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Bello Plant - Fresh Spring
Flora - roślina M do
obrazów 3D
Cena

3,93 zł

Numer katalogowy

BELLO PLANT AS-F2018

Opis produktu
O co w tym chodzi?
Garden Point - Bello Garden to obraz ścienny 3D, który daje Ci nieskończone możliwości. Według własnego uznania lub
kaprysu możesz nawet codziennie dokładać nowe roślinki lub zamieniać dotychczasowe. Dostosuj swój obraz 3D do pory roku
(np: żółte i pomarańczowe kolory roślin na jesień), do świąt czy innych dekoracji wewnątrz. Obraz 3D nigdy się nie nudzi, gdyż
codziennie może wyglądać inaczej! Wymieniaj się roślinkami ze znajomymi, odświeżaj wnętrze swojego domu, spraw sobie
radość, zaproś naturę na stałe i zmieniaj jej oblicze i niech wnętrze Twego domu będzie zmienne jak Ty.
Jak to się robi?
Garden Point - Bello Garden to typowy zestaw DIY. Co jest potrzebne?
- Bello Horizonte, czyli podstawa. Jest to obraz zakończony ramą i wypełniony sztucznym mchem. Posiada panel z otworami na
rośliny.
- Bello Plant, czyli roślinki. To one tworzą finalny wygląd obrazu. Dostępne są różne wielkości, kolory i struktury - tak jak różne
są gatunki roślin.
- Bello Holders, czyli uchwyty na roślinki. Niezbędne aby przymocować roślinkę do obrazu.
Wszystkie te elementy tworzą Bello Garden.
Ta oferta dotyczy Bello Plant - Fresh Spring Flora .
Roślina zwana lac. Tilia. W Polskim nazewnictwie Lipa Zwyczajna. Duże zielone liście z charakterystycznymi jasnozielonymi
pasemkami żyłek. Idealna roślina do rozpoczęcia kompozycji. Dobra jako uzupełnienie. Nie narzuca stylu i pasuje do
wszystkich kolorów.
Fresh Spring Flora posiada łodygi z drutami, umożliwiające odpowiednie ułożenie roślinki.
Pozostałych roślinek Bello Plants , dodatkowych uchwytów Bello Holders oraz podstawy Bello Horizonte szukaj
w innych ofertach.
Wymiary rośliny M:
- wysokość 10cm
- szerokość: od 11cm do 16cm
Na zdjęciach znajdują się przykładowe aranżacje Bello Garden. Nie są one przedmiotem sprzedaży.
Bello Garden robi się samodzielnie.
Produkt z oferty dostarczamy w oryginalnym opakowaniu producenta.
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