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Крісло “Scope”

Діаметр 900 мм, висота опори 300-600 мм. Комплектується ексклюзивними подушками. 
Кольори крісла і тканин – будь-які. Наповнення подушки  - синтетичний пух, чохли знімні. 
Опора виготовлена з надміцної сталі, покриття – хром, діаметр опори 600 мм.



Стіл “Scope”

Діаметр 900 мм, висота 520 мм. Ексклюзивний дизайн столу підкреслюється скляною 
вітриною, в яку Ви можете розміщувати декор за своїм бажанням. Бездротове різнокольорове 
підсвічування додасть затишку у будь-який інтер’єр. Скло стільниці - загартоване, опора - 
металева з хромованим покриттям. 



Куля

Діаметр 340 мм, 520 мм, 900 мм. Має плоске днище, може встановлюватись на будь-яку 
поверхню (трава, ґрунт, пісок, дерево), не потребує кріплення. Різнокольорове підсвічування 
регулюється за допомогою пульта. Заряджається від 220 або USB. Будь-які кольори.



Плаваюча куля
Діаметр 340 мм, 520 мм, 900 мм. Може використовуватись як у якості плаваючого декору, 
так і у якості буїв. Будь-які кольори. Може використовуватись з підсвічуванням.

Торшер
Ефектне підсвічування, яке змінює колір і насиченість під Ваш настрій, стане ексклюзивним 
елементом Вашого дизайну. Можливість обертати сферичну опору Ви можете використовувати 
його в декількох зонах одночасно. Управління здійснюється пультом, що дозволить Вам 
керувати освітленням не встаючи з місця. Лампа є стандартним змінним елементом і може 
бути замінена самостійно. Може використовуватися як всередині приміщення, так і на вулиці.



Ліхтар парковий
Діаметр плафону 340 мм, 520 мм. Висота опори 500-2500 мм.
Плафон герметично кріпиться до опори, що виключає попадання вологи до електричних 
елементів. Опора виготовлена із металу, має спеціальний монтажний отвір, колір базовий 
чорний.

Компанія SKM це результат об'єднання креативно мислячих людей, дизайнерів і найкращих 
фахівців з пластиків в одній команді, яка створює стиль, якість і задає моду в світі полімерного 
дизайну.
Ми не йдемо в ногу з часом, ми намагаємося його випереджати. Те, про що хтось тільки 
замислюється, наші фахівці вже реалізовують. Наші вироби будуть виглядати гармонійно 
в будь-якому дизайнерському стилі, підкреслять його індивідуальність і посилять акценти. 
Але, природно, фантазія людини не має меж. Тому ми зможемо реалізувати будь-який Ваш 
індивідуальний проект в полімерному і креативному дизайні - від столика у вигляді пелюстки 
троянди до ... ..А ось до чого - вибір тільки за Вами.
Ми більше 10 років працюємо на світовому ринку в напрямку промислового полімерного 
мистецтва. Наша продукція відома далеко за межами України і Європи. Тільки найкращі 
матеріали, ексклюзивний дизайн і найвишуканіші Клієнти.
Ласкаво просимо в світ полімерного дизайну SKM

Переваги нашої продукції
Ми використовуємо високоякісні матеріали, вироблені в Швейцарії, які забезпечують:
Збереження всіх своїх властивостей протягом 50 !!! років
100% стійкість до ультрафіолету
100% стійкість до мінусових температур
100% стійкість до будь-яких атмосферних явищ
100% стійкість до будь-яких хімічних речовин - можна мити будь-якими засобами і 
експлуавтувати в будь-яких водоймах
100% переробка
100% екологічність 
100% відсутність запахів пластика
Виготовлення будь-якого виробу в корпоративних кольорах забезпечить Вашу 
індивідуальність на тлі партнерів і конкурентів.
Найулюбленіші, самі душевні, самі запам'ятовуються речі в будинку ті, що зроблені Вами. 
Будь-які Ваші фантазії, ідеї, задумки Ви зможете реалізувати з нашими дизайнерами та 
нашими технологіями. Ми повністю у Вашому розпорядженні.

Наша місія створювати якісний ексклюзивний продукт, який наповнить Ваш будинок 
затишком і практичністю.



Крісло “Stone”
Крісло Stone має ефектну форму, схожу на камінь або крижину. Таке крісло стане ексклюзивним 
елементом будь-якого дизайну. Може експлуатуватися як усередині приміщення для 
організації лаунж зон, так і на вулиці. Високоякісний ультрафіолет стійкий матеріал не 
втрачає своїх фізичних і зовнішніх властивостей від впливу навколишнього середовища.
Може виготовлятися в будь-якій кольоровій гамі і комплектуватися подушками та ефектним 
підсвічуванням

КОЛЕКЦІЯ “ORIGAMI”



Вазон “ICE”
Висота 1100 мм довжина 500 мм ширина 500 мм
Вазон може виготовлюватись у білому колірі з підсвічуванням, що вдень підкреслює геометрію 
форми, а в сутінках створює незабутнє відчуття сяяння криги. Може експлуатуватися як зовні 
так і в середині приміщення. Будь-яка кольорова гамма.



KUBE

Даний Елемент колекції ORIGAMI може використовуватися як самостійний елемент , так і 
створювати цілу дізайнерську концепцію. KUBE може використовуватися як опора під стіл, 
яка за допомогою підсвічування зробити Ваш інтер’єр ексклюзивним.



Лавка «Wave»

Довжина 2300 мм, висота 500 мм,  глибина 580 мм. Може встановлюватись на будь-яку 
поверхню. При необхідності може бути закріплена стаціонарно до поверхні через спеціальні 
пази. Може комплектуватися як дротовим так і бездротовим підсвічуванням, що змінює 
режими і кольори за допомогою пульта.



Модульний елемент “Honeycomb”
Висота 450 мм ширина 390 мм глибина 180 мм. Пластиковий елемент у вигляді соти є 
дуже монофункціональним. Використовуючи різні кольори, Ви можете моделювати будь-
які конструкції – від полички до габаритних міжкімнатних перегородок або розділювачів 
робочих зон.
Модульний елемент може комплектуватися  заглушкою як під колір соти так і іншого коліру, 
що додатково розширює можливості створення незабутнього інтер’єру.



Вазони“Fier”
Діаметр 350 мм  висота 740 мм
Діаметр 480 мм  висота 840 мм
Діаметр 900 мм  висота 1000 мм
Вазони виготовляються будь-яких кольорів. Бездротове різнокольорове підсвічування 
регулюється за допомогою пульта. Заряджається від 220 або USB. 

Крісло “Garden”
Ширина700 мм., висота 860 мм., глибина 670 мм. Крісло комплектується ексклюзивними 
подушками. Кольори крісла і тканин – будь-які. Може комплектуватися бездротовим 
підсвічуванням, що змінює режими і кольори за допомогою пульта.

Басейн “Laguna”
Діаметр 2000 мм висота 900 мм. Зручний і практичний басейн не займе багато місця, але 
принесе задоволення  як дорослим, так і дітям. Не потребує обслуговування. Виготовляється 
будь-яких кольорів, з ефектами золотого піску, різнокольорового блиску.



пр. Богдана Хмельницького, 153, м. Дніпро, Україна
Телефон: +38 (067) 590-87-77

Ми виготовляємо дизайнерські вироби з високоякісного Швейцарського 
поліетилену для всесезонного використання як в приміщенні , так і зовні.

Ялинка “Dreem tree”

Висота 1500 мм, діаметр основи 440 мм. Ялинка «DREEM tree» створить атмосферу затишку 
у Вашій оселі завдяки енергоефективному led підсвічуванню і приємному білому м'якому 
кольору. Може стати ексклюзивним елементом декору Вашої тераси або саду. "DREEM 
tree" може використовуватися як елемент декору, світильника, нічника, або оригінальної 
новорічної ялинки. Може виготовлятися у будь-яких кольорах.

Раковина “Shell”
Діаметр 480 мм,  висота 840 мм. Раковина може встановлюватись як у приміщенні, так і зовні. 
Вона не лише прикрасить сад, але й стане необхідним атрибутом. Всі труби і обладнання 
знаходяться всередині корпусу і не псують зовнішній вигляд. Чаша не боїться ні сонця, ні 
дощу. Ефектне підсвічування створить незабутню атмосферу у вашому домі та саді.


