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Özellikler

GörünümSKILLER SFM11
Sharkoon Floor Mat, yeni tasarımlarıyla geri döndü. Mat yalnızca odanın 
aurasını değiştirmekle kalmaz, aynı zamanda kaliteli zemin kaplaması da 
uzun süreli koruma sağlar. SFM11, yüksek dayanıklılık derecesi ve beş 
milimetrelik kalınlığı sayesinde hassas zeminler için oldukça uygundur. 
Matın dört farklı tasarımı mevcuttur: ferahlatıcı bir sörf, 3D altıgen, re-
tro-kentsel ve Sharkoon logolu kübik tasarımları.

Ürün Adı SKILLER SFM11

Mevcut Sürümler Gaming Area, Hex, 
Retro, Cube

Çap 120 cm

Malzeme Kalınlığı 5 mm

Yüzey Polyester

Kaymaz Taban 

DÖRT DIRENÇLI TASARIM  
SKILLER SFM11, maceracıdan fütüristiğe kadar dört benzersiz  
tasarımıyla mevcuttur. Bununla birlikte, dört modelin ortak noktası, 
aşınma ve yıpranmaya neredeyse hiç şans bırakmayan yüksek 
derecedeki kaliteleridir. Süblimasyon işlemi kullanılarak, tüm baskılar 
doğrudan kumaşa emdirilir, bu da diğer sıradan baskılara kıyasla çok 
daha uzun süre dayanma anlamına gelir.

GAMING AREA   
Gaming area tasarımı, 1960‘ların başlarındaki sörf stilini anımsatan 
hafif, soluk renklerde sunulur. Görünümü canlandırıcı ve eğlencelidir 
ve kendi dört duvarınıza renk katabilir.       

HEX  
Altıgen tasarım, koyu renklerde hiper gerçekçi 3D derinlik efektiyle 
özellikle etkileyicidir. Bu karanlık ve atmosferik tasarım her zaman göz 
alıcıdır.   

RETRO  
Retro-kentsel tasarım fütüristik görünümüyle ve parlayan kırmızı 
güneşin önündeki ufukta Sharkoon logosuyla siber bir ufuk çizgisini 
tasvir ediyor. Böyle etkileyici sahnelerin hayranları, şüphesiz bu zemin 
koruma matını beğeneceklerdir. 

CUBE  
Bu kübik tasarım, Sharkoon adını birlikte tek bir küp oluşturan üç mat 
renkte tasvir ediyor. Tasarımın sadeliği, matın hemen hemen her odaya 
kolayca entegre edilmesini sağlayacaktır. 

DAYANIKLI VE GÜRÜLTÜ SÖNÜMLEME  
Zemin koruma matının beş milimetrelik kalınlığı sayesinde, sandalye 
tekerlerinin sürekli yuvarlanmasına dayanabilir ve aynı zamanda sesler 
etkili bir şekilde susturulur. Dayanıklı SFM11 sayesinde zemin çizilme-
lere ve sandalye tekerleklerinin neden olduğu aşınma izlerine karşı ko-
runacaktır. Dikişli kenar, matın yıpranmasını önler ve matın dayanıklılığı-
na ve uzun ömürlü olmasına katkıda bulunur. Alt kısmı lastikli olan mat, 
kaymaya izin vermez ve her zaman sağlam bir şekilde yerinde kalır. 

EAN Kodu
SKILLER SFM11  Gaming Area 4044951034338

SKILLER SFM11  Hex 4044951034345

SKILLER SFM11  Retro 4044951034352

SKILLER SFM11  Cube 4044951034369
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