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MEBLE KOLEKCJI "SCOPE"

Krzesło "Scope"
Średnica: 900 mm, wysokość oparcia: 300-600 mm. Krzesło wyposażone jest w ekskluzywne 
poduszki. Kolor i rodzaj tkaniny krzesła może być dowolny. Wypełnienie poduszki: puch syntetyczny, 
pokrowce zamienne. Oparcie wykonane jest ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości, pokrycie: 
chrom; średnica oparcia: 600 mm. 



Stół "Scope"
Średnica: 900 mm, wysokość: 520 mm. Ekskluzywny projekt stołu podkreślony jest szklaną gablotą, 
ktorą można udekorować według własnego uznania. Wielobarwne oświetlenie bezprzewodowe 
dodaje przytulności każdemu wnętrzu. Szkło na blat stołu jest hartowane, oparcie wykonane z 
metalu pokrytego warstwą chromu. 



Kula

Średnica: 340 mm, 520 mm, 900 mm. O płaskim dnie, może być zainstalowany na każdej 
powierzchni (trawa, gleba, piasek, drewno), nie wymaga montażu. Różnokolorowe oświetlenie 
sterowane z pilota. Ładuje się z gniazdka 220 V lub USB. Dowolne kolory.



Lampa podłogowa

Efektowne oświetlenie, które zmienia kolor i nasycenie w zależności od Państwa nastroju, stanie się 
ekskluzywnym elementem Waszego projektu. Możliwość obracania sferycznego wspornika daje 
możliwość używać go w kilku zonach jednocześnie. Jest sterowana za pomocą pilota, co pozwala 
kontrolować oświetlenie bez opuszczania fotela. Lampa jest standardowym elementem zamiennym 
i może być wymieniana samodzielnie. Może być stosowana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz.

Pływająca kula
Średnica: 340 mm, 520 mm, 900 mm. Może być wykorzystana zarówno w jakości wystroju 
pływającego, jak i w jakości boi. Dowolne kolory. Może być wyposażona w oświetlenie.



Latarnia parkowa
Średnica kloszu: 340 mm, 520 mm. Wysokość słupa: 500-2500 mm
Klosz jest przymocowany hermetycznie do słupa, co wyklucza przedostanie się wilgoci do elementów 
elektrycznych. Słup wykonany z metalu, ma specjalny otwór montażowy, kolor podstawowy: czarny.

Spółka SKM jest wynikiem połączenia ludzi z kreatywnym myśleniem, projektantów i najlepszych 
specjalistów w dziedzinie tworzyw sztucznych w jednym zespole, który tworzy styl, jakość i modę 
w świecie projektowania polimerów. Nie nadążamy za czasem, staramy się go wyprzedzać. To, 
o czym ktoś myśli, nasi specjaliści już wdrażają. Nasze produkty będą wyglądały harmonijnie w 
każdym stylu, podkreślą jego osobowość i zwiększą akcenty. Ale oczywiście fantazja człowieka nie 
ma granic. Dlatego będziemy w stanie zrealizować każdy z Waszych indywidualnych projektów 
w zakresie polimerów i kreatywnego projektowania - od stołu w kształcie płatka róży do… .. Ale 
do czego - wybór należy tylko do Was. Pracujemy w świecie przemysłowej sztuki polimerowej od 
ponad 10 lat. Nasze produkty znane są daleko poza Ukrainą i Europą. Tylko najlepsze materiały, 
ekskluzywny design i najbardziej wykwintni Klienci. 
Witamy w świecie projektowania polimerów SKM. 

Zalety naszych produktów Używamy wysokiej jakości materiałów wyprodukowanych w Szwajcarii, 
które zapewniają:
Zachowanie wszystkich swoich właściwości do 50 !!! lat,
100% odporność na promieniowanie ultrafioletowe, 
100% odporność na mrozy, 
100% odporność na wszelkie zjawiska atmosferyczne, 
100% odporność na wszelkie chemikalia - można myć dowolnymi środkami i eksploatować w 
dowolnych zbiornikach wodnych, 
100% recykling, 
100% przyjazny dla środowiska, 
100% brak zapachów z tworzyw sztucznych. 

Wytwarzanie dowolnego produktu w barwach firmowych zapewni Państwa osobowość na 
tle partnerów i konkurentów. Najbardziej ukochane, najbardziej uduchowione i najbardziej 
niezapomniane rzeczy w domu są stworzone przez Was. Jakakolwiek Wasza fantazja, idea lub 
pomysł mogą zostać zrealizowane dzięki naszym projektantom i naszym technologiom. Jesteśmy 
w pełni do Państwa dyspozycji. 

Naszą misją jest stworzenie wysokiej jakości ekskluzywnego produktu, który wypełni Wasz dom 
komfortem i praktycznością.



Krzesło “Stone”

Krzesło “Stone” ma efektowny kształt podobny do kamienia lub kry. Takie krzesło będzie 
ekskluzywnym elementem każdego projektu. Może być używane zarówno w pomieszczeniach 
dla organizacji części wypoczynkowej, jak i na zewnątrz. Wysokiej jakości materiał odporny na 
promieniowanie ultrafioletowe nie traci swoich właściwości fizycznych i zewnętrznych pod wpływem 
czynników środowiskowych. Może być wykonane w dowolnej gamie kolorów i wyposażony w 
poduszki i efektowne oświetlenie.

KOLEKCJA “ORIGAMI”



Doniczka “ICE”

Wysokość 1100 mm, długość 500 mm, szerokość 500 mm. Doniczka może być wykonana w kolorze 
białym z oświetleniem, które w ciągu dnia podkreśla geometrię formy, a o zmierzchu tworzy 
niezapomniane wrażenie blasku lodu. Może być używana zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. 
Dowolna kolorystyka.



KUBE

Ten element kolekcji ORIGAMI może być używany jako samodzielny element i może stworzyć całą 
koncepcję projektową. KUBE może służyć jako podparcie stołu oraz za pomocą oświetlenia zrobić 
Państwa wnętrze ekskluzywnym.



Ławka "Wave" 

Długość: 2300mm, wysokość: 500 mm, głębokość: 580 mm. Może być zainstalowana na każdej 
powierzchni. W razie konieczności może być przymocowana na stałe przy pomocy specjalnych 
rowków. Może być wyposażona zarówno w przewodowe, jak i bezprzewodowe oświetlenie 
zmieniające reżim i kolor za pomocą pilota. 



Element modułowy "Honeycomb"
Wysokość: 450 mm, szerokość: 390 mm, głębokość 180 mm. Element plastikowy w kształcie 
plastra miodu jest bardzo wielofunkcyjny. Wykorzystując różne kolory, możesz modelować dowolne 
konstrukcje – od półeczki do wielkogabarytowych przepierzeń lub przegródek do dzielenia stref 
roboczych.



Wazony "Fier"
Średnica: 350 mm, wysokość: 740 mm
Średnica: 480 mm, wysokość: 840 mm
Średnica: 900 mm, wysokość: 1000 mm
Wazony są wykonane we wszystkich kolorach. Bezprzewodowe oświetlenie różnokolorowe jest 
sterowane z pilota. Ładuje się z gniazdka 220 V lub USB.

Krzesło "Garden"
Szerokość: 700 mm, wysokość: 860 mm, głębokość: 670 mm. Krzesło jest wyposażone w 
ekskluzywne poduszki. Kolor i rodzaj tkaniny krzesła może być dowolny. Może być wyposażony w 
bezprzewodowe oświetlenie zmieniające reżim i kolor za pomocą pilota.

Basen "Laguna"
Średnica: 2000 mm, wysokość: 900 mm. Wygodny i praktyczny basen nie zajmie dużo miejsca, ale 
przyniesie przyjemność zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Nie wymaga obsługi. Produkuje się we 
wszystkich kolorach, z efektem złotego piasku czy wielobarwnego blasku.



Umywalka "Shell"
Średnica: 480 mm, wysokość: 840 mm. Umywalka może być zainstalowana zarówno w 
pomieszczeniu, jak i na zewnątrz. Ona nie tylko ozdobi ogród, ale również stanie się niezbędnym 
atrybutem. Wszystkie rury i urządzenia znajdują się we wnętrzu korpusu i nie psują wyglądu 
zewnętrznego. Misa nie boi się ani słońca ani deszczu. Efektowne oświetlenie stworzy niezapomnianą 
atmosferę w Twoim domu i ogrodzie.

Choinka "Dream tree"
Wysokość: 1500 mm, średnica oparcia: 440 mm. Choinka DREAMtree stworzy atmosferę 
przytulności w Twoim domu dzięki LED-owemu oświetleniu i przyjemnemu miękkiemu białemu 
kolorowi. Może stać się ekskluzywnym elementem wystroju Twojego tarasu czy ogrodu. DREAMtree 
może być wykorzystana jako element wystroju, lampa oświetleniowa, światło nocne czyli jako 
originalna choinka świąteczna. Może być wykonana w dowolnych kolorach.
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Produkujemy designerskie produkty z wysokiej jakości polietylenu szwajcarskiego 
do użytku całorocznego zarówno w pomieszczeniu, jak i na zewnątrz.


