
CECHY
 Fotel gamingowy z naturalnej skóry
 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

SKILLER SGS5 to prawdziwy fotel 
prezesa i w pewnym sensie można 
powiedzieć, że szef innych foteli z serii 
SKILLER. Czarna wysokiej jakości skóra 
podkreśla elegancki wygląd produktu. 
Duża przestrzeń do siedzenia oraz 
wysokie oparcie pozwala obsługiwać 
osoby o wadze nawet do 150 
kilogramów oraz o wysokości do 200cm.

60.5 cm

52.5 cm

42 cm

MAXIMUM LOAD



FUNKCJE

Elastyczne i regulowane
podłokietniki 4D

Dodatkowy zagłówek 
oraz poduszka lędźwiowa 

pokryte miękką tkaniną

Wysokiej jakosci haftowane logo

Bardzo duze
koła 75mm
z mechanizmem blokady

Podnośnik gazowy klasy 4-tej

Masywna aluminiowa
piecioramienna podstawa

Pokrycie fotela z 
prawdziwej skóry oraz 
wysokiej jakości szwów.

Wzmocniona stalowa
konstrukcja



ELASTYCZNE I REGULOWANE PODŁOKIETNIKI 4D

Dostosowalny do kazdej długosci ramienia Indywidualnie regulowana szerokość

Elastycznie regulowana wysokość Łatwość w regulacji kątów



Cały fotel, w tym także podłokietniki i 
oparcie można przechylać, kołysać 
oraz stabilnie zablokować w kącie od 
0 do 14 stopni.

Koła są wyposażone w funkcję hamulca ręcznego, 
co zapobiega niechcianym ruchom fotela w czasie 
wzmożonej gry.

FUNKCJE KOMFORTU

Bardzo duze koła 75mm z funkcja blokady

Pochylenie sprężynowe 
oraz funkcja kołysania

LOCK
FUNCTION



WYMIARY I KĄTY NACHYLENIA

WYSOKIEJ JAKOSCI MATERIAŁY

Skórzana tapicerka przy fotelu SKILLER SGS5 oznacza zarówno wysoką jakość, jak i elegancję. Tkanina od 
zagłówka i poduszki lędźwiowej zapewnia dodatkowy miły w dotyku komfort i można ją prać w temperatur-
ze 30 stopni. Rama fotela wykonana jest ze stali, a nie z drewna, więc oznacza to trwałość na wiele lat.

60.5 cm

132.5 - 139 cm

52.5 cm

59 cm

42 cm

10 cm 

87 cm

49 cm

27 cm

58 cm

28.5 - 
37.5 cm

51.5 - 58 cm

90° - 160°



 SKILLER SGS5
 Zagłówek i podszuka lędźwiowa
 Instrukcja
 Śrubki montażowe
 Klucz imbusowy

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
 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)
Prawdziwa skóra
Czarny
4D
27 x 10 cm 
Wielofunkcyjne nachylenie




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



Tkanina
5-cioramienny stop aluminium
Koła 75 mm z blokadą



SPECYFIKACJA

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA:
 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

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

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


