
GÖRÜNÜM
 Çocuklar için ideal boyutlar
 Yumuşak tekstil döşeme
 Ergonomik olarak ayarlanabilir  
 Kolay ayarlama seçenekleri
 Kolay temizlenebilir Kafalık ve 
 bel yastıkları kaplaması



En küçük oyuncular için yeni SKILLER SGS2 Jr çok göz alıcı olacak. Dört farklı renk seçeneği ve sportif 
görünümüyle, onu herhangi çocuğun yatak veya oyun odasında öne çıkaracak.  

Ergonomik formu ve ayarlanabilir sırtlığı ile ödev yapmak veya ara sıra verile oyun molaları için mükemmel-
dir! Nefes alabilen bir deri kaplamaya sahip sağlam çerçeve yapısı sayesinde saatlerce oyun ve eğlence 
garantiler. 

SKILLER SGS2 Jr. Pink SKILLER SGS2 Jr. Grey

SKILLER SGS2 Jr. Blue SKILLER SGS2 Jr. Red



İsmi her şeyi açıklıyor: SKILLER SGS2 Jr., SKILLER SGS2 oyun koltuklarımızın en küçük versiyonu ve çocuklara 
mükemmel şekilde uyacak şekilde üretildi. Büyük kardeşi gibi, koltukta dört farklı renk versiyonunda sportif ve 
modern bir görünüme sahip ve her çocuğun odasına gerçek bir yarış atmosferi getiriyor. Ergonomik yapısı, 
ayarlanabilir koltuk yüksekliği ve ayarlanabilir sırtlık açısı, ideal bir oturma pozisyonu sağlayacaktır. 

BÜYÜK İHTIYAÇLAR IÇIN 
KÜÇÜK KOLTUK



SKILLER SGS2 Jr nefes alabilen birt kumaş kaplamaya sahiptir. Esnek köpük dolgusuyla hoş ve oturması 
rahattır.  

Bununla beraber, tekstil örtü, dayanıklılığı ve günlük kullanımın zorlu taleplerini karşılamasıyla etkileyicidir. 

YUMUŞAK VE DAYANIKLI TEKSTIL ÖRTÜSÜ



ÜST ÖZELLİKLER

Yüksekliği 
ayarlanabilen kolçak

Kafalık ve bel 
yastıkları dahildir

Kaliteli tekstil döşeme

Class-4 gazlı kaldırma pistonu

Sağlam plastik Beş-Yıldız Ayak

Dayanıklı çelik 
çerçeve yapısı

50 mm tekerlekler



SAATLERCE RAHAT KULLANIM

BOYUN VE SIRT IÇIN 
EKSTRA DOLGU

Daha fazla konfor ve keyifli oturma için SKILLER SGS2 Jr., yay destekli bir eğim mekanizmasının yanı sıra, 
yüksekliği ayarlanabilir kolçaklarla donatılmıştır. Böylece koltuk, kişisel gereksinimlere uyarlanabilir ve saat-
lerce rahat bir oturma sunar. Oyun seansları arasında ara vermek için veya çok ders çalıştıktan sonra, 135 ° 
‘ye kadar ayarlanabilir sırtlık açısı sayesinde arkanıza yaslanıp rahatlayabilirsiniz.

90° - 135°

Esktra destekleme için, SKILLER SGS2 Jr., bir koltuk 
başlığı ve bel yastığı ile birlikte gelir. Gerektiğinde 
yastıklar hızlı ve kolay bir şekilde takılabilir. Takıldık-
tan sonra uzun oturma sğreleri boyunca boyun ve 
sırt için destek ve rahatlık sağlarlar. Yastıklar 
yumuşak ve temizlenmesi kolay bir kumaşla 
kaplanmıştır. 



TÜM DURUMLAR İÇİN SAĞLAM DURUŞ

SKILLER SGS2 Jr.’den yıllarca keyif alınması için koltuk sağlam olacak şekilde yapılmıştır. Sağlam bir zemin 
için, beş yıldızlı taban, yalnızca uzun bir hizmet ömrüne sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda özellikle hafif 
olan katı bir sentetik malzemeden yapılmıştır. SKILLER SGS2 Jr., kompakt boyutları ile özellikle vücut boyu 
160 cm’ye kadar ve maksimum ağırlığı 65 kg olan çocuklar ve gençler için uygundur.
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L

GENEL:
 Köpük Tipi

 Köpük Yoğunluğu

 Çerçeve Yapısı
 Koltuk Örtüsü Malzemesi
 Renk Seçenekleri

 Ayarlanabilir Kolçaklar
 Kolçak Pedi Ölçüsü (U x G)
 Mekanizma
 Eğim Kilidi
 Ayarlanabilir Eğim Açısı 
 Gazlı Kaldırma Pistonu
 Koltuk Sırtı Stili
 Ayarlanabilir Arka Açı
 Kafalık ve Bel Yastığı 
 Kafalık ve Bel Yastığı
 Örtüsü Malzemesi
 Taban Tipi
 Tekerlek Ölçüsü 
 Kurulum Gereklidir

Koltuk Minderi: Kalıplanmış Köpük
Sırtlık: Poliüretan Köpük 
Koltuk Minderi: 45 kg/m³
Sırtlık: 28 kg/m³
Çelik (çap: 19 mm), Ahşap  
Kumaş
Siyah/Mavi, Siyah/Kırmızı,
Siyah/Pembe, Siyah/Gri
1D
27 x 7 cm
Klasik Eğim

 
3° - 18°
Class-4
Orta-arka
90° - 135°



Kumaş
Naylon beş yıldızlı taban

50 mm


ÖZELLIKLER
GÜVENLIK SERTIFIKALARI:
 Koltuk (Genel)
 Gazlı Kaldırma Pistonu

AĞIRLIK & BOYUTLAR:
 Oturma Ölçüsü (G x Ç)
 Maksimum Oturma Yüksekliği
 Minimum Oturma Yüksekliği
 Yerden maksimum kolçak yüksekliği
 Yerden minimum kolçak yüksekliği
 Koltuk Sırt Yüksekliği
 Koltuk Sırtı Omuz Genişliği
 Paket Büyüklüğü (U x G x Y)
 Maks. Önerilen Kullanıcı 
 Yüksekliği
 Ağırlık
 Maks. Ağırlık kapasitesi

DIN EN 12520
DIN EN 16955

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

sharkoon.com


