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Płot wiklinowy SICILIA 130x90
cm IMPREGNOWANY
PALISANDER
Cena

146,00 zł

Dostępność

Dostępny - na magazynie

Czas wysyłki

24 godziny

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Płot wiklinowy SICILIA impregnowany w kolorze palisander będzie doskonale współgrał z ogrodem. Jego naturalny
wygląd, na który składa się wspaniała, wysokiej jakości wiklina parzona oraz cudowna barwa uzyskana w procesie impregnacji
nadzwyczajnie prezentuje się w otoczeniu pięknej roślinności. Ogród zyska nowy wygląd, a Ty spokojne, osłonięte miejsce do
pracy i relaksu.

Płot wiklinowy 130x90 cm na wiele sezonów
Urządzając dom i ogród warto mieć konkretnie ustalone potrzeby i wymagania. Jeśli chcesz mieć miejsce, w którym rośliny i Ty
będziecie osłonięci przed wiatrem, a także wzrokiem ludzi to postaw płot wiklinowy 130x90 cm. To produkt idealnej
wysokości, który pozwoli wydzielić teren do relaksu wśród zieleni. Jego gęsty splot sprawia, że zimne podmuchy wiatru nie
przedrą się przez wiklinę. Materiał, którego używamy, jest najlepszej dostępnej jakości, a dodatkowo poddajemy go parzeniu,
co wydłuża żywotność i ujednolica palisandrową barwę uzyskiwaną podczas impregnacji. Procesy, jakim poddawane są nasze
płoty wiklinowe zanim trafią do Ciebie przyczyniają się do tego, że możesz postawić je w ogrodzie na kilka lat, nie zniszczą
się zbyt szybko pod wpływem wilgoci i temperatur.

Ogród i balkon z piękną osłoną - płot wiklinowy SICILIA
Płot wiklinowy SICILIA 130x90 cm impregnowany to wspaniały dodatek do ogrodu i na balkon lub taras. Palisander, czyli
kolor ciemnobrązowy wyśmienicie komponuje się z roślinnym otoczeniem. Dzięki temu produktowi możesz osłonić część
ogrodu, a także taras i balkon, jednocześnie dbając o estetykę tego miejsca. Żeby dodatkowo wzmocnić wiklinę, a także
zapewnić cudowne wykonanie, każdy z wiklinowych paneli wykańczamy drewnianą listwą. Ma ona niewielki rozmiar, ale robi
wielką różnicę. Za jej sprawą płot wygląda bardziej estetycznie, a wystawiona na działanie wiatru i wilgoci wiklina jest
trwalsza. Każdy z elementów, które tworzą płot wiklinowy SICILIA ma zadanie do spełnienia, a sposób, w jaki je łączymy
sprawia, że wywiązuje się z niego na najwyższym poziomie.
Wysokość panela: 130cm
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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