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Productbeschrijving fabrikant
HUZARO Gaming-meubel

Gamingstoelen en meubels moeten mooi, origineel zijn, van goede kwaliteit en tegen een betaalbare prijs. Met dit gedachte hebben we Huzaro opgericht.
Het succes van het bedrijf dat we binnen enkele jaren hebben bereikt, laat zien dat we recht had. Sindsdien hebben we ons aanbod uitgebreid met nieuwe
producten, maar onze visie blijft onveranderd - om je goede kwaliteit tegen een goede prijs te bieden.

Mission Huzaro
Wij willen dat onze klanten zich beter voelen in hun privé-leefruimtes. Wij veranderen je kamer om beter te maken. De producten van Huzaro moeten uitdrukken wie onze klant wil
zijn, zijn interesses en esthetiek.

Modern design



24/01/22, 16:10 huzaro Combat 3.0 red Gaming stoel, rood, standaard : Amazon.nl: Wonen & keuken

https://www.amazon.nl/huzaro-Combat-Gaming-stoel-standaard/dp/B08TC76V9Z 4/7

Combat 3.0 Combat 4.2 Combat 6.0 Force 6.6 Force 7.5 Force 8.2

Maximale belasting: 140 kg 140 kg 150 kg 150 kg 150 kg 160 kg

Materiaal van de
zitting

Mesh-stof Mesh-stof Meah-weefsel PU-HD-leer + mesh

+ ademend

systeem

PU-HD eco-leer,

geventileerd leer,

koolstofleer

PU-HD-leer +

ademend systeem +

Alcantara LT +

SUEDE

AIR MESH-technologie
Geventileerd, versterkt materiaal op zitting
en rugleuning. Dankzij het gebruikte
weefsel en het zachte schuim hebben wij
een combinatie van een aantrekkelijke
gatconstructie met materialen van de
hoogste kwaliteit. Deze oplossing zorgt
voor frisheid, comfort en koeling, ook
tijdens vele uren gebruik.

Thermisch elastisch schuim
Een speciale zachte spons en thermo-
elastisch schuim in combinatie met het
materiaal AiR Mesh garanderen niet alleen
een juiste luchtcirculatie. Deze oplossing
garandeert ook een passende kwaliteit en
bestendigheid tegen vervorming.

FootRest-functie –
comfortabele voetensteun
Je verwacht comfort en gemak, of
misschien is spelen voor jou een moment
van ontspanning. Met de uitklapbare
voetensteun kun je comfortabel je benen
uitrekken, ontspannen en rusten. De
voetensteunfunctie bewijst zich ook
uitstekend in combinatie met de
kantelbare rugleuning.

Behuizing nylon FX
De massieve, solide behuizing van de
rugleuning, die is gemaakt van een elastisch
nylon FX, maakt een verbazingwekkende
indruk. Het ziet eruit als een tank of een
uitrusting, waardoor de stoel een extreem
expressief design krijgt. De behuizing
beschikt over speciale openingen die de
luchtcirculatie door de rugleuning
ondersteunen, wat de gebruiker nog meer
comfort en comfort biedt.

Cradle-mechanisme
Met de Cradle-functie kun je de rugleuning
snel in de juiste hoek plaatsen. Gebruikers
van de HUZARO COMBAT 3.0 kunnen zich
een moment van volledige ontspanning,
spierontspanning en zelfs een dutje op de
stoel gunnen.

Ergonomische, comfortabele
armleuningen
Solide, brede en lange armleuningen, bieden
een passende ondersteuning voor de
onderarmen en verminderen de belasting
van schouders en wervelkolom, zelfs tijdens
vele uren aan de computer. De
armleuningen zijn gemaakt van een zachte,
vervormingsbestendige spons, die met een
aangenaam materiaal bekleed is, wat voor
hoog comfort en comfort zorgt.

Gaslift
Een duurzame en betrouwbare constructie
met een draagvermogen van maximaal 140
kg. De stoel is uitgerust met een
hoogwaardige gashendel. Deze oplossing
maakt het mogelijk om in combinatie met
het hefmechanisme en het mechanisme van
de rugleuning de positie van de stoel
comfortabel aan de behoeften van de
gebruiker aan te passen.

Polyurethaan rubberen
wielen
Vijf dubbele polyurethaanrubberen wielen
zorgen voor een comfortabele rug op de
stoel en de gebruikte materialen
beschermen de vloer tegen krassen en
schaafwonden.
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