Com a SKILLER SGS20 existe agora uma cadeira acessível com a base do assento particularmente grande e a alta qualidade
esperada de uma cadeira para jogos Sharkoon. Seu estofamento confortável permite que você se sente por horas sem interrupção. Ao aliviar a pressão na coluna, o encosto de cabeça e as almofadas lombares apoiam as costas e o pescoço e, assim,
promovem uma postura saudável ao sentar. A estrutura robusta e o pistão de elevação a gás classe 4 garantem uma fixação
estável em situações agitadas.

Capa de tecido com design desportivo
Em uma capa de tecido clássico, o SKILLER SGS20
impressiona com seu design elegante e esportivo,
as costuras de contorno e os acentos de cores no
encosto e na base do assento.
A cadeira de jogos também é respirável, para que
você possa sentar-se nela por horas sem interrupção,
mesmo nos dias quentes de verão.

Muito espaço
A base do assento com 55 cm de largura oferece
espaço suficiente, mesmo para pessoas grandes que
desejam se acomodar em suas cadeiras de jogos.

Especialmente ergonômico
A altura do assento do SKILLER SGS20 pode ser
ajustada sem esforço para permitir sempre a posição
perfeita do assento. A altura e a direção dos apoios
de braço também podem ser ajustadas em algumas
etapas simples. Eles também podem ser movidos
para frente e para trás. A cadeira pode, portanto,
ser ajustada às necessidades individuais a qualquer
momento.
O encosto de cabeça e as almofadas lombares apoiam a coluna, aliviando-a da pressão ao sentar-se por
longos períodos. Isso promove a postura correta ao
sentar-se e previne com eficácia dores no pescoço e
nas costas.

Ideal para relaxar
Além do mecanismo de inclinação integrado, o encosto também pode ser reclinado em até 160 graus.
Juntas, essas funções permitem momentos de relaxamento enquanto fazem uma pequena pausa antes
do início da próxima sessão de jogo.

Capacidade de peso de até
120 quilogramas
Graças à sua construção de estrutura de aço estável
e ao pistão de gas lift classe 4, o SKILLER SGS20
suporta de forma confiável um peso de até 120 kg.
Também é adequado para usuários de até 185 cm de
altura.

