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Płot wiklinowy CLASIC 160x90
cm IMPREGNOWANY
PALISANDER
Cena

180,00 zł

Dostępność

Dostępny - na magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Wysokość : 160cm
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: 15 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.

Powrót w sielski klimat wsi z lat dzieciństwa to dominujący trend w aranżacjach ogrodu. Poszukiwanie oryginalnych rozwiązań,
które wprowadzą nieco przytulności, nie musi wiązać się całkowicie z rustykalną ideą. Płot wiklinowy CLASIC 160x90 cm
impregnowany palisander to świetna alternatywa łącząca nowoczesność z klasyką. Proste, funkcjonalne ogrodzenie
sprawdzi się na posesji domu jednorodzinnego za miastem, a także w małym ogródku w miejskiej dżungli. Pięknie prezentuje
się jako element dekoracyjny, strefa zwiększonej prywatności wokół placu zabaw dla dzieci i całościowe ogrodzenie wokół
budynku. Wiklina niekorowana poddana specjalnej obróbce pasuje w przestrzeni prywatnej i komercyjnej, dlatego jest tak
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powszechnie stosowana.
Płot wiklinowy CLASIC 160x90 cm i jego zalety
Płot wiklinowy CLASIC 160x90 cm impregnowany palisander może budzić wątpliwości co do trwałości i wytrzymałości.
Ogrodzenie ma kontakt z wilgocią, zanieczyszczeniami, z ciągłymi zmianami warunków atmosferycznych, nic więc dziwnego,
że witki wikliny mogą się wydawać zbyt delikatnym surowcem. Prezentowany panel został wykonany z dbałością o każdy
detal. Do produkcji wykorzystano wiklinę niekorowaną parzoną i impregnowaną, drewniane listwy oraz ich połączenia z
drewnianych toczonych kołków. Ponadto gęstość splotu jest na tyle satysfakcjonująca, że panele wiklinowego ogrodzenia
cieszą się popularnością z uwagi na nienaganną estetykę, jak też zachowanie maksymalnej prywatności. Jakość płotu nie
byłaby zadowalająca, gdyby nie metody zabezpieczenia surowca. Zastosowano parzenie za pomocą oddziaływania wysokiej
temperatury i pary wodnej, a w dalszym etapie poddano panele suszeniu i impregnacji. Malowanie zanurzeniowe umożliwiło
podkreślenie niesamowitego koloru wikliny, eksponując głęboki odcień ciemnego brązu.
Gdzie zamontować płot wiklinowy CLASIC impregnowany palisander?
Płot wiklinowy CLASIC 160x90 cm impregnowany palisander to bez wątpienia uniwersalne ogrodzenie, które
nienagannie prezentuje się w każdej aranżacji. Podkreśla elegancję, użyteczność przestrzeni i pozostaje nieocenionym
sposobem na ocieplenie wizerunku surowych murów. Panel z wikliny można dopasować do indywidualnych potrzeb pod
względem długości i szerokości, co daje nieograniczone możliwości. Dzięki niesamowitym właściwościom oraz
ponadczasowemu wybarwieniu w kolorze palisander wiklina świetnie sprawdzi się na balkonie, bezbłędnie poradzi sobie z
odgrodzeniem mebli ogrodowych lub basenu i zadba o prywatność na terenie ogródka restauracyjnego w centrum miasta.
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