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Link do produktu: https://www.twojachoinka.pl/choinka-sztuczna-sosna-diamentowa-w-bialej-okraglej-donicy-110-cm-p-21.html

Choinka Sztuczna
SOSNA DIAMENTOWA
W BIAŁEJ OKRĄGŁEJ
DONICY 110 cm
Cena

700,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CH016

Kod producenta

CH016

Kod EAN

5901597319290

Producent

twojachoinka.pl

Opis produktu
*** CHOINKA SZTUCZNA SOSNA DIAMENTOWA W ELEGANCKIEJ BIAŁEJ DONICY 110 CM ***

*choinka sprzedawana bez ozdób widocznych na zdjęciach.
Ozdoby tj. - gwiazdki, napis merry christmas, wróżka, szyszki - można dodatkowo dokupić w naszym sklepie. Ozdoby są
dostępne tutaj:
https://www.twojachoinka.pl/zestaw-drewnianych-ozdob-z-szyszkami-p-91.html
NOWOŚĆ! TEN MODEL W BIAŁEJ DONICY DOSTĘPNY TYLKO U NAS!

Na tej aukcji oferowane są choinki na pniu KLASY PREMIUM

JEST TO NASZA LINIA EKSKLUZYWNA WYJĄTKOWYCH CHOINEK
KLASA PREMIUM TO:

NAJLEPSZEJ JAKOŚCI MATERIAŁY
DODATKOWE ZAGĘSZCZENIE CHOINKI
WIĘKSZA ILOŚĆ GAŁĄZEK ZE SZKLANYMI KRYSZTAŁKAMI
WSZYSTKIE KOŃCÓWKI GAŁĄZEK WYCIĘTE NA STOŻEK I POMALOWANE W KOLORZE IMITUJĄCYM ŚNIEG
PEWNA, STABILNA PODSTAWA
NASZE PRODUKTY NIE SĄ NAJTAŃSZE ALE DOKONUJĄC ZAKUPU OTRZYMASZ PRODUKT WART SWOJEJ CENY
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Klasa premium to same KORZYŚCI I NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

NOWOŚĆ - wzór sezonu 2021

Choinka sosna diamentowa to najlepiej sprzedający się na tą chwilę model choinki w Polsce. Kupując choinkę w
naszym sklepie nabywasz NAJNOWSZY wzór tej choinki zaprojektowany SPECJALNIE na NOWY SEZON 2021. Nie
sprzedajemy choinek "zleżanych" z poprzednich lat, zalegających na magazynach. Wszystkie choinki są produkowane
na bieżąco - nie są również trzymane przez długie miesiące w kartonach w których tracą swoją jakość przez
wygniecenie. Każda choinka jest trzymana na specjalnych stojakach w pozycji pionowej z zachowaniem odpowiednich
odstępów.
BARDZO STABILNA NOWA DONICA - ZAPEWNIENIE NIEWYWROTNOŚCI

Wszystkie nasze choinki są osadzone w specjalnie zaprojektowanych, stabilnych podstawach. W tym roku do produkcji
wykorzystano nowy wzór podstawy, dzięki której choinka jest jeszcze bardziej stabilna. ZOSTAŁO TO
PRZETESTOWANE W NASZYM DZIALE JAKOŚCI.
JAKOŚĆ WYKONANIA=CENA CHOINKI

Obserwując trendy panujące na rynku oraz bazując na doświadczeniach z poprzednich lat nasi specjaliści stworzyli
choinkę, która zachwyci Państwa JAKOŚCIĄ WYKONANIA oraz swoim niesamowitym urokiem. Po wielu testach każdy
element choinki z największą szczegółowością i starannością, został dobrany w taki sposób aby efekt końcowy był jak
najlepszy. Mowa tutaj o długości poszczególnych gałęzi i tipsów, odstępach pomiędzy koronami oraz szerokości i
długości samych igieł. Są to ważne elementy które decydują o wyglądzie choinki.
Wykończenie choinki w postaci wycięcia ostatnich gałązek to dodatkowy atut naszych choinek. Nowy kształt
cięcia gałązki w stożek został w tym roku jeszcze bardziej dopracowany dzięki czemu choinka prezentuje się niezwykle
okazale. Widać to na zamieszczonych fotografiach.
REALISTYCZNY WYGLĄD ŻYWEJ CHOINKI

NATURALNY, ŻYWY, PRAWDZIWY KOLOR SOCZYSTEJ ZIELENI. Przy produkcji tej choinki wykorzystano materiały, które
nadają choince naturalne odwzorowanie koloru zieleni co sprawia, że choinka prezentuje się jak żywe drzewko
prosto z lasu.
NAJWYŻSZA JAKOŚĆ FOLII I GATUNKU OD POLSKIEGO PRODUCENTA

Nasze choinki wykonane są z folii PIERWSZEGO GATUNKU od polskiego producenta. Nie importujemy folii i innym
materiałów o wątpliwej jakości i zapachu z Chin. Bazujemy głównie na polskich oraz sporadycznie na europejskich
dostawcach a wszystkie dostawy są wcześniej sprawdzane pod kątem jakości.
DUŻA GĘSTOŚĆ CHOINKI

Nie ma co ukrywać - GĘSTOŚĆ CHOINKI TO BARDZO WAŻNA CECHA. Nasze choinki posiadają miliony igiełek, po prostu
są gęste. Fotografie zamieszczone na aukcjach przedstawiają realistyczny wygląd tego co Państwo otrzymują. Na
pewno nikt z Państwa nie będzie rozczarowany po wyciągnięciu choinki z paczki.

Idealna kompozycja do Twojego salonu
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Precyzyjne wykonanie każdej gałązki sprawia, że choinka wygląda bardzo realistycznie.

Z czym kojarzą się Państwu Święta Bożego Narodzenia? Prezenty, Św. Mikołaj, śnieg, choinka... No właśnie bez choinki nie ma
Świąt. Wiesz, że żyjemy w świecie gdzie wszystko zaczyna być plastikowe i sztuczne, z drugiej strony naturalna choinka to
wiele problemów np. ze sprzątaniem. Wyobraź sobie jednak, że możesz mieć te dwa efekty w jednym. Możesz pozbyć się
problemów, których przysparza żywa choinka i jednocześnie zachować naturalny klimat jaki daje prawdziwa choinka.
Szukasz ładnej i gęstej choinki?
Choinki która wprowadzi do Twojego domu ten wyjątkowy klimat towarzyszący nam podczas Świąt Bożego Narodzenia?
Właśnie pod tą choinką będą ułożone prezenty dla całej rodziny.
Chcesz aby była bezpieczna i stabilna?
Chcesz mieć w domu piękny zapach lasu? Oto rozwiązanie:
Choinka Na Naturalnym Pniu z Lasu SOSNA DIAMENTOWA
Choinka sztuczna na pniu sosna diamentowa to wyjątkowa choinka. Choinka ta została zaprojektowana zgodnie z obecnymi
trendami 2019. Choinka ta jest odwzorowaniem natury. Końcówki gałązek zostały pokryte białymi kryształkami co stanowi
świetną imitację oszronienia lub sopelków lodu.
OSZRONIONE KOŃCÓWKI GAŁĄZEK STANOWIĄ ŚWIETNĄ IMITACJĘ SOPELKÓW LODU LUB ZMROŻONEGO ŚNIEGU

Choinka 110 cm składa się z 3 części - biała dekoracyjna donica, wkład z ozdobną jutą , korona choinki.
W produkcji choinki zastosowano nowatorskie rozwiązania modułowego składania choinki dzięki czemu montaż jest bardzo
szybki i prosty. Po złożeniu, wymodelowaniu gałązek oraz powieszeniu ozdób choinka zaczaruje Państwa swoim wyglądem i
wniesie do Państwa domu ten wyjątkowy świąteczny nastrój.
Wszystkie gałęzie choinki wykonano z grubego drutu 2,5 mm. Dzięki temu gałązki nie opadną pod ciężarem ozdób
świątecznych.
Oferowane przez nas choinki zostały wyprodukowane w Polsce. Towar nabywasz bezpośrednio od producenta.
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W komplecie znajduje się:
- choinka (korona),
- biała okrągła donica,
- wkład
- solidny karton
- juta gratis
PARAMETRY CHOINKI

WYSOKOŚĆ :
SZEROKOŚĆ CHOINKI:

110 CM
około 80 CM

NOWA TECHNOLOGIA MOCOWANIA CHOINKI DO PNIA!
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