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Płot wiklinowy ELEGANT
180x90 cm IMPREGNOWANY
PALISANDER
Cena

203,00 zł

Dostępność

Dostępny - na magazynie

Czas wysyłki

5 dni

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Wysokość : 180cm
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.

Stwórz niepowtarzalny wystrój swojego ogrodu i podkreśl piękno domu za pomocą płotu wiklinowego ELEGANT 180x90
cm IMPREGNOWANEGO PALISANDER. Te wyjątkowe panele wykonane w wysokiej jakości oraz z najlepszych materiałów
stanowią nie tylko wspaniały dodatek do ogrodu i sposób na odgrodzenie działki, ale również dbałość o bezpieczeństwo. Dzięki
mocno zwartej strukturze zatrzymuje on niechciane zwierzęta, które mogłyby w innym wypadku łatwo dostać się do Twojego
ogrodu. Wysoko odporne na uszkodzenia panele płotu sprawiają, że wytrzymają niemal każde warunki, a brak podatności na
uszkodzenia atmosferyczne sprawia, że zachowają piękny wygląd na długie lata.
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Płot wiklinowy ELEGANT 180x90 cm IMPREGNOWANY PALISANDER to możliwość alternatywnego wyboru i odejścia od
licznych płotów stworzonych z betonu, kamieni czy żeliwa. Indywidualny charakter płotu wiklinowego pozwoli podkreślić
niebanalność Twojego domu oraz ogrodu, a ponadto wydobędzie prawdziwy charakter z architektury oraz mebli ogrodowych.
Atrakcyjna cena jest kolejnym atutem proponowanego panelu. W naszym sklepie znajdziesz wiele rozmiarów paneli, które
będą doskonale pasowały do zestawu, dzięki czemu w prosty sposób ogrodzisz cały teren bez konieczności stosowania
nieestetycznej siatki.
Piękno ogrodu otoczonego wiklinowym płotem ELEGANT
Charakterystyczny wygląd płotu wiklinowego ELEGANT 180x90 cm IMPREGNOWANEGO PALISANDER czyni go
fantastycznym wyborem do niemal każdego ogrodu. Szczególnie dobrze pasuje do wystroju nowoczesnego oraz
minimalistycznego, takiego jak skandynawski. Płot wiklinowy rewelacyjnie sprawdzi się w zestawieniu z wiklinowymi czy
drewnianymi meblami. Dzięki naturalnym przebarwieniom w postaci jaśniejszych i ciemniejszych plamek, podobnym do
prawdziwego drzewa, łatwo dopasować do niego meble pod względem kolorystycznym. Sprawdzą się meble zarówno
ciemnobrązowe, czarne, jak i utrzymane w jasnej kolorystyce.
Płot stworzony z drewnianych listew połączony jest jaśniejszymi w kolorze kołkami, które będą odznaczały od siebie
poszczególne panele i elegancko łączyły ogrodzenie w całość. Podwójny proces zabezpieczenia w postaci parzenia i następnie
impregnacji pozytywnie wpływa na długą żywotność płotu. Łatwość montażu sprawia również, że bez większych problemów
zamontujesz płot wiklinowy ELEGANT na każdym gruncie. Nie musisz dłużej myśleć o długiej konieczności budowania płotu gotowe panele szybko i łatwo postawisz na wyznaczonych granicach działki.
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