Era Kamienia Tomasiak i wspólnicy spółka jawna
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Link do produktu: https://sklep.amfory.pl/lampion-lp80-rosso-p-256.html

LAMPION LP80 ROSSO
Cena brutto

410,00 zł

Cena netto

333,33 zł

Pochodzenie

Tunezja

Wymiary

wys. 80 cm, śr. 28 cm

Waga

16 kg

Maksymalnie w paczce

1 szt.

Opis produktu
Nasza gama ceramiki do domu i ogrodu, jest bardzo szeroka i zróżnicowana. Amfory, donice, wazony wytwarzane są ręcznie z gliny przez
garncarzy w rejonie Basenu Morza Śródziemnego, w Tunezji od wielu pokoleń. Tunezja słynie z ceramiki, której tradycje sięgają czasów
rzymskich. Tunezyjska ceramika charakteryzuje się niepowtarzalnym wzornictwem, będzie oryginalną ozdobą i praktycznym detalem nadającym
swoisty klimat naszym pomieszczeniom i ogrodom.
Nasze produkty ceramiczne są wspaniałym dopełnieniem każdego kwiatu, stanowią też niepowtarzalny element dekoracyjny wnętrz i
ogrodów. Naszymi produktami dekorowane są, przede wszystkim domy. Szeroka gama wzorów naszych produktów pozwala upiększyć każde
wnętrze, od niepowtarzalnych po tradycyjne i nowoczesne.

Właściwości naszej ceramiki:
Jest co ceramika wypalana, nieszkliwiona, więc bardziej przepuszczalna dla powietrza i wilgoci. W nieszkliwionej ceramice woda odparowuje
przez ścianki, przez co ziemia w środku jest chłodzona, czyli działa jako naturalna klimatyzacja, lepsze jest także napowietrzenie. Ale z tego
powodu że taka ceramika jest podatna na wchłanianie wody, jest ona mniej odporna na zewnętrzne warunki atmosferyczne, na mróz. Tak że w
okresie zimowym zaleca się przechowywać taką ceramikę w pomieszczeniach chronionych przed opadami i mrozem.
* Towar jest wytwarzany ręcznie dlatego podane wymiary i waga mogą się nieco różnić. Zdjęcia mają charakter poglądowy,
odcień i zdobienia mogą nieco się różnić od prezentowanych.

Malowanie
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Istnieje możliwość zamówienia malowania naszych produktów według
wzorów podanych w kategorii Malowanie.
Do ceny podstawowej produktu należy doliczyć:
przedział cenowy 0-100 zł – malowanie 25 zł
przedział cenowy 100-250 zł – malowanie 30 zł
przedział cenowy 250-500 zł – malowanie 40 zł
ponad 500 zł – malowanie 50 zł
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