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PRADŽIA

Jaukūs namai – tai daugybės elementų,

susipynusių tarpusavyje, derinys. Interjero

dizaineriams – tai atsakingas ir sudėtingas darbas,
o dažnam žmogui ar šeimai – tikslas, kuriam

Esate svečiuose pas draugus. Naujuose, stilinguose

ir kupinuose jaukumo namuose. Akys vis užkliūva

už kokio mielo akcento. Nuotaika puiki, esate

įgyvendinti skiriamos didelės pastangos, pinigai

bei laikas. Juk įprastai įsikūrimas naujame būste
būna metų (ar net dvejų!) projektas.

atsipalaidavę ir linksmi, aptarinėjate namus, jų

Kiekvienų namų interjeras privalo turėti bent vieną

patirti.

išskirtinis šviestuvas ar baldas. Labai dažnai toji

statybų istoriją, nes juk ir patiems greitai teks tai
Nejučia

pastebite,

kad

imate

žavėtis

šeimininkų skoniu, interjero sprendimais, būste
sukurta atmosfera.

Lengvai įsivaizduojama situacija, taip?
Lietuvoje ryškėja tendencija – žmonės ieško

išskirtinių namų projektų, kokybiškų statybos darbų
ir medžiagų bei unikalių, jaukių interjero

sprendimų. Į tai pasiryžęs investuoti dažnas

didmiesčio gyventojas, kuris tikisi, jog namai

atspindės jo asmenybę, gyvenimo būdą, charakterį.

kertinį akcentą – kartais tai dekoruotos sienos,

svarbi detalė, namų jaukumą ir stilių pabrėžiantis
elementas, būna grindys. Kartais jos vadinamos
net „interjero pradžia“. Iš tiesų tai sunkiausiai
pakeičiama, dažniausiai matoma ir didžiulį

efektą kurianti namų detalė. O dar ir liečiamės su

ja daugiausia. Taigi, jei jūs planuojate įsigyti ar jau
renkatės naujas grindis, šis gidas būtent jums.

“Jūsų namai turėtų pasakoti istoriją apie
tai, kas jūs esate ir būti kolekcija to, ką
mylite.”
- Nate Bertkus
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Į KĄ ATKREIPTI DĖMESĮ
RENKANTIS GRINDIS

Turite įsitikinti, kad grindų išvaizda jums tikrai patinka
– spalva, blizgesys, tekstūra tenkina, o prisilietimas
malonus.
Pasidomėkite, kokia bus priežiūra, kaip reikės valyti ir
ar yra galimybė atnaujinti grindis.
Išsiaiškinkite ar gaminys saugus sveikatai ir aplinkai:
nesukelia alergijų, neskleidžia cheminių medžiagų,
atitinka ekologijos standartus.
Nors ir sunku suplanuoti, tačiau visada naudinga
nuspręsti, kokiam laikui įsikuriate – tai yra kiek laiko
turėtų tarnauti grindys. Jeigu tai keletas metų ar
būstą perkate nuomai – galima rinktis pigesnį
variantą, o jei ilgas laikotarpis – reikėtų investuoti į
ilgaamžį gaminį.
Apskaičiuokite savo biudžetą ir rinkitės tokį interjero
sprendimą, kuris jums neš daugiausiai džiaugsmo –
juk tam ir yra skirti pinigai – kad mums tarnautų! 😊

NR. 2

DIDŽIAUSIOS
PIRKĖJŲ
MĄSTYMO
KLAIDOS

1)

jeigu netiks, grindis galima lengvai pakeisti;

2)

grindims galima pataupyti, jos pigios;

3)

norimas grindis galima užsisakyti ir įsirengti

labai greitai;
4)

grindys parduodamos su apdailos

medžiagomis ir įrengimu;
5)

grindų nereikia prižiūrėti;

6)

grindys nesidėvi;

7)

grindys girgžda;

8)

visame name galima dėti tokias pačias

grindis;
9)

visos grindys yra ekologiškos;

10) grindys daro menką įtaką interjerui;
11) grindys neturi įtakos būsto vertei.

Dažniausiai visi šie teiginiai yra
klaidingi.

Kaip minėjome, grindys yra „interjero pradžia“ – jas
sudėtinga ir brangu pakeisti, todėl verta investuoti.
Juolab, kad grindys patenka tarp didžiausių ir
brangiausių pirkinių, reikalingų būsto įrengimui, tokių
kaip santechnika ir buitinė technika.
Taip pat reikėtų prisiminti, kad užsakyti grindis ir
planuoti įrengimo darbus būtina iš anksto. Kartais tai
galima daryti net prieš 2 mėnesius.
Patartume atsižvelgti į tai, kad kainuos ir papildomos
prekės bei įrengimo paslauga. Beje, rinkdamiesi grindų
spalvą, būtinai pagalvokite, kaip derinsite grindjuostes,
apdailos profilius bei kitus aksesuarus.
Įvertinkite tai, kad kiekvienas grindis reikia prižiūrėti, jos
pasižymi skirtingomis dėvėjimosi ypatybėmis bei
nevienodomis atnaujinimo galimybėmis.
Grindis rinkitės pagal erdvės paskirtį, aplinkos poveikį,
jūsų poreikius, gyvenimo būdą.
Galiausiai prisiminkite: grindys yra ta investicija, kuri
matoma ir juntama. Tai interjerą keičiantis ir
turtinantis bei būsto vertę didinantis elementas.
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MEDINIŲ GRINDŲ
PRIVALUMAI
Mes, „Gilės Grindys“ meistrų komanda, dirbame su ąžuolu.
Gaminame grindis ir kitus interjero elementus. Didelė patirtis
mums atskleidė šiuos medinių grindų privalumus:
Tai puikus interjero akcentas. Natūralios
medinės grindys kuria jaukumo ir
elegancijos pojūtį namuose. Taip pat jos
labai universalios, nes tinka beveik prie
kiekvieno interjero stiliaus.
Lankstūs sprendimai ir didelės
galimybės – medžio meistrai gali
pritaikyti grindis pagal kiekvieno kliento
poreikį. Galima adaptuoti formas,
išmatavimus, spalvas, šešėlius,
atsparumą ir dar daugiau.
Sveikesnis oras namuose. Medinės
grindys nekaupia dulkių ir teršalų, todėl
tai išsigelbėjimas alergiškiems ir
jautriems aplinkai žmonėms.

Jas lengva prižiūrėti. Turbūt esate
girdėję, kad medinių grindų priežiūra yra
varginanti? Netiesa, iš tiesų tai
paprasta!Tiesiog įprastas drėgnas
valymas ar siurbimas, išlietų skysčių
nuvalymas – tai viskas, ko reikia.
Jos tinka šildomoms grindims. Iš tiesų
parketlentės tam ir buvo sukurtos!
Ąžuolinės grindys yra vienos iš
ilgaamžiškiausių ir populiariausių
medinių grindų rūšių.

Jos yra tylios ir stabilios. Medinės
grindys yra ilgaamžės ir jas galima
atnaujinti.
Ąžuolo grindys gali tarnauti daugiau nei
50 metų, tereikia jas atnaujinti,
naudojant specialias technikas.
Tai investicija, kuri atsiperka. Medinės
grindys didina jūsų turto vertę, o kartais
ir leidžia greičiau jį parduoti.

Svarbu paminėti ir keletą ąžuolinių grindų trūkumų:
·
Jeigu norėsite, kad grindys tarnautų dešimtmečius, kažkada
jas teks atnaujinti. Bet tai yra ženkliai pigiau nei kloti naujas.
·
Visos medinės grindys nėra pritaikytos rūsiams,
vonios kambariams ir kitoms itin drėgnoms ar šaltoms
patalpoms. Kloti įmanoma tik Išskirtiniais atvejais pasitarus su
specialistu.
·
Medines grindis galima pažeisti. Pavyzdžiui, ant
jų nerekomenduojama vaikščioti su aukštakulniais, todėl
koridoriuje turėtų būti tiesiamas kilimėlis arba tai erdvei
parenkama kita danga.
·
Aukštesnė kaina. Šios grindys priklauso ,,Premium“
klasei. Tai natūralus ir ilgaamžis gaminys, todėl kaina yra
didesnė nei alternatyvių dangų. Ąžuolines grindis galima
vadinti brangiomis, bet tik tada, kai skaičiuojamos momentinės
išlaidos. Atsižvelgus į tarnavimo laiką ir kitus
minėtus privalumus, šis požiūris smarkiai pasikeičia.
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TECHNINIAI
ASPEKTAI
Erdvės:

Šiais laikais namuose svetainė labai dažnai

Šildomos grindys:

Tai ne tik komfortas, bet ir ekonomiškas sprendimas.
Grindinis šildymas užtikrina mažesnes energijos
sąnaudas.

Palengvina interjero sprendimų įgyvendinimą, nes
atsisakoma radiatorių.

Užtikrina švaresnį orą ir aplinką, nes tokiu šildymo būdu į

jungiama su virtuve. Šiai erdvei puikiai tinka

orą nekeliamos dulkės, kaip tai daro radiatoriai.

pojūtį. Be abejonės, erdvėms esant atskirtoms, įrengti

Kadangi nėra radiatorių, tai nebereikalingas sudėtingas

medines grindis kliūčių taip pat nėra!

ir ilgai trunkantis dulkių valymas nuo jų.

Svečių kambariai ir miegamieji – kur gi dar norėtųsi

Šildomoms grindims įrengti netinka storos medžio

yra būtent tai, ko reikia.

tačiau tinka visos ąžuolinės parketlentės. Beje, jos ir

medinės grindys. Jos suteikia jaukumo ir prabangos

pasilepinti ir jaustis itin patogiai? Medinės grindys

Kitose erdvėse taip pat puikiai dera medinės grindys,
todėl lengvai išlaikomas interjero nuoseklumas.
Norintiems žaismingumo puiki išeitis – kurti

kontrastus naudojant skirtingas spalvas ar raštus.
Medines grindis arba parketą galima įrengti beveik

visose namų erdvėse. Visgi dėl drėgmės poveikio jos
nerekomenduojamos vonios kambaryje ir rūsyje.

Įsirengti patiems ar samdyti
profesionalus?

Medinės grindys arba parketas yra brangus pirkinys. Tai
investicija, kuri atsiperka, tačiau su sąlyga – grindys turi
būti tinkamai įrengiamos ir prižiūrimos. Tuomet
atnaujinamos jos tarnaus ir daugiau nei 50 metų.
Mes visada rekomenduojame samdyti
specialistus, kurie turi pakankamai patirties ir žinių. Taip
pat labai svarbu tinkamai pasirinkti medžiagas. "Gilės
Grindys“ kartu su gaminiais parduoda ir daugelį
medžiagų, reikalingų įrengimui. Tai kruopščiai
patikrintos, aukščiausios kokybės prekės.

masyvo grindys, nes jos gali prarasti pradinę formą,
buvo kuriamos siekiant šio tikslo!
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KAIP PRIŽIŪRĖTI MEDINES
GRINDIS

Iš tiesų tai visai paprasta. Pagal poreikį reikia valyti
grindis minkštu drėgnu šepečiu. Rekomenduojame
vengti atsitiktinių cheminių priemonių, o naudoti
konkrečiai medinėms grindims skirtus produktus.
Jeigu ant grindų išsipila skystis ar nukrenta maistas,
grindys lengvai nuvalomos drėgna, gerai išgręžta
šluoste.
Praėjus tam tikram laikui rekomenduojama
visas grindis sutepti alyva arba perlakuoti. Danga
akivaizdžiai atsinaujina ir tampa atsparesnė
pažeidimams.
Medinės grindys atnaujinamos, ko
negalima pasakyti apie laminatą ir kitas sintetines
dangas. Tai procesas, po kurio grindys atgauna
savo pirminę būklę. Dažnai atnaujinimas
nereikalingas, tačiau turint omenyje, kad grindys
tarnauja dešimtmečius, jums gali tekti tai atlikti.

BONUS
ĮDOMŪS IR NAUDINGI
FAKTAI

Medinis parketas buvo įrengtas Versalio rūmuose Prancūzijoje jau XVII amžiuje.
Kuo tamsesnės grindys, tuo jos atrodo formaliau ir prabangiau. Labai šviesūs
atspalviai vizualiai plečia mažas erdves. O riešuto ir kiti vidutinio intensyvumo
atspalviai universaliausi: sukuria šiltą, svetingą, atpalaiduojančią atmosferą,
ant jų mažiau matomos dulkės, puikiai tinkami įvairaus dydžio erdvėms. Jei siekiate
turėti išskirtines grindis, siūlome rinktis skirtingų spalvų derinius.
Medžio rievės raštai vizualiai prideda daugiau tekstūros visai erdvei.
Lentos plotis turi įtakos. Platesnės lentos suteikia prabangos, jaukumo, o siauros
laikomos labiau kasdieniškomis.
Lentos dažniausiai rūšiuojamos pagal šakų ir balanų kiekį – vientisa mediena
daug rečiau randama gamtoje, todėl ir brangesnė.
Renkantis grindis svarbu atsižvelgti į patalpų išplanavimą, apšvietimą, norimą
sukurti nuotaiką. Natūralios medžiagos yra laiko patikrintas sprendimas,
suteikiantis namams ilgai išliekantį jaukumą bei šilumą.
Jei patys skaičiuosite orientacinę grindų kainą, išmatuokite tikslų planuojamo
kloti grindimis plotą ir pridėkite 5–10 procentų. Perteklius priklauso nuo klojimo būdo,
tačiau jis neišvengiamas.

Atsakingo vartojimo ir ekologijos tendencijos skatina žmones
atsigręžti į aplinkai draugiškus, natūralius interjero sprendimus.
Grindys – ne išimtis. Nors yra tikrai nemažai alternatyvų,
tačiau medis – nuo seno gerai pažįstamas žmogui. Medinės
grindys – vienas populiariausių sprendimų daugelyje vakarų
valstybių. Jos laiko patikrintos, tvarios ir elegantiškos. O
šiuolaikinės apdirbimo technologijos, medžio raštų bei faktūrų
įvairovė leidžia neatsilikti nuo naujausių interjero mados
tendencijų.

"Gilės Grindys“ – tai medžio meistrų, mylinčių savo amatą,
kolektyvas. Ilgametis darbas su mediena, žavėjimasis ąžuolu ir jo
savybėmis bei kokybiškų grindų namams paklausa mus
paskatino įkurti verslą, kuris, tikimės, tarnaus ateities kartoms.
Siekiame pripildyti kiekvienus namus gamtos įkvėpto tikrumo ir
jaukumo. Sukurti pojūtį, kviečiantį ieškoti nuotykių ten, kur plyti
laisvė, ramybė ir išbandymai. Gamtoje. Ir visada sugrįžti į šiltus,
kupinus džiaugsmo namus.
Būtent dėl to ir dirbame, kiekvieną dieną kurdami gaminius iš
ąžuolo. Užtikriname platų pasirinkimo spektrą kiekvieniems
namams, konkurencingas kainas ir lankstumą, nes atstovaujame
smulkų bendraminčių verslą. Įsikūrėme Kaune, patogioje vietoje,
šalia pagrindinių magistralių. Kviečiame Jūs į jaukų saloną
susipažinti, pasikalbėti ir pamatyti mūsų darbų!

"Gilės Grindys" komandos darbas ©
UAB AUTORIS
Mūsų saloną rasite (iš anksto susitarus):
Taikos pr. 116N, Kaunas
+37069939905
www.gilesgrindys.lt
facebook.com/gilesgrindys/

