


Hız, tarz ve hareketlilik

SW10'da köklediğimiz özellikler. 

İster evde ister ofiste olsun, oyun veya ofis sandalyesi-
ne tamamlayıcı bir parça olmak için mükemmel bir 
seçenek; ayrıca, evrensel 11 x 22 mm'lik tekerlek 
boyutuyla standart modellerin sığabileceği nere-
deyse her yere sığar. 

Tekerlekler tıpkı patenlerdeki gibi poliüretan 
malzemeden yapıldığı için dayanıklı olmasının 
yanı sıra hassas zemin malzemelerine karşı 
da ekstra naziktir. Tekerlekler, ardında çizik 
bırakmadan tüm uygun zeminlerde nazikçe 
kayar.  

Ayrıca, o kadar kolay dönerler ki neredeyse 
hiç ses çıkarmazlar; böylece dikkat dağıtmaz 
veya rahatsız etmezler.  



Hassas Zeminler İçin İdeal

Paspas veya halılardan hoşlanmıyor musun? O halde SW10, çizik ve izlere 
karşı güvenilir bir koruma sağlayan tekerlek yapısıyla tam sana göre. 

Sert plastik veya metalden yapılan klasik sandalye tekerleklerinin aksine 
SW10 ahşap parke, halı veya karo döşemelerin üzerinde doğrudan 
kullanılabilir.  

Dengeli tekerlek yapısının faydasını en fazla görebileceğin zemin hassas 
ahşap parkelerdir.



Kurması Kolay

SW10, herhangi bir araç kullanmadan kolayca ve saniyeler içinde sandalyeye takılabilir. 
Tekerlekler oldukça pürüzsüz bir şekilde beş yıldızlı tabana ittirilerek monte edilebilir.

11 x 22 mm'lik iskeletiyle evrensel standartta olan tekerlekler piyasadaki çoğu ofis sandalyeleri 
ve tekerlekli sandalyelerle uyumludur.



Süper Hızlı ve Süper Sessiz

Son derece hassas bilyeleri saye-
sinde SW10 her bir tekerleğe hatırı 
sayılır düzeyde hareket ve hız sunar.  

İçlerine yerleştirilmiş ikişer tane 
bilye yardımıyla tekerlekler herhangi 
bir dirençle karşılaşmadan zemin 
üzerinde yağ gibi kayar. SW10'ta 
bulunan diğer iki bilyeyse tekerlek-
lerin 360° dönmesine olanak tanır.  

Tekerlekler aşırı sessiz oldukları için 
ne iş arkadaşlarını ne aileni ne de 
arkadaşlarını rahatsız eder.

Odaklanarak çalışman veya gece 
vakti oyun oynaman fark etmiyor; bu 
tekerlekler her amaç için idealdir.

HASSAS
BILYELER



Sokaktan Eve Uzanan Kullanışlılık

Dışarıda iyiyse o zaman evde çok 
daha iyidir. 

SW10 patenlerdeki gibi sportif, 
siyah tasarımıyla etkileyici bir 
görünüm sunar. Sade ve sıradan 
ofis sandalyelerine yepyeni bir 
hava katabilir veya yarış arabası 
koltuğu tasarımına sahip oyuncu 
sandalyelerine son bir can alıcı 
dokunuş yapmak için kullanılabilir.  

11 x 22 mm'lik iskeletiyle evrensel 
bir standarda sahip olan tekerlekler 
piyasadaki çoğu sandalye ile 
uyumludur.  



Boyutlar

25 mm

11 mm

22 mm

99 mm

35 mm

75 mm

Görünüm

 Tekerlek çapı 75 mm

 Üniversal şaft boyutu: 11 mm x 22 mm

 Tüm Sharkoon oyun koltuklarıyla uyumlu
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