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Płot wiklinowy SICILIA 140x120
cm IMPREGNOWANY
PALISANDER
Cena

210,00 zł

Dostępność

Produkt niedostępny

Wysyłka

Wiklinowy Ogród

Opis produktu
Ogrodzenie dużego obszaru jest łatwiejsze, kiedy wykorzystasz do tego duże elementy ogrodzenia. Płot wiklinowy SICILIA
140x120 cm doskonale sprawdza się jako ochrona tarasu i szerokich fragmentów podwórka. Nie potrzebujesz wielu paneli,
aby zabezpieczenie było kompletne, a te masywne produkty są gwarancją długiej trwałości płotu. Oferowany przez nas płot
wiklinowy stanowi także ozdobę ogrodu.

Zabezpieczamy płot wiklinowy SICILIA 140x120 cm, aby dawał lepszą ochronę
Płoty wiklinowe ustawia się w ogrodach lub na tarasach przede wszystkim jako osłonę przed wiatrem. Odpoczynek w cieniu
naszych paneli osiąga nowy wymiar - nie trzeba zanadto przejmować się warunkami atmosferycznymi i spojrzeniami sąsiadów
oraz przechodniów. To doskonały sposób na zapewnienie sobie odrobiny prywatności. Również rośliny mają korzyści z tego, że
chroni je płot wiklinowy SICILIA impregnowany palisander. Szczególnie te słabsze warto otoczyć od strony, z której
podmuchy wiatru są zwykle największe. Jeśli w tym celu zbudujesz płot z naszych paneli wiklinowych, to zapewnisz sobie
pewność, że osłona będzie stabilna i jakościowa. Zanim płot trafi do Ciebie poddajemy wiklinę parzeniu i impregnacji, co
zwiększa jej wytrzymałość i nadaje jeszcze wspanialszy kolor.

Wiklina to nie wszystko - płot wiklinowy SICILIA 140x120 cm ma też inne zalety
Aby płot wiklinowy SICILIA mógł spełniać swoje zadania nie wystarczy wysoka jakość materiału i jego wzmocnienie.
Dodatkowym atutem produktu jest ciasny, gruby splot, dzięki któremu niełatwo zniszczyć panel. Każdy element o wymiarach
140x120 cm otoczony jest też drewnianą listwą, stabilizującą wiklinę i zwiększającą estetykę wykończenia. Rozmiar również
ma znaczenie. Szerokie panele pozwalają szybko, z użyciem niewielkiej ilości elementów, postawić długi płot. Wysokość daje
natomiast osłonę na większą skalę i zmniejsza widoczność, co maksymalizuje poczucie komfortu i prywatności. Płoty
wiklinowe SICILIA to wyśmienite rozwiązanie dla tych, którzy chcą dobrze czuć się we własnym domu.
Wysokość panela: 140cm
Szerokość panela: 120cm
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: 10 kg
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