
CECHY
 Projekt fotela do gier inspirowany 
 stylem minimalistycznym
 Perforowana, oddychająca pokrywa 
 ze skóry ekologicznej
 Solidna stalowa konstrukcja ramy 

 Indywidualnie regulowane oparcie pod 
 szerokim kątem od 90 do 160 stopni
 Zdejmowane poduszki głowy i lędźwi
 Nadaje się do wszystkich rodzajów biurek



FUNKCJE

Wysokiej jakosci
haftowane logo

Wzmocniona
stalowa konstrukcja

Elastyczne i regulowane
podłokietniki 3D

Zagłówek i 
poduszka 
lędźwiowa

Stabilny podnośnik gazowy 4-tej klasy

 
Kola 60 mm

Masywna, stalowa podstawa 
pięcioramienna



WERSJE KOLORYSTYCZNE

Krzesło do gier ELBRUS 2 łączy wyraźne kontury z maksymalnym komfortem i przewiewną skórą ekologiczną. Fotel 
jest dostępny w wersjach kolorystycznych: czarny / niebieski, czarny / zielony, czarny / szary i czarny / czerwony.



ELASTYCZNE I
REGULOWANE PODŁOKIETNIKI 3D

Dostosowalny do każdej 
długosci ramienia

Łatwość w
regulacji kątów

Elastycznie
regulowana wysokość



FUNKCJE KOMFORTU

Konwencjonalna funkcja pochylania ELBRUS 2 pozwala użytkownikowi na jeszcze większy relaks, oferując przy-
jemną atmosferę bujanego fotela od 3 ° do 18 °. Można go używać nawet podczas intensywnych gier, gdy odczuwa 
się potrzebę poruszania się. Jeśli wolisz ciszę, zablokuj funkcję pochylania lub wyreguluj jej intensywność.

Dzięki uchwytowi do 
regulacji oparcie 
można odchylić i 
zablokować pod kątem 
od 90 ° do 160 °, 
zapewniając relaks po 
szczególnie intensyw-
nych sesjach gry.

Uchwyt do 
regulacji

Funkcja konwencjonalnego przechylania



90° – 160°

ELBRUS 2 został wyposażony w oddychającą powłokę ze skóry ekologicznej, która jest solidna, łatwa do 
czyszczenia i zapewnia dobre trzymanie nawet dla bardzo aktywnych użytkowników. Przeszycia zapewnia-
ją nie tylko kolorowe akcenty, ale mają również szczególnie wysoką jakość i przyczyniają się do trwałości 
pokrowca. Pokrowce na zagłówki i poduszki lędźwiowe można prać w temperaturze 30 ° C

WYMIARY I KĄTY NACHYLENIA   

SOLIDNY I ODDYCHALNY

48,5 cm

57,5 cm

84,5 cm

49 – 59 cm

126 – 134 cm

26,5 – 34 cm

38,5 cm

54 cm

51 cm

52 cm

8,6 cm 25 cm



OGÓLNE:
 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
50 kg/m³  
Stal
PU/PVC
Czarny / niebieski, czarny / szary,
czarny / zielony, czarny / czerwony
3D
25 x 8,6 cm 
Klasyczne przechylenie/nachylenie

3° – 18°
Klasy 4-te
High-Back
90° – 160°


Tkanina
Stalowa pięcioramienna podstawa
60 mm


 ELBRUS 2
 Za główek i podszuka lędźwiowa
 In strukcja
 Zestaw akcesoriów

OPAKOWANIE ZAWIERA

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: 2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
DIN 4550

38,5 x 48,5 cm
59 cm
49 cm

34 cm

26,5 cm
84,5 cm
52 cm

86 x 70 x 38 cm

190 cm
21,74 kg
150 kg

SPECYFIKACJA


