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ANNA firana do salonu 400 x
250 cm biały woal
Cena

150,40 zł

Cena poprzednia

199,00 zł

Numer katalogowy

1571,2916,17

Kolory

biały

Wymiary

400 x 250 cm

Indeks

FW 570600

Opis produktu
Firana uszyta na taśmie marszczącej z woalu gładkiego białego (na życzenie woal ekri)
z wszytymi taśmami marszczącymi.
Całość uszyta na jednej taśmie.

Rozmiar:
szer. 400 cm
wys. 240 cm,
Zwiewna firanka uszyta z białego woalu, wykończona lamówką.

Firany z woalu – do twojego salonu
Szukasz firanek, które dobrze będą się prezentować w oknach twojego salonu lub sypialni? Bardzo ważny jest wybór
odpowiedniego materiału. Woal do niedawna niezbyt popularny, zaczyna zdobywać coraz więcej zwolenników. Firany z woalu
są niezwykle lekkie a jednocześnie trwałe i odporne na rozdarcia oraz uszkodzenia mechaniczne. Delikatny materiał jest
półprzezroczysty, więc idealnie nadaje się do sypialni, salonu a nawet do pokoju dla dziecka.

Dlaczego warto wybrać – firany z woalu?
Nieskazitelna gładkość materiału idealnie nadaje się do nowoczesnych wnętrz eleganckich salonów. Należy pamiętać, że
efektywny wygląd firany z woalu zależy w dużej mierze od sposobu jej upięcia, dlatego należy to zrobić umiejętnie, między
innymi zatroszczyć się o odpowiednią ilość marszczeń. Woal jest godnym zainteresowania materiałem na firany, nie tylko ze
względu na reprezentacyjny wygląd. Największą zaletą jest półprzezroczysta struktura, pozwalająca na utrzymanie
odpowiedniej ilości światła w pomieszczeniu.
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Lubisz gdy wszystko jest dopracowane?
To czego potrzebujesz to: firany gotowe
Firany gotowe zapewnią ci komfort oraz spełnią Twoje wymagania dotyczące aranżacji
okien w twoim domu.
Odpowiednio dobrane firany wpływają na estetykę, nastrój i funkcjonalność każdego z
pomieszczeń w domu. Stają się ozdobą ale i atrakcyjnym tłem dla pozostałych elementów
aranżacji wnętrza. Regulują one ilość naturalnego światła, co pozwala nam zaoszczędzić
lub stworzyć odpowiednią atmosferę. Latem często chronią mieszkanie przed nadmiernym
nagrzewaniem się. Zapewniają one prywatność i intymność. Mogą też stanowić sposób na
wyrażenie siebie. Oferta różnorodnych tkanin i materiałów sprawia, że warianty są
praktycznie nieograniczone. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia i liczba okien w
mieszkaniu. Choć jeśli się zapędzimy możemy obdarować sąsiadów pięknymi firanami.
Jednak aby firanka spełniała swoje funkcje musimy pamiętać o kilku ważnych rzeczach.
Przede wszystkim jakość materiału i wykończenia. Dobry materiał stanowi inwestycje. Nie
niszczy się on tak bardzo pod wpływem prania, prasowania i wystawienia na słońce. Po
drugie sam materiał, ponieważ w zależności od celu, funkcji jakie ma pełnić gotowa
firanka oraz naszego gustu wybierzemy inny materiał. Po trzecie wzór, upięcie, długość.
Najchętniej wykorzystywane tkaniny do szycia firan to: tiul, organtyna, organza, woal oraz
żakard. Jednak nasze gotowe firanki nie muszą kończyć się na jednej teksturze i kolorze.
Często łączy się różne rodzaje tkanin o różnych kolorach, co daje nierzadko bardzo
ciekawe i oryginalne efekty.
Do wyboru mamy dwa rodzaje firan. Są to: firany na metry i firanki gotowe.
Firany gotowe stanowią antidotum na bolączki związane z firanami. W końcu, w
dzisiejszych czasach szukamy najbardziej dogodnych rozwiązań. Firany gotowe stanowią
produkt, który po zakupie natychmiast można zawiesić na karniszu. Są wygodne i
praktyczne. Zero podszywania, zero cięcia i zanoszenia do krawcowej. Pozwala nam to
zaoszczędzić czas, pieniądze i zdejmuje z barków ciężar decydowania co i ile podciąć u
krawcowej.
Gotowe firanki stanowią również idealny prezent. Pięknie zapakowane, wykonane z
dbałością o szczegóły, z oryginalnymi zdobieniami i wykonane z wysokiej jakości
materiału. Sprawdzą się świetnie jako prezent ślubny lub upominek na domówkę.
Kupując firanki musimy tylko pamiętać, że mają one określone rozmiary. Więc, przed
zakupem należy dokładnie zmierzyć długość i szerokość okna. Gotowe firanki są też w
pełni wykończone, więc nic nie ma prawa się strzępić. Mają one odpowiednie podszycie i
wykończenie. Będzie z nich zadowolony każdy kto zwraca uwagę na precyzję i jakość
wykonania.
Gotowe firany najdą swoje zastosowanie w nowoczesnych, minimalistycznych
wnętrzach. Idealnie wpasują się w biel, złote elementy i metalowe, surowe wykończenia.
Kto powiedział, że w nowoczesnych wnętrzach nie ma miejsca na firany?
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Historia firan
Firanki, niegdyś osłony pełniące funkcję tylko i wyłącznie praktyczną. Miały stanowić
ochronę przed insektami. Początkowo, z braku innych, dostępnych materiałów stosowano
skóry zwierząt. Jednak one mocno ograniczały dopływ naturalnego światła. Dlatego
postanowiono wykorzystywać wysuszone zwierzęce błony. Przepuszczały one nieco
dziennego światła i zapewniały względną prywatność i intymność.
Dopiero koniec wieku XIX przyczynił się do popularyzacji firanek w postaci estetycznej
czy dekoracyjnej. Stanowiły one rozsuwane na boki zasłony, które symetrycznie okalały
okno. Prawdziwy rozkwit tej dziedziny to początek XX wieku. Wtedy rozpoczęto
projektowanie na pełną skalę. Nie brakowało bogatych form. W epoce wiktoriańskiej okna
były wręcz przepełnione i przeładowane ozdobami.
Wraz z urbanizacją oraz bardziej ciasną zabudową miast zaczęto stosować osłonki z
delikatniejszego materiał. Nie ograniczał on zbytnio przepływu naturalnego światła, ale
jednocześnie chronił przed wścibskimi sąsiadami.
Dziś firanki stały się dopełnieniem prawie każdego wnętrza. W obecnych czasach
aranżacja okien to niezwykle istotna kwestia, choć często nie przywiązujemy do niej dużej
wagi. Większość wiesza w oknach przypadkowe firany, często nie wymierzone, ze słabej
jakości materiału. Jednak wystrój okien może wpłynąć nawet na optyczne powiększenie
lub zmniejszenie pomieszczenia, co często bagatelizujemy.

Firany gotowe - dlaczego warto wybrać produkty naszej firmy?
Firanki to idealne dekoracje okien. Nadadzą Charakter każdemu wnętrzu, w którym
zostaną powieszone na ozdobnych karniszach. W zależności od tego jaką rolę pełni
pomieszczenie możemy się zdecydować na same firany w wersji midi, bądź możemy
zakupić firanki średniej długość. Każdy pokój bądź pomieszczenie, w których ważne są
dodatki, firanki raczej będą zajmować centralne miejsce. Dlatego ważnym jest ich forma,
ukształtowanie oraz materiały z jakiego są wykonane.
Firma Kasandra w swojej ofercie ma takie produkty, które zadowolą nawet najbardziej
wymagającego klienta. Dzięki różnorodności form, aranżacji i ozdobników użytych w
czasie produkcji firanek można w sklepie zakupić takie, które w opinii klienta sprawdzą się
najlepiej w aranżowanym pomieszczenie.
Firany gotowe kategorii “C3” to takie produkty, których nie trzeba odpowiednio
przygotowywać przed powieszeniem. Są one tak wyprodukowane, że można je od razu
przytwierdzić do odpowiednio przygotowanych karniszy w miejscu docelowym. Ciekawym
aspektem takich firan jest przede wszystkim to, że są one niezwykle trwałe. Dzięki dużej
zawartości poliestru w składzie, klient może być pewny, że zaopatruje się w produkt
mocny i odporny na uszkodzenia
Salon jest przestrzenią, w której spędzamy dużą część dnia. Dlatego ważne jest
odpowiednie dobranie dodatków w taki sposób by harmonizowały ze sobą i wzajemnie się

wygenerowano w programie shopGold

uzupełniały swoją formą. Jeśli nasz salon jest wyposażony w wysokie okna to świetnym
sposobem na wpuszczanie słońca jest na przykład zawieszenie firanek typu spaghetti.
Niezwykła prostota tego produktu sprawia, że pokój jest świetnie oświetlony, gdyż dzięki
makarowi czyli niciom, które nadają nietuzinkowy wygląd pokojowi, słońce nie jest
blokowane. Niemniej przy urządzaniu pokoju trzeba też sprawdzać aspekt praktyczny
firan. I tak przykład przy dzieciach i zwierzętach bardziej sprawdzi się jednolity lub
koronkowy materiał. Różnorodność form w jakich są wykonane te firany sprawia, że
możemy odpowiednio przystosować swój dom.

Dlaczego firanki najlepiej kupić w naszym
sklepie internetowym?
Kolejną propozycją, którą oferują firany z tej kategorii to opcja w długości pośredniej.
Sprawdzą się one w takich pokojach jak dziecięcy, biuro domowe, kuchnia czy sypialnia,
której zależy nam na minimalizmie. Nietypowe propozycje aranżacji, które są widoczne w
katalogu na stronie sprawiają, że urządzone pokoje nabiorą charakteru i za każdym razem
będą obiektem podziwiań i pytań ze strony odwiedzających nasz dom czy pomieszczenie,
w którym zostały powieszone. Ponadto krótkie firanki sprawdzam się w takich
pomieszczeniach jak kuchnia czy pokój przejściowy, w którym są okna. Dzięki temu osoby
przebywające na co dzień w tych pomieszczeniach mogą zapewnić sobie nieco więcej
prywatności w swoim miejscu pracy bądź zamieszkania.
firany w polskiej kulturze zawsze były uosobieniem prywatności oraz praktycznym
uzupełnieniem pokoju czy miejsca pracy. Dzięki postępowi możemy teraz zaopatrywać się
w wiele propozycji produktowych. I takie właśnie są produkty firmy Kasandra. Dzięki
naszej różnorodnej ofercie firan gotowych, Każdy klient znajdzie coś dla siebie i swojej
rodziny. Wysokie wymagania jakościowe sprawiły, że produkty które są dostępne w
magazynie są niebywale odporne na intensywne użytkowanie czy pranie. Jest to
podyktowane tym, iż firmie Kasandra zależy przede wszystkim na tym, by klient był
zaopatrzony produkt wysokiej jakości. Gotowe firanki W tej kategorii Spełniają wszelkie
normy bezpieczeństwa i jakości, które obowiązują na terenie Unii Europejskiej.

Firany z woalu
Szukasz niezwykle lekkiej i dekoracyjnej oprawy okna? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź firany z woalu dostępne w tej
kategorii. Delikatny, półprzezroczysty materiał pozwoli na doprowadzenie do pomieszczenia dużej ilości światła. Asymetryczne
kształty i gustowne wiązania sprawią, że wnętrze nabierze wyjątkowego charakteru. Okno to jedno z pierwszych elementów,
na który zwraca się uwagę zaraz po wejściu do pomieszczenia. Jeśli zależy Ci na tym, aby w domu panował przytulny klimat,
koniecznie zadbaj o jego odpowiednią dekorację. W naszym sklepie internetowym znajdziesz bogatą ofertę firan i zasłon, które
pomogą Ci w tej dekoracyjnej przygodzie. Sprawdź nasze produkty i znajdź dla siebie coś wyjątkowego.

Firany z woalu - co je wyróżnia?
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Są niezwykle efektowne i łatwe w pielęgnacji. Firany z woalu charakteryzuje lekkość i gładki materiał. Ponieważ są
półprzezroczyste doskonale nadają się do pomieszczeń, w których potrzebna jest duża ilość światła. Nie zapewniają jednak
zbyt dużej prywatności dlatego, jeśli to na niej Ci zależy polecamy dokupić zasłony lub wybrać innych materiał. Firanki z
woalu można prać ręcznie lub w pralce jednak w temperaturze nie wyższej niż 30 stopni i bez wirowania. Dla pewności
zawsze zapoznaj się ze szczegółowymi wytycznymi zamieszczonymi w opisie produktu lub załączonymi do zakupionego
towaru. Dużym atutem firan z tego materiału jest fakt, że nie wymagają one prasowania. Podczas suszenia warto je jednak
rozciągnąć, aby nie miały zagnieceń.

Firanki z woalu - gustowna dekoracja do Twojego domu
Firanki z woalu same w sobie są niezwykle dekoracyjne i ozdobne. Łatwo je upiąć i stworzyć wyjątkową aranżację w salonie
czy kuchni. Ten wybór to delikatność połączona z elegancją. Sprawdzą się do różnego rodzaju wnętrz, którym nadadzą klasy i
wyjątkowego charakteru. To firany, którym nie można odmówić uroku. W naszym sklepie internetowym znajdziesz modne i
estetyczne modele. Wierzymy, że wśród bogatej oferty upolujesz dla siebie coś wyjątkowego. Przełamią styl minimalistyczny,
podkreślą nowoczesny. Ożywią pomieszczenie, w którym je zawiesisz. Co ważne, ich pielęgnacja nie wymaga zbyt wiele
wysiłku, a efekt, jaki możesz uzyskać jest wart go o wiele więcej. Takie firanki sprawdzą się na zwyczaje dni, jaki na wyjątkowe
okazje. Dobrze będą prezentowały się podczas wystawnych przyjęć i innych rodzinnych uroczystości. Sprawdź naszą ofertę
tych nietuzinkowych firanek i znajdź coś dla siebie.

Firany z woalu na metry - sprawdzone rozwiązanie na niewymiarowe okna
Firany dostępne w naszym sklepie internetowym sprawdzą się do różnego rodzaju wnętrz. Będą odpowiednie do kuchni,
jadalni, salonu czy pokoju dziennego. Jeśli zależy Ci na wyjątkowym efekcie ale martwią Cię niewymiarowe okna, to mamy dla
Ciebie rozwiązanie tego problemu. U nas kupisz firany z woalu na metry. To dobre wyjście w przypadku okien balkonowych
czy mniejszych okien kuchennych lub tych, usytuowanych w przedpokoju. Firany z woalu na metry kupisz w takim
rozmiarze, jakiego potrzebujesz. Nie musisz już martwić się, że będą one zbyt małe lub zbyt duże. Wystarczy, że odpowiednio
wymierzysz okna i skorzystasz z tej opcji zakupu. Sprawi to, że firany będą prezentowały się nienagannie. Estetycznie
wykończone wnętrza nie tylko cieszą oko ale także sprawiają, że czujemy się w nich dobrze i komfortowo. Naszym zadaniem
jest to, żebyś Ty właśnie tak czuł się w Twojej kuchni, jadalni czy salonie. Wierzymy, że jeśli zdecydujesz się na zakup firan w
naszym sklepie internetowym, Twoje wnętrze nabierze charakteru, nie będzie nudne, a wręcz stanie się przytulne, i takie, w
którym będziesz chciał spędzać jak najwięcej czasu. Właśnie takich owocnych zakupów Ci życzymy! Sprawdź nasze produkty i
znajdź dla siebie coś wyjątkowego.

Kasandra.com.pl - gustowne firany i dodatki do domu
Nasz sklep internetowy słynie z modnych dodatków wnętrzarskich, jakimi są firany i zasłony. W bogatej ofercie możesz
wybierać wśród dodatków w różnych stylach. Mamy coś dla minimalistów, wielbicieli stylu klasycznego czy nowoczesnego.
Proponujemy również takie dodatki jak obrusy, akcesoria kuchenne i łazienkowe oraz pościele. U nas w niedrogi sposób
możesz szybko odmienić wygląd praktycznie każdego pomieszczenia. Na Kasandra.com.pl znajdziesz artykuły specjalne na
takie okazje jak święta, dodatki sezonowe, jaki produkty uniwersalne, którymi będziesz cieszyć się na dłużej. Kuchnia, salon
czy sypialnia? Czy już wiesz, które pomieszczenie odmienisz w pierwszej kolejności?
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