EIGENSCHAPPEN
 Minimalistisch geïnspireerd
gamestoeldesign
 Bekleding van geperforeerd,
ademend synthetisch leder
 Robuuste frameconstructie van staal

 Individueel verstelbare rugleuning in
een grote hoek tussen 90 en 160 graden
 Verwijderbaar hoofd- en lendenkussen
 Geschikt voor alle soorten bureaus

TOPEIGENSCHAPPEN
Robuuste
frameconstructie
van staal

Geborduurde logo's
van hoge kwaliteit

Hoofd- en
lendenkussen
van zacht schuim

Flexibele 3D verstelbare
armleuningen

Massieve vijfsterrenvoet van staal

Stabiele klasse 4 gasveer

60mm-wielen

KLEURVARIANTEN

De ELBRUS 2 gamestoel combineert duidelijke vormen met maximaal comfort en een bekleding van
ademend synthetisch leder. De gamestoel is verkrijgbaar in de kleuren zwart/blauw, zwart/groen,
zwart/grijs en zwart/rood.

FLEXIBELE 3D VERSTELBARE
ARMLEUNINGEN
Aanpasbaar aan
elke armlengte

Hoek eenvoudig
verstelbaar

Flexibele
hoogteaanpassing

COMFORTFUNCTIES
Verstelhendel
Met de verstelhendel
voor de rugleuning
kan deze naar achteren worden versteld
en in een hoek
tussen de 90° en 160°
worden vergrendeld,
wat zorgt voor
ontspanning na
bijzonder intensieve
gamesessies.

Conventionele kantelfunctie
De conventionele kantelfunctie van de ELBRUS 2 laat de gebruiker nog beter ontspannen door een
aangename schommelbeweging tussen de 3° en 18° te bieden. Deze functie kan zelfs worden gebruikt tijdens spannende gamesituaties waarbij je het gevoel hebt dat je moet bewegen. Als je de
voorkeur geeft aan iets rustigers, dan kan de conventionele kantelfunctie worden vergrendeld of in
intentsiteit worden afgesteld.

ROBUUST EN ADEMEND

De bekleding van de ELBRUS 2 is gemaakt van ademend synthetisch leder dat robuust is, eenvoudig kan worden gereinigd en een goede grip biedt, zelfs voor zeer actieve gebruikers. De stiksels
zorgen niet alleen voor kleuraccenten, maar zijn ook van bijzonder hoge kwaliteit en dragen bij
aan de duurzaamheid van de bekleding. De stoffen hoezen van het hoofd- en lendenkussen
kunnen op 30°C worden gewassen.

AFMETINGEN EN KANTELHOEKEN
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SPECIFICATIES
ALGEMEEN:






Type schuim
Schuimdichtheid
Frameconstructie
Materiaal stoelbekleding
Kleurvarianten

 Verstelbare armleuningen
 Afmetingen armleuningen
(L x B)
 Mechanisme
 Aanpasbare kantelhoek
 Kantelhoek
 Gasveer
 Stijl rugleuning
 Verstelbare hoek rugleuning
 Hoofd- en lendenkussen
 Materiaal hoezen hoofd- en
lendenkussen
 Type voet
 Wielgrootte
 Montage benodigd

VEILIGHEIDSNORMEN:
Vormschuim met een hoge dichtheid
50 kg/m³
Staal
PU/PVC
Zwart/Blauw, Zwart/Rood,
Zwart/Groen, Zwart/Grijs
3D
25 x 8,6 cm
Conventionele kanteling


3° – 18°
Klasse 4
Hoge rug
90° – 160°

 Gasveer

GEWICHT & AFMETINGEN:










Stof
Vijfsterrenvoet van staal
60 mm

DIN EN 1335-1: 2000 COR 2002
DIN EN 1335-2: 2018
DIN 4550

 Stoel (algemeen)





Afmetingen zitting (B x D)
Maximale zithoogte
Minimale zithoogte
Maximale hoogte
armleuningen
Minimale hoogte
armleuningen
Hoogte rugleuning
Schouderbreedte rugleuning
Afmetingen verpakking
(L x B x H)
Max. lichaamslengte gebruiker
Gewicht
Max. belasting

38,5 x 48,5 cm
59 cm
49 cm
34 cm
26,5 cm
84,5 cm
52 cm
86 x 70 x 38 cm
190 cm
21,74 kg
150 kg



INHOUD VERPAKKING





ELBRUS 2
Hoofd- en lendenkussen
Handleiding
Accessoiresset

www.sharkoon.com

