


TOPEIGENSCHAPPEN

EIGENSCHAPPEN
 Precisieoppervlak voor alle muistypes
 Perfecte bewegingsprestaties
 Durable Stitch-stiksels
 Rubberen antisliponderkant

Met de SKILLER SGP30 wijkt je muis niet van zijn pad af. Dankzij 
het antislipmateriaal aan de onderzijde van de muismat beweegt 
de muis nauwkeurig over het oppervlak. De grote afmeting van 
de muismat biedt meer dan voldoende ruimte voor randappara-
tuur en met de vele verschillende motieven is het zeker niet saai. 
Of je nu voor iets donkers en subtiels kiest, of juist iets lichts en 
kleurrijks, de vele verschillende motieven van de SGP30 hebben 
voor elke smaak wel iets en bieden de juiste basis voor lange 
gamesessies.



RUIME AFMETINGEN

900 MM

Meer ruimte om te manoeuvreren biedt ook meer mogelijkheden om je doel te bereiken. Om deze reden is de SKILLER 
SGP30 in XXL-afmeting, 900 millimeter lang en 400 millimeter breed, bijna net zo groot als een tafelblad. Naast ruimte 
voor toetsenbord en muis heeft de muismat ook genoeg ruimte voor andere accessoires, zodat alles altijd onder 
controle is.

SKILLER SGP30 XXL ARROW

400 MM

SKILLER SGP30 XXL POLY SKILLER SGP30 XXL STEALTH

SKILLER SGP30 XXL STONE SKILLER SGP30 XXL MESH

SKILLER SGP30 XXL HEX

S
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E XXL



Het oppervlak van de SKILLER SGP30 is er in verschillende motieven met heel veel variatie. 
Met elk thema kan elke gamedesk een ondoordringbaar bos of een gloeiende storm worden, 
of kan een futuristische omgeving helpen om in de stemming te komen voor een ruimtege-
vecht. Voor elke smaak is er wel een passend motief, of het nou voornamelijk zwart is met 
subtiele kleuren, opvallend groen of een explosie aan kleuren.

Dankzij het sublimatiedrukproces zal het oppervlak van 
de muismat zelfs door de meest wilde muisbewegingen 
niet slijten. Door de rubberen onderkant biedt de muis-
mat zelfs in moeilijke situaties ook een stevige grip.

ZEKER NIET SAAI

EEN STABIELE BASIS



Om het altijd droog te houden, ook als de spanning 
hoog oploopt, biedt het oppervlak van textiel van de 
SKILLER SGP30 niet alleen optimale glij-eigen-
schappen, maar is het ook uitgerust met een 
waterafstotende coating. Bovendien kan de muis-
mat eenvoudig met stromend water worden ontda-
an van stof en vuil.

Dankzij het flexibele materiaal van de 
SKILLER SGP30 kun je overal waar je bent 
snelle en vloeiende bewegingen maken. 
Daardoor, en omdat de mat dun is, kun je 
hem makkelijk oprollen of opvouwen en 
overal mee naartoe nemen. Zo heb je dus 
altijd en overal de perfecte basis voor 
vloeiende bewegingen.

ALTIJD KLAAR VOOR ACTIE

GOED BESCHERMD EN 
EENVOUDIG TE REINIGEN



SPECIFICATIES
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ALGEMEEN:
 Beschikbare varianten: 
 Stealth, Hex, Mesh, Poly, Arrow, Stone   
 Oppervlak: Textiel
 Antisliponderkant
 Waterafstotend oppervlak
 DurableStitch-stiksels
 Afmetingen (L x B x H):
 900 x 400 x 2,5 mm
 Gewicht: 565 g

INHOUD VERPAKKING:
 SKILLER SGP30 XXL 
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