
Duży rozmiar. Materiałowa, gładka powierzchnia.  Praktyczny, modny design.

MODECOM 
VOLCANO

EREBUS



Podkładka została obszyta czerwoną, wytrzymałą 

nicią. Obszycie rantów podkładki zwiększa jej 

żywotność.

OBSZYWANE RANTY

Użycie wysokiej jakości materiałów podczas 

produkcji stanowi o jej trwałości.

WYSOKA JAKOŚĆ

Materiałowa podkładka o gładkiej powierzchni, 

dzięki której praca myszy staje się jeszcze lepsza.

GŁADKA POWIERZCHNIA

Duży format podkładki (900 x 420 x 3 mm) to nie tylko 

wygoda, ale także estetyka. Na podkładce zmieszczą się 

klawiatura i mysz.

DUŻY FORMAT

Materiał z jakiego została wykonana jest łatwy do 

utrzymania w czystości.

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Tą podkładką wyrazisz siebie i swoje stanowisko –

jest po prostu stworzona dla graczy.

PRAKTYCZNY I ODWAŻNY DESIGN



Duży format podkładki to przede 

wszystkim wygoda – zarówno klawiatura 

jak i mysz mogą na niej pracować. Chroni 

biurko i nadaje estetyczny wygląd 

stanowisku.

DUŻY ROZMIAR

Gładka powierzchnia poprawia 

precyzję myszy.

POWIERZCHNIA

Dolna warstwa podkładki to materiał 

wykonany z gumy. Nie przesuwa się i 

stabilnie leży na biurku, niezależnie od 

materiału z jakiego jest wykonane (szkło, 

tworzywo sztuczne, drewno).

GUMOWY SPÓD



Wysoka jakość materiałów 

stanowi o trwałości podkładki.

WYSOKA JAKOŚĆ

Powierzchnia podkładki jest łatwa 

do utrzymania w czystości.

ŁATWA DO CZYSZCZENIA



PRECYZJA I OCHRONA

JAKOŚĆ
Wysoka jakość wykonania oraz obszyte krawędzie to pewność, że 

podkładka będzie służyła przez lata.

Podkładka chroni blat biurka przed przesuwaniem klawiatury. 

Zabezpiecza powierzchnię blatu biurka przed porysowaniem lub 

uszkodzeniem. Nadaje myszce precyzji – jest nią o wiele 

wygodniej sterować.

ODWAŻNY I MODNY DESIGN
Podkładka dla osób pragnących wyrazić swoją osobowość i 

wprowadzić trochę „życia” do gamingowego stanowiska. Odważny 

i modny design z logo Volcano potwierdza gamingowy charakter 

podkładki.



Duży format podkładki to jej zaleta. Stanowi doskonałe 
uzupełnienie każdego stanowiska gracza.



MODECOM VOLCANO EREBUS to podkładka dla osób ceniących sobie estetykę i

gamingowy oraz wyrazisty design. Duża, gładka powierzchnia doskonale

komponuje się do każdego gamingowego stanowiska. Obszycie rantów podkładki

czerwonym materiałem podkreśla jej gamingowe przeznaczenie oraz zwiększa

żywotność.

Gładki materiał z jakiego jest wykonana, zwiększa precyzję myszy oraz

przyjemność grania. W dodatku jest bardzo łatwa do utrzymania w czystości –

wystarczy wilgotna szmatka aby pozbyć się zabrudzeń.

Duży format podkładki pozwala pokryć dużą część biurka wysokiej jakości

materiałem, który nie tylko poprawia estetykę czy komfort pracy, ale jednocześnie

chroni je przed drobnymi uszkodzeniami.

PODKŁADKA POD MYSZ I KLAWIATURĘVOLCANO 
EREBUS



DESIGN

Modny i odważny design z logotypem Volcano podkładki świetnie

komponuje się z gamingowym stanowiskiem oraz gamingowym sprzętem.

Do tego wysoka praktyczność wzornictwa pozwala zachować ją dłużej w

wizualnej czystości – brudzi się o wiele wolniej, niż podkładka bez grafiki.



Duży format (900 x 420 x 3 mm) podkładki to niewątpliwie jej

zaleta. Można na niej umieścić klawiaturę i mysz przy

jednoczesnym zachowaniu dużej przestrzeni do pracy oraz,

poprawiając stabilność klawiatury oraz precyzję myszy.

DUŻY ROZMIAR



Podkładka stworzona została z wytrzymałego materiału, którego struktura pozwala zwiększyć precyzję pracy sensora

myszy czy zmniejszać przesuwanie się klawiatury. Zwiększa przyjemność z grania, pozwalając uzyskać jeszcze lepsze

wyniki w grach wymagających szybkiej reakcji, refleksu i precyzji.

Spodnia warstwa podkładki to gumowany materiał antypoślizgowy, który utrzymuje podkładkę na biurku nawet

podczas intensywnego grania. Niezależnie czy gracz w angażujące gry FPS, czy spokojne gry symulacyjne –

podkładka doskonale sprawdzi się w każdym zadaniu.

Poznaj 
podkładkę 
MODECOM 
Volcano 
Erebus



WYGODA
Podkładka pod biurko to wygoda i praktyczność. Łatwo utrzymać stanowisko gamingowe w czystości, chroni 

biurko przed porysowaniem, zwiększa precyzję pracy myszy.

NA LATA Wysokiej jakości materiał pozwoli używać jej przez lata.

DESIGN
Wyrazisty i odważny design. Idealna do każdego gamingowego stanowiska.

DUŻY FORMAT
Duża podkładka gamingowa (900 x 420 x 3 mm), która dzięki swojemu rozmiarowi przykryje większą część 

stanowiska gracza.
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5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

ŁATWA DO 

CZYSZCZENIA
05.

Dzięki temu że jest wykonana z materiału, bardzo łatwo utrzymać ją w czystości. Wystarczy do tego wilgotna

szmatka. Rozlany napój? Resztki po czipsach? To nie problem – wystarczy przetrzeć podkładkę mokrą szmatką.



OBSZYWANE RANTY

Podkładka została obszyta czerwoną, wytrzymałą nicią.

Czerwony kolor podkreśla gamingowy charakter stanowiska gracza, a

jednocześnie wyraźnie zaznacza granicę swojej obecności na

czarnym blacie biurka.

Obszycie rantów podkładki zwiększa jej żywotność.



Dolna warstwa podkładki to materiał wykonany z 

gumy. Nie przesuwa się i stabilnie leży na biurku, 

niezależnie od materiału z jakiego jest wykonane 

(szkło, tworzywo sztuczne, drewno).

GUMOWY SPÓD



GAMINGOWY

DESIGN

DUŻY ROZMIAR

CZERWONE 

OBSZYCIE

MATERIAŁ 

POPRAWIAJĄCY 

PRECYZJĘ MYSZY



Rodzaj

Rozmiar

Materiałowa

900 x 420 x 3 mm

VOLCANO
EREBUS



Model VOLCANO EREBUS

Wymiary (mm) 900 x 420 x 3 mm

Rodzaj Materiałowa

Spód podkładki Antypoślizgowy, gumowy



DANE LOGISTYCZNE

EAN: 5901885248479

KOD: PMK-MC-VOLCANO-EREBUS

Wymiary opakowania jednostkowego: 435 x 78 x 80 mm

Wymiary kartonu zbiorczego: 90 x 42 x 17.5 cm

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 20


