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Link do produktu: https://www.wiklinowy-ogrod.pl/plot-wiklinowy-clasic-130x90-cm-impregnowany-palisander-p-564.html

Płot wiklinowy CLASIC 130x90
cm IMPREGNOWANY
PALISANDER
Cena

146,00 zł

Dostępność

Dostępny - na magazynie

Czas wysyłki

4 dni

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Wysokość : 130cm
Szerokość : 90cm
Materiał:
wiklina niekorowana, parzona i impregnowana kolor ciemny brąz palisander
drewno impregnowane kolor palisander ( ciemny brąz)
Drewniana wytrzymała rama:
drewniane listwy o rozmiarze 45x25 mm połączone drewnianymi toczonymi kołkami o średnicy 20mm
Waga panela: 10 kg

Parzenie wikliny jest to proces polegający na poddaniu wikliny oddziaływaniu wysokiej temperatury w połączeniu z parą
wodną. W końcowym etapie procesu parzenia wiklina poddawana jest suszeniu. Dzięki procesowi parzenia wikliny poprawia
się jej żywotność oraz panel uzyskuje jednolity ciemno brązowy kolor.

Impregnacja: polega na malowaniu zanurzeniowym panela w wysokiej jakości impregnacie DREWNOCHRON kolor palisander.

Parzenie + impregnacja: jest najlepszym możliwym sposobem na zabezpieczenie oraz wydłużenie żywotności paneli.
Podwójny proces - parzenie oraz impregnacji zapewnia utrzymanie pięknego wyglądu w całym okresie żywotności paneli oraz
maksymalną ich żywotność.

Najlepsze możliwe zabezpieczenie w połączeniu z dużą gęstością splotu powoduje iż nasze panele cieszą się dużym
powodzeniem i sprawiają iż decydując się na ich zakup z pośród wielu dostępnych paneli wiklinowych na rynku masz pewność
dobrze zainwestowanych pieniędzy we własny ogród.

Zamiast otaczać się masywnymi ogrodzeniami metalowymi albo wysokimi murami — chętnie wybieramy nieco lżejsze typy
ogrodzeń. Klasyczny płot drewniany wygląda może malowniczo, nie pasuje jednak do każdego otoczenia. Oto nowoczesna
odmiana tradycyjnego płotu, który złożysz stosunkowo prosto z praktycznych paneli. Wiklina jest lekka, a przy tym dość
trwała. Niezbyt wysoki płot wiklinowy CLASIC 130x90 cm IMPREGNOWANY PALISANDER w ciemnym kolorze nie
przytłacza, posiada elementy nawiązujące do natury, ale także stanowi geometryczny i jednolity element krajobrazu, dzięki
czemu pasuje również tam, gdzie roślinne motywy nie komponują się dobrze.
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Uniwersalny charakter płotu
Taki płot ma właśnie uniwersalny charakter. Pasuje do różnych stylizacji, zarówno nieco staroświeckich, jak i
supernowoczesnych. Jeżeli urządzasz dom i ogród w stylu zen — także znakomicie sprawdzi się wokół nich płot wiklinowy
CLASIC 130x90 cm IMPREGNOWANY PALISANDER. Pięknie prezentuje się jako ogrodzenie główne lub dodatkowe.
Wiklina przed domem?
Warunki panujące na zewnątrz w naszym klimacie zazwyczaj nie sprzyjają delikatnym surowcom, do jakich zalicza się
tradycyjnie wiklina. Na szczęście żyjemy w czasach, kiedy różnego typu technologie wspierają nas w dążeniu do osiągania
nietuzinkowych rozwiązań. Zatem na przekór wszystkiemu wybieramy wiklinę do produkcji paneli na płot wiklinowy CLASIC
130x90 cm IMPREGNOWANY PALISANDER. Przed tym utrwalana jest ona na dwa sposoby: poprzez parzenie i
impregnację. Wiklina parzona jest na zasadzie poddawania jej działaniu wysokiej temperatury oraz pary wodnej. Kiedy po tym
zabiegu dobrze wyschnie, jest z kolei impregnowana. Wiklinę impregnujemy, zanurzając ją w niezwykle skutecznym
ochronnym impregnacie DREWNOCHRON. Delikatne gałązki wierzbowe są rodzajem drewna, jaki szczególnie należy chronić.
Tak opracowana wiklina zyskuje znacznie większą trwałość i żywotność — niezależnie od warunków otaczających ją z
zewnątrz.
Płot wiklinowy pomaga wyznaczyć teren
Płot wiklinowy CLASIC 130x90 cm IMPREGNOWANY PALISANDER to panele z wiklinowych, gęsto splecionych gałązek.
Jest nie tylko trwały, ale również pozwala dobrze osłonić wybrany fragment terenu. Najlepiej samemu zdecydować, czy paneli
użyć tylko w ogrodzie, do oddzielania drobnych połaci trawnika, czy może otoczyć wiklinowym płotem cały teren. Chociaż nie
jest zbyt wysoki, pozwoli wyznaczyć subtelną granicę, która powstrzyma wielu intruzów przed dostaniem się na Twoją posesję.
Jednocześnie nie izoluje od otoczenia jak wysokie i przytłaczające ogrodzenia z innych materiałów.
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