

Wysokiej jakosci 
haftowane logo

Solidna stalowa
konstrukcja ramy

Elastyczny regulowany
podłokietnik 4D

Bardzo duza 
poduszka  do siedzenia

Koła 75 mm 
z blokada

Masywna aluminiowa
piecioramienna podstawa



WYGODA I KOMFORT PODCZAS GRANIA I PRACY

90° do 160°

Za pomocą różnym, indywidualnie regulowanym 
dodatkom SKILLER SGS40 można idealnie dostosować 
do potrzeb użytkownika.  

Elastycznie regulowane podłokietniki 4D da się bez trudu ustawić 
na żądaną wysokość i szerokość.  

Oparcie można łatwo regulować pod kątem od 90° do 160°, co pozwala na relaksujące przerwy po długich 
okresach zabawy lub pracy. Bardzo duża podstawa siedziska i część lędźwiowa oparcia pozwalają na 
wygodne używanie nawet po wielu godzinach.



SOLIDNY I STABILNY

LOCK
FUNCTION

Koła o średnicy 75 mm mają funkcję 
blokady, która na torze wyścigowym 
daje kierowcom hobbystów rajdowych 
uchwyt, którego potrzebują, aby nacis-
nąć pedał gazu.  

Solidny tłok gazowy klasy 4 zapewnia 
krzesłu dodatkową niezachwialność.

Solidna konstrukcja stalowej ramy SKILLER 
SGS40 zapewnia graczom stabilność potrzeb-
ną do opanowania każdej sytuacji, nawet gdy 
gra staje się szalona.  



RELAKS DZIEKI FUNKCJI TILT

0° do 14°

Wielofunkcyjne pochylenie wspomagane sprężyną, można ustawić i zablokować pod różnymi kątami od 0° 
do 14°. Ponadto wspiera naturalną chęć użytkownika do poruszania się, a tym samym pomaga zachować 
spokój podczas potyczek niszczących nerwy.



POLE MANEWRU DLA KAZDEGO RODZAJU UZYTKOWNIKA 

 

58 cm

57,5 cm

59,5 cm

49 cm

10 cm

133,5 - 141 cm

57 cm 51,5 - 
59 cm

27 cm

53 cm 30 - 
37,5 cm

90° - 160°

86 cm

MAXIMUM LOAD

Fotel gamingowy posiada dużą podstawę siedziska z częścią wypoczynkową o wymiarach 59,5 x 53 cm, 
oparcie o wysokości 86 cm i obciążeniu do 150 kg. W ten sposób SKILLER SGS40 oferuje dosłownie duże 
pole manewru, co czyni go idealnym meblem do gier dla wszystkich.



SPECYFIKACJA
OGÓLNE:
 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
 Typ podstawy
 Rozmiar koła
 Wymagane złożenia

Pianka kształtująca wysokiej gęstości
60 - 70 kg/m³  
Stal (Średnica: 22 mm)
Tkanina or skóry ekologicznej
Czarny, Czarny/Szary
4D
27 x 10 cm 
Wielofunkcyjne nachylenie




0° - 14°
Klasy 4-tej
Wyprostowane plecy
90° - 160°
5-cioramienny stop aluminium
Koła 75 mm z blokadą



CERTYFIKATY BEZPIECZENSTWA:
 Fotel (jako całosc)
 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

DIN EN 1335-1/2
DIN EN 16955

59,5 x 53 cm
59 cm
51,5 cm
37,5 cm
30,5 cm
86 cm
58 cm
92 x 74 x 41 cm

200 cm
24,8 kg (SGS40)
24,3 kg (SGS40 Fabric)
150 kg

sharkoon.com


