
EIGENSCHAPPEN
 Gamestoel met een kapiteinsstoel geïnspireerd design
 Opklapbare, gevoerde armleuningen
 Ademende stoffen bekleding
 Extra breed zitvlak



TOPEIGENSCHAPPEN

Ademende bekleding van stof

Opklapbare 
armleuningen
met voering

Stabiele klasse 4 gasveer

50mm-wielen

Vijfsterrenvoet van staal



KLEURVARIANTEN

De ELBRUS 1 gamestoel onderscheidt zich door een design dat geïnspireerd is op futuristische kapiteins-
stoelen, terwijl de subtiele kleuraccenten en de klassieke vorm ervoor zorgen dat de stoel er goed uitziet 
achter elk soort bureau. De ELBRUS 1 is verkrijgbaar in de kleuren zwart/groen, zwart/grijs, zwart/roze, 
zwart/rood en zwart/blauw.



OP- EN NEERKLAPBARE
ARMLEUNINGEN

De armleuningen van de ELBRUS 1 
kunnen eenvoudig worden opgeklapt 
voor maximale bewegingsvrijheid in 
virtuele werelden of bij het gebruik van 
randapparatuur voor racegames.



COMFORTFUNCTIES

De ELBRUS 1 is uitgerust met een conventioneel kantelmechanisme. Vooral tijdens spannende 
gamemomenten vult dit systeem de natuurlijke behoefte van de gebruiker om te bewegen aan door de 
aangename schommelbeweging. Het kantelmechanisme kan naar behoefte eenvoudig worden ver- of 
ontgrendeld met een hendel aan de onderkant van de stoel. 

De armleuningen zijn voorzien van 
een zachte voering om de armen 
comfortabel te ondersteunen tijdens 
langere perioden van werk of gamen.

Gevoerde armleuningen

Conventionele kantelfunctie



De bekleding van de ELBRUS 1 is gemaakt van ademende stof. In de zomer zorgt dit voor een hoge mate van 
vochtdoorlatendheid en warmteafvoer. In de winter zorgt de stof, in tegenstelling tot kunstleder, al vanaf de 
eerste minuut van de game voor een verwarmende behaaglijkheid. Voor het onderhoud van de ELBRUS 1 kan 
de bekleding gemakkelijk worden gereinigd met een conventioneel reinigingsmiddel en een pluisvrije doek.    

AFMETINGEN EN KANTELHOEKEN
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ALGEMEEN:
 Type schuim

 Schuimdichtheid

 Materiaal stoelbekleding
 Kleurvarianten

 Verstelbare armleuningen
 Gevoerde armleuningen  
 Afmetingen armleuning (L x B)
 Mechanisme
 Kantelvergrendeling
 Aanpasbare kantelhoek 
 Gasveer
 Stijl rugleuning
 Type voet
 Wielgrootte
 Montage benodigd

Zitting: vormschuim
Rugleuning: polyurethaanschuim
Zitting: 50kg/m³
Rugleuning: 28 kg/m³
Stof
Zwart/Blauw, Zwart/Grijs,
Zwart/Groen, Zwart/Rood, Zwart/Roze
Op- en neerklapbaar


26,5 x 7 cm
Conventionele kanteling


3°  - 18°
Klasse 4
Hoge rug
Vijfsterrenvoet van staal
50 mm



VEILIGHEIDSNORMEN:
 Stoel (algemeen)

 Gasveer

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

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
   

SPECIFICATIES
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