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MATA WIKLINOWA 130x400 cm
- Naturalna
Cena

140,00 zł

Dostępność

Dostępny - wysyłka 24h

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

501-1,3/4

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Wysokość maty : 1,3 m
Długość rolki: 4 m
Materiał: wiklina naturalna + drut nierdzewny
Kolor: jasny brąz
Do każdej rolki załączamy opaski do montażu lub drut stalowy nierdzewny.

Standardowo wysyłamy maty wraz z opaskami, jeżeli wybierają Państwo drut to prosimy o wpisanie tej informacji w
komentarzu do zamówienia.

Nasze maty wiklinowe cechuje staranne wykonanie , gęsty splot oraz wysokiej jakości wiklina. Do produkcji wykorzystujemy
wyłącznie polską wiklinę pozyskiwaną z terenów Podkarpacia oraz polski nierdzewny drut ocynkowany. Rolki wykonane są w
taki sposób, aby każdy mógł je w szybki i sprawny sposób połączyć ze sobą. Każda rolka zaczyna oraz kończy się 10cm
wypustem drucianym. Po dostawieniu dwóch rolek do siebie i skręceniu ze sobą drutów uzyskujemy jednolity ciąg ogrodzenia.
Wykorzystujemy drut nierdzewny ocynkowany o grubości 0,7mm oraz 0,35mm. Maty można przycinać na wysokość oraz
długość. Do łączenia maty z ogrodzeniem polecamy dobrej jakości opaski zaciskowe, pozwalają one na szybki i wygodny
montaż z istniejącym ogrodzeniem.

Staranne wykonanie w połączeniu z dużą gęstością splotu powoduje iż nasze maty cieszą się dużym powodzeniem i
sprawiają iż decydując się na ich zakup z pośród wielu dostępnych mat na rynku masz pewność dobrze zainwestowanych
pieniędzy we własny ogród.

Prezentowany przez nas produkt to rodzaj wyjątkowej osłony zewnętrznej,
łączącej w sobie funkcjonalność i estetykę. Mata wiklinowa 130 x 400 cm
świetnie sprawdza się w różnego rodzaju ogrodach, na tarasach oraz
balkonach. Prezentowany przez nas model wykonany został z wikliny
naturalnej, co gwarantuje solidność i wytrzymałość. Surowiec pochodzi od
sprawdzonego, polskiego producenta, dzięki czemu nasi klienci zyskują
pewność najwyższej jakości. Mata wiklinowa 1,3 x 4,0 skutecznie chroni
przed hałasem, kurzem i wiatrem. Pozwala na stworzenie w ogrodzie
komfortowej strefy wypoczynkowej, do którego nie dotrze żaden zgiełk ulicy
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ani rozmowy przechodniów. Na tarasach, mata wiklinowa 130x400
świetnie sprawdzi się jako efektowna osłona zniszczonych już balustrad.
Dzięki temu, każdy balkon znów będzie mógł prezentować się niezwykle
atrakcyjnie.
Mata wiklinowa 130 x 400 cm dostępna jest w rolkach o konkretnych
wymiarach. Każdy model wyposażony jest w najwyższej jakości drut
nierdzewny, który pozwala na łączenie ze sobą wielu rolek. Dzięki temu,
klient może uzyskać długą ściankę, która pozwoli na wydzielenie obszernej i
dużej przestrzeni zewnętrznej. Drut nierdzewny umożliwia bardzo łatwy i
sprawny sposób montażu. Wszystkie elementy wykonane są niezwykle
solidnie, dzięki czemu gwarantują pełną stabilność. Mata wiklinowa 1,3 x 4
posłuży przez bardzo długi czas, w efektowny sposób tworząc bardzo
komfortową przestrzeń.
Prezentowane przez nas maty wiklinowe to kompleksowo wyposażone
zestawy, które pozwalają na mnóstwo możliwości. Dołączyliśmy do nich
solidnie wykonane opaski zaciskowe, umożliwiające przymocowanie osłony
do istniejącego już ogrodzenia. W tym zastosowaniu, mata wiklinowa
130x400 pełni rolę estetycznego zakrycia, które w łatwy sposób odmieni
oblicze zniszczonego płotu czy barierki. Prezentowane przez nas produkty
wyróżniają się gęstym splotem, co dodatkowo świetnie się prezentuje
zarówno z bliska, jak i z daleka.
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