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MATA WIKLINOWA 140x400 cm
IMPREGNOWANA PALISANDER
Cena

239,00 zł

Dostępność

Dostępny - na magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Wysokość maty : 1,4 m
Długość rolki: 4 m
Materiał: wiklina parzona impregnowana + drut nierdzewny
Kolor: ciemny brąz kolor palisander
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.
Czym się charakteryzuje mata parzona i na czym polega ten proces?
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Parzenie wikliny jest to proces polegający na poddaniu wikliny oddziaływaniu
wysokiej temperatury w połączeniu z działaniem pary wodnej. W końcowym
etapie procesu parzenia wiklina poddawana jest suszeniu. Dzięki procesowi
parzenia, poprawia się żywotność maty oraz wiklina uzyskuje jednolity
ciemno brązowy kolor.
Impregnacja: polega na malowaniu zanurzeniowym maty parzonej w
wysokiej jakości impregnacie DREWNOCHRON EXTRA kolor palisander.
Parzenie + impregnacja: jest najlepszym możliwym sposobem na
zabezpieczenie oraz wydłużenie żywotności mat. Dzięki podwójnemu
procesowi parzenia + impregnacji otrzymują Państwo pięknie
prezentującą się mate utrzymującą swój wyrazisty ciemno brązowy
kolor w całym okresie swojej żywotności oraz maksymalne
wydłużenie jej przydatności do 7-8 lat.
Najlepsze możliwe zabezpieczenie 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.
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