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Link do produktu: https://www.wiklinowy-ogrod.pl/plot-wiklinowy-clasic-170x90-cm-impregnowany-palisander-p-556.html

Płot wiklinowy CLASIC 170x90
cm IMPREGNOWANY
PALISANDER
Cena

191,00 zł

Dostępność

Dostępny - na magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Wysokość : 170cm
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.

Piękno Twojego ogrodu zależy od wielu czynników, jedno jest jednak pewne - to, jak prezentuje się Twój ogród, wpływa na to,
jak prezentuje się Twój dom. Dlatego zapomnij o banalnych rozwiązaniach ogrodzenia w postaci płotu żeliwnego czy
betonowego. Możesz postawić na lekkość i naturalność formy dzięki modnej propozycji. Przedstawiamy płot wiklinowy
CLASIC 170x90 cm IMPREGNOWANY PALISANDER o wspaniałym designie, który nie będzie obciążał ogrodu topornymi
mocowaniami, lecz nada całej działce ciepłego wyrazu. Wysoka jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną sprawiają,
że ogrodzenie działki nie będzie problematyczne, a Ty będziesz mógł cieszyć się trwałym, praktycznym ogrodzeniem przez
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długie lata. Płot wiklinowy CLASIC 170x90 cm IMPREGNOWANY PALISANDER to ogrodzenie z pomysłem, które
doskonale wpasuje się do ogrodów minimalistycznych, utrzymanych w stylu skandynawskim, ale też nowoczesnym czy
orientalnym.
Twój własny pomysł na ogród z płotem wiklinowym CLASIC
Ogrodzenie powinno dobrze komponować się nie tylko z samym domem, ale również tym, jak planujesz urządzić ogród.
Proponowany płot wiklinowy CLASIC idealnie łączy się z meblami wiklinowymi oraz drewnianymi. Sprawdzi się również do
metalowych dodatków, a jego ciemna kolorystyka ułatwi odpowiedni dobór poszczególnych komponentów ogrodu. Płot
wiklinowy CLASIC 170x90 cm IMPREGNOWANY PALISANDER pozwoli nie tylko odgrodzić działkę od sąsiadów, ale
również wyznaczyć w niej bezpieczne boksy, umożliwiając między innymi ochronę od wiatru. Jest to szczególnie dobry pomysł
przy tworzeniu kącika do grillowania.
Wysoki poziom atrakcyjności płotu wiklinowego CLASIC 170x90 cm IMPREGNOWANEGO PALISANDER wynika z jego
sposobu wykonania - został on stworzony z drewna impregnowanego, dzięki czemu posiada naturalne przebarwienia drewna
oraz zachowuje ciepło i domową atmosferę, z której słynie ten surowiec. Listwy mocno splatają pojedyncze panele, te zaś
łączone są jaśniejszymi kołkami. Mocna konstrukcja pozwala zasłonić ogród przed ciekawskimi spojrzeniami z zewnątrz i jest
strażnikiem Twojej prywatności. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz niewrażliwość na warunki
atmosferyczne sprawiają z kolei, że Twoja działka będzie bezpieczna od dzikich zwierząt, a sam płot zachowa piękny wygląd
przez długie lata, nie tracąc na swoim charakterze i intensywności kolorów.
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