Tốc độ, kiểu dáng và tính cơ động
Đó là những yếu tố mà chúng tôi đã tối ưu hóa cho những bánh
xe SW10.
Cho dù là ở nhà hay ở văn phòng, chúng vẫn luôn là sự
bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ chiếc ghế chơi game hay
làm việc nào, và nhờ có kích thước trục gắn phổ
thông 11 x 22 mm, chúng sẽ phù hợp với gần như
mọi mẫu ghế trên thị trường.
Sản phẩm được mô phỏng lại bánh xe của
những đôi giày trượt, được làm bằng polyurethane, không chỉ mang lại sự bền bỉ mà còn vô
cùng thân thiện đối với những bề mặt sàn nhạy
cảm. SW10 sẽ nhẹ nhàng lướt qua tất cả những
bề mặt sàn phù hợp mà không hề để lại một
vết xước nào.
Đồng thời chung sẽ hoạt động trơn tru đến mức
hầu như người dùng sẽ không nghe thấy bất kỳ
âm thanh nào, giúp bạn tập trung hơnvà không hề
cảm thấy bị làm phiền hay bị sao nhãng.

Lựa chọn lý tưởng cho
những bề mặt sàn nhạy cảm
Bạn không sử dụng thảm ghế hay thảm trải nhà ư? Không sao hết, vì SW10 sẽ
là sự thay thế hoàn hảo, bảo vệ sàn nhà khỏi những vết trầy xước do tác động
của lực.
Khác với những bánh xe thông thường được làm bằng nhựa cứng hoặc kim
loại, SW10 có thể được sử dụng trực tiếp trên nhiều loại bề mặt sàn như gỗ,
thảm hoặc gạch ốp.
Những loại sàn gỗ dù có nhạy cảm hay dễ trầy xước cũng sẽ không thành vấn
đề khi sử dụng với SW10.

Dễ dàng lắp đặt
SHARK Wheel có thể lắp đặt dễ dàng mà không cần sử dụng đến dụng cụ. Chỉ cần
dùng lực nhẹ là đã có thể gắn được những bánh xe này vào chân sao của ghế.
Kích thước trục gắn 11 x 22 mm khiến sản phẩm phù hợp với hầu hết các loại ghế
văn phòng và ghế xoay.

Siêu nhanh, siêu tĩnh lặng
Những trục bi đặc biệt mang đến cho
mỗi bánh xe SW10 một mức độ cơ
động và tốc độ đáng kể.
Hai vòng bi được tích hợp trong từng
bánh xe, cho phép chúng lăn trơn tru
trên sàn mà không bị ảnh hưởng bởi
bất kỳ lực cản nào.Trong khi hai vòng
bi khác cho phép SW10 xoay 360 độ.
Những bánh xe sẽ hoạt động vô
cùng tĩnh lặng, đồng nghiệp hay
những người thân trong gia đình bạn
sẽ không hề cảm thấy bị làm phiền.
Dù là bạn đang tập trung làm việc tại
văn phòng hay chơi game vào giữa
đêm, thì những chiếc bánh xe này sẽ
là sự nâng cấp lý tưởng cho mọi
chiếc ghế bạn đang sử dụng.
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Phong cách đường phố trong không gian căn hộ
Nếu chúng lăn tốt ở ngoài đường thì
chúng sẽ còn lăn tốt hơn khi ở trong
nhà.
SW10 gây ấn tượng với màu đen cơ
bản và thiết kế thể thao, thường
được sử dụng trên những chiếc giày
trượt. Do vậy mà những chiếc ghế
văn phòng sẽ có một ngoại hình ấn
tượng hơn, và những thiết kế thể
thao của những chiếc ghế chơi game
cũng sẽ trở nên bóng bẩy hơn.
Với kích thước trục gắn 11 x 22 mm,
SW10 sẽ kết hợp được với các loại
ghế hiện hành trên thị trường.

Kích thước
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Tính năng
 Đường kính bánh xe 75 mm
 Kích thước trục gắn phổ thông: 11 mm x 22 mm
 Phù hợp cho tất cả các mẫu ghế Sharkoon
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