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Link do produktu: https://www.sztachety24.pl/sztachety-drewniane-proste-gora-okragla-2-0m-p-10.html

Sztachety drewniane
proste - góra okrągła 2,0m
Cena

14,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

3 tygodnie

Producent

sztachety24

Wysyłka

Tylko wysyłka na palecie lub odbiór
osobisty

Opis produktu
Sztachety z drewna świerkowego sezonowanego.
Wymiary:
Wysokość: 200 cm (WYSYŁKA TYLKO NA PALECIE LUB ODBIÓR OSOBISTY)
Szerokość: 9,5 cm
Grubość: 2,0 cm
Cechy produktu:

sztachety drewniane, świerkowe
obustronnie heblowane i szlifowane na gładko
krawędzie i zaokrąglona góra wykonana gładkim frezem na półwałek (zapewnia to szybkie ściekanie wody i
zanieczyszczeń)
drewno selekcjonowane, z minimalną ilością sęków
drewno sezonowane długoterminowo (brak efektu gąbki, nie dosycha na płocie, nie pęka, nie krzywi się, farba nie
odchodzi)
potwierdzona żywotność po impregnacji naszą metodą: 20-25 lat! (na życzenie po zakupie przekazujemy instrukcję
impregnacji i nazwy sprawdzonych środków)
Czy wiesz, że?
Czy wiesz, że nieodpowiednio wysezonowane drewno nawet po poprawnej impregnacji ulega znacznie (kilkukrotnie)
szybszej biodegradacji niż surowiec o odpowiednich parametrach wilgotnościowych, pęka, gnije, niszczeje? Bardzo często
dosycha na płocie co ma destrukcyjny wpływ na kształt sztachet oraz strukturę warstwy zabezpieczającej którą są pokryte.
Niestety nie każdy producent może pozwolić sobie na wielomiesięczne sezonowanie drewna. Wymaga to sporych jego
zapasów i bardzo dużej przestrzeni. Szanujemy wszystkich fachowców, którzy rzetelnie wykonują swoją pracę, a o klientów
walczą jakością swoich produktów.
Nasi Klienci mają to szczęście, że spełniamy oba powyższe warunki. Drewno do obróbki zabieramy dopiero wtedy kiedy jest na
to gotowe, a ono odwdzięcza się piękną powierzchnią po obróbce - nie da się uzyskać takiego efektu na drewnie słabo
wysuszonym lub co gorsza mokrym.
Nie ma tu pośpiechu ani presji. W każdej chwili, o dowolnej porze roku dysponujemy potężnymi zapasami
wyselekcjonowanego i wysezonowanego surowca oraz gotowych sztachet.
Nie pobiegniemy do lasu z piłą kiedy dostaniemy od Ciebie zamówienie! ;)

wygenerowano w programie shopGold

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

