
Mika Round Floor Mat

Data de publicação: : 30-04-2021 Número do artigo: 24134
© 2021 Trust. Todos os direitos reservados. URL: www.trust.com/24134
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários. Código EAN: 8713439241341
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Imagens de alta resolução: www.trust.com/24134/materials

Tapete de chão redondo
#24134

Tapete de chão resistente ao desgaste que protege o teu chão de riscos e reduz o ruido das rodas das cadeiras de
escritório

Características principais
• Protege o teu chão de riscos provocados pelas rodas das

cadeiras de escritório
• Reduz o ruído das rodas; perfeito para chão rígido e ruidoso
• Fabricado com poliéster resistente; resiste ao desgaste e de

longa duração
• O fundo antiderrapante mantém o tapete firmemente no lugar
• Grande superfície com 117 cm de diâmetro
• Indicado para todas as cadeiras gaming e de escritório

O que está na caixa
• Tapete de chão redondo
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Protect Your Floor
Whether you’re working from home or gaming, you’re likely to
move your office or gaming char around. With the Trust Mika,
you’re protecting your floor from scratches and the daily wear
and tear that’s caused by the wheels of your chair. This
wear-resistant floor mat is made from durable polyester and
has a large surface of 117cm. More than enough room to
move around.

Reduce Noise
It doesn’t matter if you’re in a video call, if you’re streaming or
if you just want to enjoy your background music; the Trust
Mika will reduce the noise your chair wheels make while
moving around. Thanks to the anti-slip bottom this floor mat
stays in place, making sure you can focus on what’s most
important to you: work, gaming or entertainment.
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GERAL
Height of main product
(in mm)

4 mm Width of main product
(in mm)

1170 mm

Depth of main product
(in mm)

1170 mm
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