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Idealne wymiary dla dzieci
Miękka tekstylna tapicerka
Ergonomicznie regulowany
Łatwe opcje regulacji
Łatwe do czyszczenia poszewki
na zagłówki i poduszki lędźwiowe

SKILLER SGS2 Jr. Pink

SKILLER SGS2 Jr. Blue

SKILLER SGS2 Jr. Grey

SKILLER SGS2 Jr. Red

Dla najmniejszych spośród graczy, nowy SKILLER SGS2 Jr. będzie największą atrakcją! Jego sportowy
wygląd w jednej z czterech różnych wersji kolorystycznych sprawi, że będzie najciekawszym elementem w
każdym dziecięcym pokoju czy pokoju zabaw.
Dzięki ergonomicznej formie i regulowanemu oparciu idealnie nadaje się do odrabiania lekcji i od czasu do
czasu na małą przerwę na zabawę! Wyściełana pianką tapicerka z przewiewnym poszyciem oraz solidna
konstrukcja ramy zapewniają niezliczone godziny zabawy i gier.

MAŁE KRZESŁO DLA
DUŻYCH WYMAGAŃ

Nazwa mówi wszystko: SKILLER SGS2 Jr. to mniejsza wersja naszych krzeseł do gier SKILLER SGS2, która
została stworzona z myślą o dzieciach. Podobnie jak jego starszy brat, fotel ma sportowy, nowoczesny wygląd
w czterech różnych wersjach kolorystycznych, wprowadzając prawdziwy wyścigowy klimat do pokoju
każdego dziecka. Jego ergonomiczna forma, regulowana wysokość siedziska i regulowany kąt oparcia gwarantują idealną pozycję siedzącą.

MIĘKKI I TRWAŁY POKROWIEC TEKSTYLNY

SKILLER SGS2 Jr. ma przewiewne obicie z tkaniny. W połączeniu z miękką wyściółką z pianki siedzenie na
fotelu jest wyjątkowo przyjemne i wygodne.
Dodatkowo tekstylne pokrycie zachwyca wytrzymałością i z łatwością sprosta najtrudniejszym wymaganiom codziennego użytkowania.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wzmocniona
stalowa
konstrukcja
Wysokiej jakości
tapicerka tekstylna
Podłokietniki z
regulacją wysokości

Podnośnik gazowy klasy 4-tej

Koła 50 mm

Stable nylon five-star base

W komplecie poduszki
zagłówkowe i lędźwiowe

GODZINY WYGODNEGO UŻYTKOWANIA
Dla większego komfortu i przyjemności siedzenia SKILLER SGS2 Jr. jest wyposażony w sprężynowy mechanizm odchylania oraz podłokietniki z regulowaną wysokością. W ten sposób krzesło można dostosować do
osobistych wymagań i daję przyjemne siedzenie przez wiele godzin. Jeśli jest czas na przerwę między sesjami gier lub po ciężkiej nauce do szkoły, możesz odchylić się do tyłu i zrelaksować się dzięki regulowanemu
kątowi oparcia do 135 °.

90° to 135°

DODATKOWA WYŚCIÓŁKA
NA SZYJĘ I PLECY
Chcąc zapewnić większą wygodę SKILLER SGS2 Jr.
jest wyposażony w zagłówek i poduszkę lędźwiową.
W razie potrzeby poduszki można szybko i łatwo
przymocować. Po zamocowaniu dają wsparcie i
wygodę dla szyi i pleców podczas długiego siedzenia. Poduszki pokryte są miękkim, łatwym do
czyszczenia materiałem.

STABILNY CHWYT WE WSZYSTKICH SYTUACJACH

47 cm

66 cm
90°

49 cm
36 cm

100 - 106 cm

- 13

5°

43 cm
38 - 44 cm

54,5 - 60 cm

Aby SKILLER SGS2 Jr. gwarantował lata przyjemności, fotel został wykonany tak, aby był solidny. Aby zapewnić w pełni stabilne oparcie, pięcioramienna podstawa jest wykonana z solidnego materiału syntetycznego. Ma on nie tylko długą żywotność, ale jest również wyjątkowo lekki. Dzięki kompaktowym wymiarom
SKILLER SGS2 Jr. jest szczególnie odpowiedni dla dzieci i nastolatków o wzroście do 160 cm i maksymalnej
wadze 65 kg.

SPECYFIKACJA
OGÓLNE:
 Typ pianki
 Gęstość pianki
 Konstrukcja ramy
 Obicie fotela
 Wersje Kolorystyczne
Regulowane podłokietniki
Rozmiar podłokietnika (dł. x sz.)
Typ mechanizmu
Zamek od przechylenia
Regulacja całego fotela
Podnośnik gazowy
Sposób oparcia
Regulowany kąt oparcia
Zagłówek i poduszka lędźwiowa
Materiał pokrywający zagłówek
i poduszkę lędźwiową
 Typ podstawy











 Rozmiar koła
 Wymagane złożenia

CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA:
Siedzisko: Formowana pianka
Oparcie: Pianka poliuretanowa L
Siedzisko: 45 kg/m³
Oparcie: 28 kg/m³
Stal (Średnica: 19 mm), Drewno
Tkanina
Czarny/Szary, Czarny/Niebieski,
Czarny/Czerwony, Czarny/Różowy
1D
27 x 7 cm
Konwencjonalne odchylanie


3° - 18°
Class-4
Średniej wysokości oparcie
90° - 135°

DIN EN 12520
DIN EN 16955

 Krzesło (Ogólne)
 Podnośnik gazowy

WAGA I WYMIARY:
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
 Weight
 Maks. waga użytkownika










43 x 49 cm
44 cm
38 cm
60 cm
54,5 cm
66 cm
47 cm
67 x 59 x 29 cm
160 cm
15,1 kg
65 kg


Tkanina
Pięcioramienna nylonowa
podstawa
50 mm
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