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Link do produktu: https://www.tekstylialand.pl/zaslona-lilia-p-21979.html

Zasłona - LILIA
Cena

59,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni roboczych

Numer katalogowy

TK-Z12-0025

Kod producenta

Z12-0025

Opis produktu
Unikalna zasłona 3D z wyjątkowym i niepowtarzalnym wzorem
Dostępna na indywidualne zamówienie, nieprefabrykowana.
Bardzo starannie i estetycznie wykończona.
Zasłonę wykonaną z tkaniny AGAT można zamawiać w dowolnych rozmiarach:
szerokość: min. 70 cm - max. 140 cm
wysokość/długość: min. 100 cm - max. 260 cm
Specyfikacje wszystkich tkanin znajdują się w zakładce "Tkaniny".
Szczegółowe informacje na temat dostępnych modeli montażu znajdują się w zakładce
"Sposób zawieszenia".
Na zdjęciu głównym przedstawiono zasłonę w przykładowej aranżacji w rozmiarach około 140 cm szerokości i około 260 cm
wysokości. W zależności od zamawianego rozmiaru zasłony wzór z przedstawionego pełnego projektu jest przycinany.
Ewentualne sugestie dotyczące przycięcia wzoru należy zamieścić w polu "komentarz" w trakcie składania zamówienia, w
przeciwnym razie wzór jest przycinany według naszego uznania.
Podana cena dotyczy 1 sztuki zasłony w indywidualnych podanych przez Państwa wymiarach (różni się tylko w zależności od
wybranego modelu montażu).
Wymiary produktów wykonanych z tkanin mogą być objęte tolerancją w granicach +/- 2 cm na długości i
szerokości. Margines błędu w wymiarach jest wynikiem właściwości materiału. Kolory wyświetlane na Państwa ekranach
mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Wynika to z ustawień i kalibracji używanego w danej chwili monitora.

Tkanina produktu

wygenerowano w programie shopGold

Skład: 100% poliester
Szerokość tkaniny: 140cm
Gramatura: 190 g/m2
Cechy: Tkanina jest lekka, ale jednocześnie dość mocna, lejąca się, podatna na układanie, dlatego bardzo dobrze nadaje się
na zasłony. Jest dość cienka więc nie zaciemnia, ale w pewny stopniu tłumi światło. Ma drobny splot, jednolitą i gładką
strukturę.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz model: Na przelotkach - Tytan , Na przelotkach - Stare złoto , Na przelotkach - Złoty połysk , Na przelotkach Srebrny połysk , Na taśmie , Na szelkach , Na tunelu

Sposób zawieszenia
Dostępne modele:
Na taśmie marszczącej
(umożliwia zastosowanie róznego rodzaju żabek i haczyków)

Na przelotkach
(śr. 36 mm)

Na szelkach
(wybrana przez Państwa wysokość obejmuje długość szelek)
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Na tunelu usztywniającym
(taśma tunelowa)

Na taśmie marszczącej
(umożliwia zastosowanie róznego rodzaju żabek i haczyków)

Na tunelu usztywniającym
(taśma tunelowa)
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Certyfikaty

Wysokiej jakości efektowna tkanina dekoracyjna. Posiada certyfikat "Tekstylia godne zaufania" wydany przez Instytut
Włókiennictwa.

Zasłony są drukowane na zaawansowanych technologicznie drukarkach z wykorzystaniem najnowszych technologii
w dziedzinie ekologicznego druku cyfrowego. Pozwala to na uzyskanie niezwykłych kolorów oddających rzeczywisty obraz.
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Najwyższej jakości materiał w połączeniu z kolorowym i niepowtarzalnym wzorem tworzy zasłonę, która
zachwyci najbardziej wymagających!

Tkaniny
Tkanina produktu

Nazwa tkaniny - AGAT
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Skład: 100% poliester
Szerokość tkaniny: 140 cm
Gramatura: 190 gr/m2
Cechy: Tkanina jest lekka, ale jednocześnie dość mocna, lejąca się, podatna na układanie, dlatego bardzo dobrze
nadaje się na zasłony. Jest dość cienka więc nie zaciemnia, ale w pewny stopniu tłumi światło. Ma drobny splot,
jednolitą i gładką strukturę.
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