
Eigenschappen
 Op een raceauto geïnspireerd 
 gamestoeldesign
 Zacht kunstlederen bekleding voor een 
 betere aansluiting op de lichaamsbouw 
 van de gebruiker
 Hoofd- en lendenkussens gemaakt 
 van traagschuim

 Grote hendel voor het aanpassen 
 van de rugleuning voor snelle en 
 gemakkelijke toegang
 Verbeterd zitvlakontwerp voor heupon-
 dersteuning en maximale beenruimte
 Geschikt voor gaming en kantoorgebruik



TOPEIGENSCHAPPEN

Geborduurde logo's 
van hoge kwaliteit

Robuuste 
frameconstructie 

van staal

Flexibele 3D
 verstelbare
 armleuning

Hoofd- 
en lenden-
kussens van 
traagschuim

Stabiele klasse 4-gasveer

 
60 mm-wielen

Stevige vijfsterrenvoet



KLEURVARIANTEN

De op een raceauto geïnspireerde vorm van de ELBRUS 3 gamestoel komt naar voren door de 
gekleurde racestrepen en de zwarte basiskleur. De ELBRUS 3 is verkrijgbaar in de kleuren 
zwart/groen, zwart/grijs, zwart/rood, zwart/wit en zwart/blauw.



FLEXIBELE 3D VERSTELBARE 
ARMLEUNING

Aanpasbaar aan 
elke armlengte

Hoek eenvoudig 
verstelbaar

Flexibele 
hoogteaanpassing



COMFORTFUNCTIES

De conventionele kantelfunctie zorgt voor een ontspannende schommelbeweging tijdens spannende 
gamemomenten. De stoel, inclusief armleuningen en rugleuning, kan tussen de 3° en 18° schommelen. 
Zodra alles weer tot rust komt en de functie niet meer nodig is, is de functie eenvoudig te vergrendelen.

Met de extra grote hendel kan de 
rugleuning eenvoudig in een grote hoek 
van 90° tot 160° worden vergrendeld.

Extra grote verstelhendel

Conventionele kantelfunctie



90° - 160°

Het robuuste synthetische leder van de ELBRUS 3 heeft stiksels van hoge kwaliteit en is uiterst duurzaam 
als het goed onderhouden wordt. Het leder kan gemakkelijk worden gereinigd met gewone, niet-agressieve 
reinigingsmiddelen. De stoffen hoezen van de hoofd- en lendenkussens zorgen voor extra comfort en 
kunnen op 30°C gewassen worden.

AFMETINGEN EN KANTELHOEKEN

SLIJTVAST EN EENVOUDIG TE REINIGEN
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58,5 cm

86,5 cm
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VERPAKKING
 Verpakkingseenheid: 1
 Afmetingen:  91 x 69 x 40 cm
 Gewicht: 28,1 kg
 Goederencode: 94013000
 Land van herkomst: China

ALGEMEEN:
 Type schuim

 Schuimdichtheid
 Frameconstructie
 Materiaal stoelbekleding
 Kleurvarianten

 Verstelbare armleuningen
 Afmetingen armleuningen (L x B)
 Mechanisme
 Kantelvergrendeling
 Kantelhoek
 Gasveer
 Stijl rugleuning
 Verstelbare hoek rugleuning
 Hoofd- en lendenkussen
 Materiaal hoezen hoofd- en 
 lendenkussens
 Type voet

 Wielgrootte
 Montage nodig

Vormend schuim met een 
hoge dichtheid
53 - 57 kg/m³  
Staal
PU
Zwart/grijs, Zwart/blauw, 
Zwart/rood, Zwart/groen, 
Zwart/wit
3D
25,5 x 9 cm 
Conventionele kanteling


3° - 18°
Klasse 4
Hoge rug
90° - 160°



Stof
Vijfsterrenvoet van 
aluminiumlegering
60 mm



VEILIGHEIDSNORMEN:
 Stoel (algemeen)
 Gasveer

AFMETINGEN EN GEWICHTEN:
 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

DIN EN 1335-1/2/3
DIN 4550

40 x 51 cm
57 cm
47 cm
35,5 cm
27,5 cm
86,5 cm
54 cm
88 x 68 x 38 cm
190 cm
22,5 kg
150 kg

SPECIFICATIES

www.sharkoon.com

 ELBRUS 3
 Hoofd- en lendenkussens
 Handleiding
 Montageschroeven
 Inbussleutel (M8)
 Inbussleutel (M6)

INHOUD VERPAKKING

ELBRUS 3 ZWART/GRIJS ELBRUS 3 ZWART/BLAUW ELBRUS 3 ZWART/ROOD ELBRUS 3 ZWART/GROEN ELBRUS 3 ZWART/WIT


