


Szybkość, styl i mobilność

Oto elementy, które zmaksymalizowaliśmy dla naszych SW10. 

Niezależnie od tego, czy są używane w domu, czy w 
biurze, stanowią idealne uzupełnienie każdego fotela 
do gier lub krzesła biurowego i pasują do prawie 
wszystkich popularnych modeli dzięki uniwersal-
nemu trzonowi 11 x 22 mm.  

Kółka, które są wzorowane na rolkach, zostały 
wykonane z poliuretanu co sprawia, że są nie 
tylko trwałe, ale także wyjątkowo delikatne 
dla nawet najbardziej wymagających materi-
ałów. Bez pozostawiania zarysowań koła nie 
niszczą podłogi oraz ślizgają się po wszyst-
kich odpowiednich powierzchniach. 

Jednocześnie obracają się tak płynnie, że są 
ledwo słyszalne, nie przeszkadzają ani nie 
rozpraszają.  



Idealny dla 
wrażliwych powierzchni

Nie lubisz lub nie masz dywaników? SW10 to optymalna alternatywa, 
zapewniająca niezawodną ochronę przed zarysowaniami i smugami.  

W przeciwieństwie do tradycyjnych kółek wykonanych z twardego plastiku 
lub metalu, SW10 mogą być stosowane bezpośrednio na wielu rodzajach 
powierzchni, takich jak drewno, dywan lub płytki.  

Wrażliwe podłogi drewniane skorzystają najbardziej ze stabilnych bież-
ników kół.



Łatwe do instalacji

SW10 można łatwo zamontować na krześle w ciągu kilku sekund bez konieczności używania 
jakichkolwiek narzędzi. Przy minimalnym wysiłku trzpień kółka jest po prostu wepchnięty w 
pięcioramienną podstawę.

Trzon 11 x 22 mm sprawia, że kółka są uniwersalne do większości krzeseł biurowych i 
obrotowych.



Superszybko, super cicho

Szczególnie precyzyjne łożyska 
kulkowe zapewniają każdemu z 
SW10 znaczny stopień mobilności i 
prędkości.  

Dwa łożyska kulkowe są zintegro-
wane z kołem, dzięki czemu może 
ono toczyć się po podłodze bez 
oporu i z zauważalną gładkością. 
Kolejne dwa łożyska kulkowe 
umożliwiają obrót SW10 o 360°.  

Kółka są niezwykle ciche, nie 
przeszkadzają ani kolegom, przyja-
ciołom, ani rodzinie. 

Niezależnie od tego, czy są przez-
naczone do skoncentrowanej pracy 
w biurze, czy do grania w nocy, 
kółka te są idealnym ulepszeniem 
dla każdego krzesła.

PRECYZYJNE
ŁOŻYSKA



Z ulicy do domu

Jeśli działają dobrze na zewnątrz, 
będą jeszcze lepiej w pomieszczeniu.  

SW10 zachwycają sportowym, 
czarnym designem, który stosuje się 
również w rolkach. Proste, konwenc-
jonalne krzesła biurowe mogą 
uzyskać nowy wygląd, a estetyce 
foteli do gier wyścigowych można 
nadać ostateczny połysk. 

Dzięki trzpieniu 11 x 22 mm kółka 
mają uniwersalne dopasowanie 
dlatego można je przymocować do 
większości krzeseł. 



Wymiary

25 mm

11 mm

22 mm

99 mm

35 mm

75 mm

Cechy

 Średnica koła 75 mm

 Uniwersalny rozmiar trzonu: 11 mm x 22 mm

 Pasuje do wszystkich krzeseł gamingowych Sharkoon

sharkoon.com


