Dane aktualne na dzień: 01-07-2022 07:48

Link do produktu: https://www.wiklinowy-ogrod.pl/plot-wiklinowy-sicilia-120x60-cm-impregnowany-palisander-p-588.html

Płot wiklinowy SICILIA 120x60
cm IMPREGNOWANY
PALISANDER
Cena

90,00 zł

Dostępność

Dostępny - na magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Wysokość panela: 120cm
Szerokość panela: 60cm
Materiał:
wiklina niekorowana, parzona i impregnowana kolor ciemny brąz palisander
drewno impregnowane kolor palisander ( ciemny brąz)
Drewniana wytrzymała rama:
listwy o rozmiarze 45x35 mm
Waga panela: 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.

Stworzenie wyjątkowego ogrodu wymaga nie tylko odpowiedniego doboru roślin oraz mebli. Przede wszystkim jest to
perfekcyjny wybór ogrodzenia, które oddzieli Twoją działkę od innych, zapewni bezpieczeństwo oraz zadba o Twoją
prywatność. Jest to szczególnie ważne dla osób, które planują wypuszczać na dwór zwierzęta domowe czy też pragną
zapewnić bezpieczną zabawę dla dziecka. Betonowe oraz żeliwne ogrodzenia często się powtarzają i nie zapewniają
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odpowiedniej elegancji. Nie musisz jednak wybierać między tymi dwoma rozwiązaniami! Płot wiklinowy SICILIA 120x60 cm
IMPREGNOWANY PALISANDER to doskonała alternatywa - szybka i prosta w montażu, niewymagająca dużej ilości energii
oraz czasu poświęconego na instalację. Wysoka jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną stanowi najlepszy wybór
nawet dla najbardziej wymagających klientów. Płot wiklinowy SICILIA to jednak nie tylko sposób na oznaczenie Twojej
działki, ale przede wszystkim na wzbogacenie jej o niezwykle elegancki dodatek. Wspaniały wygląd proponowanych paneli
podkreśli wystrój ogrodu oraz architekturę domu.
Co sprawia, że płot wiklinowy SICILIA to doskonały wybór ogrodzenia?
Wysokiej jakości wiklina nieokorowana składa się na niepowtarzalny wygląd płotu wiklinowego SICILIA 120x60 cm
IMPREGNOWANY PALISANDER. Zachowując swój naturalny kolor drewna z pięknymi, ciemniejszymi przebarwieniami, płot
SICILIA stanowi doskonały wybór do eleganckich, minimalistycznych ogrodów. Sprawdzi się zarówno w szyku nowoczesnym,
jak i skandynawskim oraz wielu innych. To również idealny wybór do ogrodów o charakterze egzotycznym, takich jak japoński
czy stylizowany na śródziemnomorski. Doskonale skomponuje się z meblami wiklinowymi oraz drewnianymi, ale podkreśli
również metalowe dodatki.
Wysoka wytrzymałość płotu SICILIA zapewniona jest dzięki procesowi parzenia oraz impregnacji, które gwarantują nie tylko
odporność na uszkodzenia mechaniczne, ale również na warunki atmosferyczne. Dzięki temu ogrodzenie zachowuje swój
wygląd przez długie lata bez względu na panującą pogodę. Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne sprawia, że
płot będzie chronił Twoją posesję przed niechcianymi zwierzętami, a Ty będziesz mógł w pełni bezpiecznie się zrelaksować.
Jego wysokie walory estetyczne pomogą stworzyć niepowtarzalny nastrój na ogrodzie, który stanie się perfekcyjnym miejscem
wypoczynku. Z przyjemnością będziesz mógł się na nim opalać czy urządzić grilla ze znajomymi bądź rodziną!
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