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MECH Chrobotek Reniferowy
16.Cyklamen 2,50 kg
Cena

199,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

5 dni

Opis produktu
Chrobotek reniferowy (Cladonia rangiferina ) – 2,50 kg

Kolorowy preparowany mech reniferowy ma zastosowanie w szeroko rozumianej florystyce, dekoratorstwie i architekturze.

soft * natural * pure * delicate *
multi-colored * decorative * safe *
non-flammable

Ciesz?ce si? coraz wi?ksz? popularno?ci? ?ciany z mchu tak naprawd? „porasta” nie mech, a porost: chrobotek reniferowy (Cladonia ragniferina). Jest to niesamowity gatunek z
pogranicza ?wiata glonów i grzybów o drzewkowatym pokroju i zachowuj?cy zielone, atrakcyjne wybarwienie, nawet pozostaj?c bez kontaktu z pod?o?em. Te cechy zosta?y
wykorzystane przy tworzeniu z owych porostów modu?ów, a nawet ca?ych, zielonych powierzchni.

Zielona ?ciana z chrobotka nie wymaga piel?gnacji, nawo?enia ani nawadniania. Wystarczy, ?e wilgotno?? powietrza b?dzie w granicach 40-60%, co jest standardow? warto?ci? w
pomieszczeniach, gdzie regularnie przebywaj? ludzie (w wydychanym powietrzu znajduje si? para wodna).
Warto rozwa?y? t? form? zieleni we wn?trzach, gdzie nie ma dost?pu ?wiat?a, bowiem porosty nie strac? wybarwienia nawet w g??bokim cieniu.

Ze wzgl?du na ?atwo?? monta?u i minimalne wymagania cz?sto znajduj? zastosowanie nie tylko w biurach, ale tak?e w lokalach u?yteczno?ci publicznej, gdzie odwo?ania do
natury podkre?laj? atuty firmy np. w salonach SPA, gabinetach kosmetycznych i klinikach estetycznych. ?wietnie spisuj? si? równie? w restauracjach czy hotelach.

Dost?pne s? ró?ne warianty barwne chrobotka, co daje mo?liwo?? zgrania tonacji np. z firmow? kolorystyk?, by utrzyma? spójno?? komunikacji wizualnej.
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Aby pokry? 1 m ² powierzchni g?st?, zbit?, wysok? na 7 - 8 cm warstw? mchu potrzeba : 5 kg
Mech pakowany w karton 60x40x10 cm.
Waga: ok. 2,50 kg

UWAGA – PRZECZYTAJ PRZED ZAMÓWIENIEM!
Produkt NIE CZYSZCZONY, zawiera naturalne zanieczyszczenia. Mech chrobotek reniferowy jest naturalnym porostem
zbieranym z lasów Norwegii. Nie jest hodowany laboratoryjnie, stąd zanieczyszczenia takie jak igliwie i naturalne
przebarwienia spodniej części rośliny.
Chrobotek reniferowy jest produktem naturalnym o zróżnicowanej strukturze i różnej absorpcji substancji koloryzującej,
naturalnie występuje w kolorze szaro-brunatnym.
Poszczególne partie barwionego chrobotka mogą różnić się nieco barwą i poziomem nasycenia barwnikiem. Na mchu
barwionym na ciemniejsze kolory niemalże nie widać różnicy, jednak zamawiając jaśniejsze kolory zauważalna jest większa
różnica części górnej i spodniej. Trzeba pamiętać, że jest to żywa roślina i różnie przyjmuje barwniki.
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