
Optymalny format pod mysz. Materiałowa, gładka powierzchnia.          Wodoodporna.           Obszywane ranty.

MODECOM VOLCANO
PARUMA



Podkładka została obszyta czarną, wytrzymałą 

nicią. Obszycie rantów podkładki zwiększa jej 

żywotność. 

OBSZYWANE RANTY

Struktura materiału blokuje wchłanianie płynów -

woda, sok lub inny słodki napój jej niestraszne.

WODOODPORNA

Materiałowa podkładka o gładkiej powierzchni, 

dzięki której praca myszy staje się jeszcze lepsza.

GŁADKA POWIERZCHNIA

Optymalny format podkładki (420 x 430 x 3 mm) to 

przede wszystkim wygoda podczas grania.

OPTYMALNY FORMAT

Materiał z jakiego została wykonana jest łatwy do 

utrzymania w czystości. 

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Czarna podkładka bez grafiki – minimalistyczny 

design pasujący do każdego gamingowego

stanowiska.

MINIMALISTYCZNY DESIGN







CHRONI

GŁADKA POWIERZCHNIA
Gładka powierzchnia nadaje myszce precyzji – jest nią o wiele 

wygodniej sterować.

Podkładka chroni biurko przed ruchami myszy – liczne zadrapania 

biurka przez codzienne używanie akcesoriów może uszkodzić 

powierzchnię.

ELEGANCKI LECZ 

WYRAZISTY DESIGN
Podkładka bez grafiki – czarna. Idealnie wkomponowuje się w 

stanowisko gracza.



Optymalny format podkładki dla wygodnego 
sterowania myszą. Stanowi doskonałe uzupełnienie 

każdego stanowiska gracza.



MODECOM VOLCANO PARUMA to podkładka dla osób ceniących sobie estetykę i

minimalistyczny design.

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.

Format podkładki pozwala pokryć część biurka wysokiej jakości materiałem, który

nie tylko poprawia estetykę czy komfort pracy, ale jednocześnie chroni je przed

drobnymi uszkodzeniami.

PODKŁADKA POD MYSZVOLCANO 
PARUMA



DESIGN

Design podkładki docenią osoby lubiące elegancję i minimalizm.

Podkładka jest w czarnym kolorze, bez grafiki. To minimalistyczne, ale

eleganckie podejście podkreśla tym samym gamingową mysz z

podświetleniem RGB. W końcu to ona gra główną rolę na biurku gracza.

Podkładka sprawdzi się świetnie nawet na mniejszym biurku – jej optymalny

format nie zajmuje dużo miejsca na blacie, a jednocześnie zapewnia

optymalną powierzchnię nawet podczas intensywnych ruchów myszy.





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

myszy. 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 ją 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 
Paruma



WYGODA
Podkładka na 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
Minimalistyczny, ale elegancki design. Dla graczy, którzy chcą wytyczyć granicę gamingowej przestrzeni i 

podkreślić wygląd myszy z podświetleniem RGB.

OPTYMALNY

FORMAT

Podkładka gamingowa o optymalnym formacie (420 x 430 x 3 mm), która dzięki swojemu rozmiarowi pozwoli na 

intensywne i niczym nieskrępowane ruchy myszy.
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5 POWODÓW DLA KTÓRYCH WARTO JĄ MIEĆ

ŁATWA DO 

CZYSZCZENIA
05.

Dzięki temu że jest wykonana z wysokiej jakości 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.



ŁATWE UTRZYMANIE W 

CZYSTOŚCI I WODOODPORNOŚĆ

Gładki materiał z jakiego podkładka jest wykonana, to same zalety. 

Oprócz zwiększenia precyzji myszy, można ją w łatwy sposób utrzymać 

w czystości. Struktura materiału blokuje wchłanianie płynów –

wylewając na podkładkę wodę, sok lub inny słodki napój z łatwością 

pozbędziesz się zabrudzeń.



Ciesz się każdą minutą spędzoną przy komputerze i

odpoczywaj grając w ulubione gry.

Wykorzystaj w 100% potencjał myszy na podkładce

MODECOM Volcano Paruma. Ruchy myszy nie będą

ograniczone podłożem, a optymalna powierzchnia

podkładki pozwoli nawet na intensywne granie.

Pozwól sobie też na elegancję. Czarna podkładka o

subtelnym wyglądzie doskonale uzupełni każde gamingowe

stanowisko.

Graj dowolnie



ELEGANCKI, 

MINIMALISTYCZNY 

DESIGN

OPTYMALNY 

FORMAT POD MYSZ

ŁATWA DO 

CZYSZCZENIA I 

WODOODPORNA

MATERIAŁ 

POPRAWIAJĄCY 

PRECYZJĘ MYSZY



Rodzaj

Rozmiar

Materiałowa

420 x 430 x 3 mm

PARUMA



Model VOLCANO PARUMA

Wymiary (mm) 420 x 430 x 3 mm

Rodzaj Materiałowa

Spód podkładki Antypoślizgowy, gumowy

Wymiary opakowania 
jednostkowego 7 x 43,5 x 7 cm

Waga netto 0,42 kg



04 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 30

02 Kod produktu: PM-MC-VOLCANO-PARUMA

03 Wymiary kartonu zbiorczego: 47,5 x 44 x 37 cm

01 EAN: 5901885245508

DANE LOGISTYCZNE


