
CECHY
 Krzesło dowodzenia -  inspirowane designem foteli gamingowych
 Podnoszone, wyściełane podłokietniki
 Oddychająca pokrywa z tkaniny
 Bardzo szeroka podstawa siedziska



FUNKCJE

Oddychająca tkanina

Podnoszone, 
wyściełane podłokietniki

Stabilny podnośnik gazowy 4-tej klasy

 
Koła 50 mm

Stalowa pięcioramienna 
podstawa



WERSJE KOLORYSTYCZNE

Fotel do gier ELBRUS 1 wyróżnia się designem inspirowanym futurystycznymi krzesłami dowodzenia, a subtelne 
akcenty kolorystyczne i klasyczna forma sprawiąją, że pasuje do każdego rodzaj biurka. ELBRUS 1 jest dostępny w 
wersjach kolorystycznych: czarny / zielony, czarny / szary, czarny / różowy, czarny / czerwony i czarny / niebieski.



PODNOSZONE/OPUSZCZANE 
PODŁOKIETNIKI 

Chcąc uzyskać maksymalną swobodę ruchów 
w wirtualnych światach lub podczas korzysta-
nia z wyścigowych urządzeń peryferyjnych, 
podłokietniki ELBRUS 1 można łatwo złożyć. 



FUNKCJE KOMFORTU

ELBRUS 1 został wyposażony w tradycyjny mechanizm pochylania. Zwłaszcza podczas napiętych sytuacji w grach 
uzupełnia to naturalną potrzebę poruszania się użytkownika, zapewniając przyjemny ruch kołysania. Mechanizm 
pochylania można łatwo zablokować lub odblokować za pomocą uchwytu na spodzie krzesła.

Podłokietniki zostały wyposażone w 
miękką wyściółkę, aby wygodnie 
podtrzymywać ramiona w dłuższych 
okresach pracy lub grania. 

Wyścielane podłokietniki

Funkcja konwencjonalnego przechylania



Obicie ELBRUS 1 wykonane jest z przepuszczającego powietrze materiału. Latem daje to wysoki stopień przenikliwości 
wilgoci i rozpraszania ciepła. Zimą, w przeciwieństwie do sztucznej skóry, rozgrzewa się przyjemnie już od pierwszej 
minuty gry. 

WYMIARY I KĄTY NACHYLENIA

WYTRZYMAŁY I ŁATWY DO CZYSZCZENIA
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Lorem ipsum dolor sit amet, 

OGÓLNE:
 Typ pianki

 Gęstość pianki

 Obicie fotela
 Wersje kolorystyczne

 Regulowane podłokietniki
 Wyścielane podłokietniki 
 Rozmiar podłokietnika (dł. x sz.)
 Typ mechanizmu
 Zamek od przechylenia
 Regulacja całego fotela 
 Podnośnik gazowy
 Sposób oparcia
 Typ podstawy
 Rozmiar koła
 Wymagane złożenia

Poduszka do siedzenia: 
Specjalna forma piankowa
Oparcie: Pianka poliuretanowa
Poduszka do siedzenia: 50 kg/m³
Oparcie: 28 kg/m³
Tkanina
Czarny/Niebieski, Czarny/Szary, 
Czarny/Zielony, Czarny/Czerwony, 
Czarny/Różowy
Podnoszone/opuszczane


26,5 x 7 cm
Konwencjonalne odchylanie


3°  - 18°
Klasy 4-tej
Wyprostowane plecy
Stalowa pięcioramienna podstawa
50 mm


CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA:
 Fotel (ogólnie)

 Podnośnik gazowy

WYMIARY I WAGA:
 Rozmiar siedziska (sz. x dł.)
 Maksymalna wysokość siedziska
 Minimalna wysokość siedziska
 Wysokość podłokietnika
 Wysokość oparcia
 Szerokość oparcia przy ramionach
 Rozmiar opakowania (dł. x sz. x wys.)
 Polecana maksymalna wysokość użytkownika
 Waga
 Maks. waga użytkownika

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

41 x 48 cm
57 cm
47 cm
26 cm
76 cm
55 cm
77 x 33 x 66 cm
190 cm
17,46 kg
120 kg
   

SPECYFIKACJA

www.sharkoon.com


