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Płot wiklinowy CLASIC 150x60
cm IMPREGNOWANY
PALISANDER
Cena

113,00 zł

Dostępność

Produkt chwilowo niedostępny

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Wysokość : 150cm
Szerokość : 60cm
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: 7,5 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.

Cenisz sobie prywatność i chcesz, aby Twój ogród lub taras były miejscem, w którym możesz czuć się swobodnie? Po ciężkim
dniu pragniesz, aby nic nie zakłócało Twojego odpoczynku? Idealnym rozwiązaniem będzie płot wiklinowy CLASIC 150x60
cm IMPREGNOWANY PALISANDER. Nie tylko skutecznie ochroni Cię przed wiatrem czy słońcem, ale także w końcu
odczujesz, że nikt nie widzi, co robisz podczas odpoczynku we własnym ogrodzie. O takiej prywatności marzy każdy posiadacz
ogrodu czy tarasu. Płot wiklinowy CLASIC 150x60 cm IMPREGNOWANY PALISANDER pozwoli Ci odgrodzić się od
innych, ale także wyznaczyć pewne strefy na własnej posesji. Każdy ogród ma miejsca, które wolelibyśmy zakryć przed
wzrokiem innych, jak na przykład kosze na śmieci. Z pomocą przychodzi płot wiklinowy. Okaże się niekwestionowaną ozdobą
zielonej przestrzeni.
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Wachlarz zastosowań płotu wiklinowego CLASIC 150x60 cm IMPREGNOWANY PALISANDER
Płot wiklinowy CLASIC 150x60 cm IMPREGNOWANY PALISANDER to doskonały produkt, który znajdzie zastosowanie na
balkonie, tarasie oraz w ogrodzie. Można go wykorzystać do ukrycia nieestetycznej barierki, płotu czy muru, a także
odgrodzenia warzywnika czy kompostownika. Płoty wiklinowe oferowane przez nasz sklep są niezwykle trwałe i wytrzymałe.
Zawdzięczamy to podwójnej obróbce parzenia i impregnacji. Zapewnia to utrzymanie nieskazitelnego wyglądu w całym
okresie żywotności płotu. Płot wiklinowy CLASIC 150x60 cm IMPREGNOWANY PALISANDER jest niezwykle prosty w
rozłożeniu, co stanowi jedną z jego największych zalet. Kiedy już znajdzie swoje miejsce w naszym ogrodzie, możemy cieszyć
się nim przez wiele lat. Wystarczy, że będziemy pamiętać, aby co kilka lat impregnować go specjalnym środkiem do drewna.
Wiklina jest odporna na działanie warunków atmosferycznych, nie niszczy jej wilgoć oraz nie blaknie pod wpływem promieni
słonecznych. Stabilny płot z wikliny poradzi sobie także z wiatrem, gradem czy śniegiem. Niestraszny mu nawet nasz
czworonożny przyjaciel, który, jak wiadomo, uwielbia psocić. Jest to więc idealny surowiec do ogrodu czy na taras. W stu
procentach naturalny wpisuje się w trend ekologiczny.
W naszym sklepie dostępnych jest wiele rozmiarów i kolorów płotów z wikliny. Sprawdź ofertę sklepu wiklinowy-ogrod.pl. Z
pewnością znajdziesz u nas model idealnie odpowiadający Twoim potrzebom.
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