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Płot wiklinowy SICILIA 120x90
cm IMPREGNOWANY
PALISANDER
Cena

135,00 zł

Dostępność

Dostępny - na magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Płot wiklinowy SICILIA 120x90cm to wspaniały produkt do ogrodu. Wyśmienicie sprawdza się jako osłona tarasu, balkonu
lub części podwórka przed wiatrem, słońcem i oczami sąsiadów. Jest idealnym rozwiązaniem dla każdego, kto chce stworzyć
sobie zaciszne, prywatne miejsce do odpoczynku i pracy. Płot wiklinowy, który oferujemy, to ochrona najwyższej jakości.
Zabezpieczamy wiklinę, nadając jej jednocześnie wspaniały wygląd. Nasze produkty są dzięki temu nie tylko funkcjonalne, ale
i piękne.

Płot wiklinowy impregnowany przetrwa lata
Wiklina nie jest najbardziej wytrzymałym materiałem, ale wygląda pięknie. Jest łagodna i elegancka. To powoduje, że wiele
osób chce mieć płot wiklinowy. A my chcemy, aby nasi klienci nie musieli zbyt często wymieniać jego elementów. Z tego
powodu oferujemy płot wiklinowy SICILIA 120x90cm palisander impregnowany i parzony. Połączenie tych procesów
wzmacnia wiklinę, wydłużając czas, w którym wygląda ona perfekcyjnie, a przy tym dba także o wyśmienitą, utrwaloną barwę.
To powoduje, że wiele osób decyduje się na takie właśnie rozwiązanie do zasłonięcia tarasu i części ogródka. Różne odcienie
brązu wspaniale komponują się z otoczeniem roślinnym i łagodnie współtworzą przestrzeń, a ich wytrzymałość pozwala
wymieniać płot wiklinowy dość rzadko.

Gęsty splot zapewnia użyteczność
Płot wiklinowy jest częścią przestrzeni, którą widzą wszyscy, także przypadkowi przechodnie. Dlatego powinien, a nawet
musi, wyglądać doskonale. Dokładamy więc wszelkich starań, żeby osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty. Jednak nie tylko
wygląd jest ważny. Płot wiklinowy SICILIA 120x90 ma przede wszystkim stanowić barierę ochronną. Pierwszym na to
sposobem jest tworzenie przęseł w dobrze dobranych rozmiarach. Szerokość 90 cm pozwala łatwo dopasować ich ilość do
potrzeb, a 120 cm wysokości i gęsty splot wikliny tworzą doskonałą warstwę ochronną. Działa ona w nawet bardzo wietrzne
dni, a zawsze jest gwarancją prywatności. Każdy, kto chce mieć ciszę i spokój powinien schronić się w cieniu płotu
wiklinowego SICILIA.
Wysokość panela: 120cm
Szerokość panela: 90cm
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: 7,5 kg
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