
SFM11
GAMING FLOOR MAT



VIER VEERKRACHTIGE DESIGNS

De Hex-uitvoering is bijzonder indrukwekkend met 
zijn hyperrealistische 3D-diepte-e�ect in donkere 
kleuren. Dit duistere en sfeervolle motief is een 
tijdloze blikvanger. 

Deze kubusuitvoering toont de naam Sharkoon in 
drie matte kleuren die samen één kubus vormen. 
Door zijn eenvoudige design is de mat eenvoudig te 
integreren in vrijwel elke ruimte. 

De Retro-uitvoering ziet er futuristisch uit en toont 
een cyber-achtige skyline met het Sharkoon-logo 
aan de horizon, vóór de roodgloeiende zon. Fans van 
dergelijke indrukwekkende taferelen zullen deze 
vloerbescherming ongetwijfeld waarderen. 

De Gaming Area-uitvoering heeft lichte, iets 
verbleekte kleuren die doen denken aan de surfstijl 
uit het begin van de jaren 1960. Dit design ziet er 
verfrissend en speels uit, en kan voor wat extra 
kleur zorgen binnen je eigen vier muren. 

GAMING AREARETRO

HEX CUBE

De SKILLER SFM11 is verkrijgbaar in vier unieke designs - van avontuurlijk tot futuristisch. Maar wat de vier 
uitvoeringen gemeen hebben, is een hoge kwaliteit: slijtage krijgt nagenoeg geen kans. Door middel van subli-
matie worden alle prints rechtstreeks in het materiaal gedrukt, waardoor ze veel langer meegaan dan andere, 
gebruikelijke prints.



TOPEIGENSCHAPPEN

Doordat de vloermat vijf millimeter dik is, is deze bestand tegen het voortdurende rollen van stoelwielen. 
Ondertussen worden geluiden doeltre�end gedempt. Dankzij de duurzame SFM11 wordt de vloer beschermd 
tegen krassen en slijtagesporen die worden veroorzaakt door stoelwielen. De gestikte randen voorkomen dat 
de mat gaat rafelen en bevorderen de duurzaamheid en lange levensduur van de mat. De onderkant is met 
rubber bekleed, zodat de mat niet verschuift en altijd stevig op zijn plek blijft leggen. 

SLIJTVAST EN GELUIDDEMPEND

Zeer duurzaam stiksel
voorkomt rafelen

Rubberen onderkant
voor een perfecte grip

Robuust en extreem duurzaam
oppervlaktemateriaal



sharkoon.com

 Algemeen:
 Beschikbare varianten: Gaming Area, Hex,
   Retro, Cube
 Diameter: 120 cm
 Dikte van het materiaal: 5 mm
 Oppervlak: Polyester
 Antisliponderkant: 

 Inhoud verpakking:
 SKILLER SFM11

SKILLER SFM11

SPECIFICATIES


