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Link do produktu: https://tkanineo.pl/firana-sowki-p-11019.html

Firana - SÓWKI
Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni roboczych

Numer katalogowy

11018

Kod producenta

FD_N_887

Opis produktu
Opis produktu:
"150 cm x 260 cm"
Firana wykonana z tkaniny WOAL jest dostępna w następującym rozmiarze:
Szerokość: 150 cm
Wysokość/długość: 260 cm
Na zdjęciu głównym przedstawiono firanę w przykładowej aranżacji w rozmiarach około 140 cm szerokości i około 260 cm
wysokości.
Podana cena dotyczy 1 sztuki gotowej firany (cena różni się tylko w zależności od wybranego sposobu montażu).
"150 cm x 240 cm"
Firana wykonana z tkaniny WOAL jest dostępna w następującym rozmiarze:
Szerokość: 150 cm
Wysokość/długość: 240 cm
Na zdjęciu głównym przedstawiono firanę w przykładowej aranżacji w rozmiarach około 140 cm szerokości i około 260 cm
wysokości,
wzór na firanie będzie więc przycinany. Podana cena dotyczy 1 sztuki gotowej firany (cena różni się tylko w zależności od
wybranego
sposobu montażu).

"150 cm x 150 cm"
Firana wykonana z tkaniny WOAL jest dostępna w następującym rozmiarze:
Szerokość: 150 cm
Wysokość/długość: 150 cm
Na zdjęciu głównym przedstawiono firanę w przykładowej aranżacji w rozmiarach około 140 cm szerokości i około 260 cm
wysokości,
wzór na firanie będzie więc przycinany. Podana cena dotyczy 1 sztuki gotowej firany (cena różni się tylko w zależności od
wybranego
sposobu montażu).

Specyfikacja tkaniny:
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Skład: 100% poliester
Szerokość tkaniny: 150 cm
Gramatura: 80 gr/m2
Cechy:Woal jest tkaniną wykonana z trwałego i odpornego na zużycie poliestru. Charakteryzuje się dużą
przepuszczalnością światła, lekkością oraz gładką i miłą w dotyku fakturą materiału. Jej właściwości sprawiają, że
idealnie nadaje się do szycia z niej firan. Jest cienka, subtelna i zwiewna, a przy tym dobrze się układa. Można tworzyć
z niej finezyjne upięcia lub puścić ją luźno po zawieszeniu na karniszu.

Sposoby zawieszenia:
- Na taśmie marszczącej
(umożliwia zastosowanie różnego rodzaju żabek i haczyków)

- Na przelotkach
(śr. 36 mm)

- Na tunelu usztywniającym
(taśma tunelowa)

Certyfikaty:

Wysokiej jakości efektowna tkanina dekoracyjna. Posiada certyfikat "Tekstylia godne zaufania" wydany przez Instytut
Włókiennictwa.
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Firany są drukowane na zaawansowanych technologicznie drukarkach z wykorzystaniem najnowszych technologii w dziedzinie
ekologicznego
druku cyfrowego. Pozwala to na uzyskanie niezwykłych kolorów oddających rzeczywisty obraz.
Najwyższej jakości materiał w połączeniu z kolorowym i niepowtarzalnym wzorem tworzy firanę, która zachwyci
najbardziej wymagających!

---------------------

Tolerancja wymiarów produktów wykonanych z tkanin wynosi +/- 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.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar firany: 150 cm szer. x 260 cm wys. , 150 cm szer. x 240 cm wys. , 150 cm szer. x 150 cm wys.
Sposób montażu: Taśma , Przelotki , Tunel
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