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Palisada wiklinowa Elegant
120x55 cm
Cena

79,00 zł

Dostępność

Dostępny - na magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Nazwa: PALISADA WIKLINOWA ELEGANT 120 / 55
Wymiary:
Wysokość wyplotu: 55 cm
Wysokość łącznie z nóżkami do wbicia w podłoże: 80cm
Szerokość : 120 cm

Materiał: wiklina naturalna niekorowana, kolor jasny brąz. Drzewo sosnowe impregnowane zanurzeniowo kolor
dąb.
Nóżki: drzewo sosnowe impregnowane zaostrzone 45/25 mm o długości 25cm.
Produkt ekologiczny, wyplatany ręcznie.
Dużą zaletą jest łatwość montażu dzięki zastosowaniu mocnych ostrzonych listew drewnianych które bez
problemu dają się wbijać w podłoże!
Wiele osób zastanawia się jakie dodatki wybrać do swojego ogrodu, by stworzyć przestrzeń stylową i elegancką. Chcąc
stworzyć skalniak warto zapoznać się z ofertą naszego sklepu internetowego. W naszej ofercie dostępna jest piękna palisada
wiklinowa 120x55 cm, która jest w stanie spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. To alternatywa dla
klasycznych, drewnianych palisad, które dla niektórych mogą wydawać się nudnym i oklepanym wyborem. Dla osób
szukających czegoś stylowego i nowoczesnego do swojego ogrodu, polecanym wyborem jest palisada wiklinowa 120x55
cm. Produkt ten wyróżnia się wysoką jakością i jest stworzony z najwyższą starannością oraz dbałością o każdy, nawet
najmniejszy szczegół. Dzięki temu wyróżnia się pięknym i estetycznym wyglądem, a co więcej praktycznością.

Stylowa palisada wiklinowa 120x55 cm - doskonały wybór do Twojego
ogrodu
Ta piękna palisada wiklinowa 120x55 cm zrobiona jest z wysokiej jakości materiałów takich jak wiklina naturalna
niekorowana. Nóżki stworzone są z drewna sosnowego impregnowanego. Dzięki temu całość wyróżnia się niebywałą
trwałością oraz odpornością na negatywne działanie czynników zewnętrznych i atmosferycznych. Palisada ma jasny kolor,
który pięknie prezentować się będzie na tle zieleni i ziemi. Dzięki temu stanie się nie tylko praktycznym wyposażeniem w
ogrodzie, ale również jego dekoracją. Palisada ma 55 centymetrów wysokości wylotu oraz 80 centymetrów wysokości z
nóżkami, które należy wbić w ziemię. Jej montaż jest bardzo prosty i nie zajmuje dużo czasu. Tak wbita palisada będzie
stabilnie zamocowana. To produkt w pełni ekologiczny, który jest wyplatany ręcznie. Palisady można kupić w naszym sklepie
w atrakcyjnej cenie. Ich zaletą jest to, że można z nich stworzyć skarpę dla roślin. Decydując się na zamontowanie palisady
wiklinowej można zadbać o to, by każdy czuł się komfortowo i swobodnie w swoim ogrodzie.
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