
GAMING MOUSE MAT

EIGENSCHAPPEN
 Precisieoppervlak voor alle muistypes

 Perfecte glijprestaties

 DurableStitch-stiksels

 Rubberen antisliponderkant



De SKILLER SGP2 is met zijn collageprint in SKILLER-stijl, slijtvaste bovenvlak en antislipbasis zowel een visueel 
hoogstandje als een effectief accessoire voor elk type opstelling. De mat heeft een zwarte kleur en is volledig bedrukt 
met Sharkoon-logo’s die zijn beïnvloed door Amerikaanse vintagestijlen en de kunst van graffiti. Daarom is de mat niet 
alleen een betrouwbare basis om te gamen, maar is hij ook geschikt voor wie vindt dat alleen zwart te weinig is en 
felle kleuren teveel. Ideaal dus om de juiste indruk te maken in de echte SKILLER-stijl.

AMERIKAANSE VINTAGE ONTMOET GRAFFITI



VOOR IEDEREEN DIE AMBITIEUS IS

900 MM

Omdat grote ambities een stevige basis nodig hebben, is de SKILLER SGP2 bijna net zo groot als een bureaublad. 
Dankzij de lengte van 900 millimeter en een breedte van 400 millimeter biedt hij ruimte voor alle randapparatuur en 
bijbehorende accessoires.
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Op het opvallende bovenvlak van de SKILLER SGP2 staan zowel een collage van logo's uit 
onze verschillende gamingseries afgebeeld als designs die zijn geïnspireerd op Amerikaanse 
vintagestijl, klassieke sportteamlogo’s, modemerken en stedelijke graffitikunst.

Dankzij het proces van sublimatiedruk wordt slijtage aan 
de bovenkant van de SKILLER SGP2 vermeden, zelfs bij de 
meest lastige momenten tijdens het gamen. Bovendien 
voorkomt de rubberen onderkant dat de muismat wegglijdt.

ALLES BEHALVE SAAI

GLIJDT NIET WEG, GEEN SLIJTAGE



Het bovenvlak van de muismat biedt optimale 
glijprestaties zonder start- en wrijvingsweerstand. 
De stiksels op de randen van de mat maken hem 
bijzonder duurzaam en beschermen tegen rafelen.

Iedereen die zijn uitrusting mee wil 
nemen naar evenementen profiteert van 
het flexibele materiaal van de SKILLER 
SGP2. Door de geringe dikte van de mat 
kan deze gemakkelijk worden opgerold of 
gevouwen en vervolgens eenvoudig 
worden meegenomen.

EENVOUDIG 
OVERAL TE GEBRUIKEN

BIEDT GEEN WEERSTAND



GAMING MOUSE MAT

SPECIFICATIES

ALGEMEEN:
 Oppervlak: textiel
 Antisliponderkant
 DurableStitch-stiksels
 Afmetingen (L x B x H):
 900 x 400 x 2,5 mm
 Gewicht: 565 g

www.sharkoon.com

INHOUD VERPAKKING:
 SKILLER SGP2 XXL 
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