
FITUR
 Kursi gaming dengan kulit asli
 Konstruksi rangka baja yang kokoh
 Sandaran tangan fleksibel 4D yang dapat disesuaikan
 Suspensi yang canggih dan sistem kontrol kemiringan 
     yang dirancang untuk kenyamanan tingkat tinggi

 Punggung kursi yang dapat disesuaikan 
     dari 90° sampai 160°
 Pegas gas lift kelas-4
 Roda 75 mm dengan kunci
 Bantal Kepala & Pinggang



KENYAMANAN MENYELURUH

Kursi Gaming SKILLER SGS5 menempati 
posisi sebagai ketua eksekutif dari seri 
SKILLER. Penutup hitam berkulit asli ini 
menyampaikan tampilan produk yang 
berkualitas tinggi, cocok untuk semua 
ruangan atau kantor. Kursi gaming juga 
didesain dengan dimensi dan ruang 
duduk yang luas, seperti SGS4. Peng-
guna bisa sampai dengan maksimum 
berat 150 kg atau maksimum tinggi 
badan 200 cm.

60.5 cm

52.5 cm

42 cm

MAXIMUM LOAD



FITUR TERDEPAN

Sulaman logo berkualitas tinggi

Konstruksi rangka
baja yang kokoh

Sandaran tangan fleksibel 
4D yang dapat disesuaikan

Bantal Kepala dan
Pinggang dengan

penutup frabrik
yang lembut

Penutup dengan kulit asli 
dan jahitan yang berkualitas

Pegas gas lift kelas-4

Roda 75mm 
ekstra-besar 
dengan kunci Dasar Alumunium Lima-Bintang Besar



SANDARAN TANGAN FLEKSIBEL 4D 
YANG DAPAT DISESUAIKAN

Dapat disesuaikan dengan panjang lengan Kelebaran dapat disesuaikan secara individu

Pengaturan Tinggi yang Fleksibel Sudut dapat diatur dengan gampang



FUNGSI KENYAMANAN

Fungsi kemiringan 
spring-loaded dan kegoyangan
Kursi, armrest dan backrest dapat di-
miringi dan digoyangkan, juga dapat 
dikunci ke sudut stabil yang diing-
inkan, dari  0 ° hingga 14 °.

LOCK
FUNCTION

Roda 75mm ekstra besar dengan kunci
Roda dilengkapi dengan fungsi rem, untuk 
mencegah bergulirnya kursi gaming.



MANUFAKTUR BERKUALITAS TINGGI 

Penutup kulit yang dijahit dari SKILLER SGS5 membuktikan kursi gaming yang berkualitas dan elegan. 
Penutup fabrik dari bantal kepala dan pinggang  memberikan kenyamanan ekstra dan dapat dicuci  pada  
30 ° C. Rangka juga terbuat dari baja berkualitas tinggi untuk memastikan stabilitas yang optimal. 

DIMENSI DAN SUDUT KEMIRINGAN

60.5 cm

132.5 - 139 cm

52.5 cm

59 cm

42 cm

10 cm 

87 cm

49 cm

27 cm

58 cm

28.5 - 
37.5 cm

51.5 - 58 cm

90° - 160°




