Įkvėpti gamtos
ir meilės medžiui

AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS ĄŽUOLINIS
PARKETAS JŪSŲ JAUKIEMS NAMAMS
Įkvėpti gamtos ir meilės medžiui kuriame tai, kas stilinga, ilgaamžiška ir natūralu. Mylime tai ką darome. O tai ką darome yra išskirtiniai
ąžuolo gaminiai.
Siekdami užtikrinti aukščiausią kokybę savo gaminiams naudojame
tik kruopščiai atrinktas, natūralias žaliavas, o mūsų įvaldytos naujausios, aukščiausius standartus atitinkančios technologijos leidžia
gaminti ilgaamžiškesnius, patvaresnius, atsparesnius aplinkos poveikiams ąžuolinius gaminius.
Mums svarbūs kiekvieno kliento poreikiai. “Gilės grindys” – tai aukščiausios kvalifikacijos ąžuolo gerbėjų komanda, kuri ne tik padės
Jums išsirinkti ąžuolines grindis, bet ir profesionaliai pakonsultuos
visais Jūsų rūpimais klausimais.
Esame gamintojai todėl galime užtikrinti Jums platų pasirinkimų
spektrą, konkurencingas kainas bei lankstumą.

KODĖL RINKTIS MUS?
•
•
•
•
•

Lietuviška produkcija
Aukščiausios kokybės gaminiai
Moderniausios medžio apdirbimo technologijos
Individualūs užsakymai pagal kiekvieno poreikius
Platus spalvų ir medžio apdirbimo pasirinkimas

KĄ MES GAMINAME?
•
•
•
•
•
•
•

Grindis
Duris
Laiptus
Palanges
Grindjuostes
Apdailines sijas
Kolonų apdailą

ĮVERTINTI NE TIK LIETUVOJE, BET IR
EUROPOJE
Mūsų kuriama produkcija sėkmingai įsitvirtino ne tik Lietuvoje. Nemažai mūsų grindų jau nugulė Norvegijos, Švedijos, Latvijos, Airijos,
Anglijos, Vokietijos, Olandijos, Belgijos bei Prancūzijos namuose.

NORVEGIJA

LATVIJA

DANIJA

LIETUVA

AIRIJA

ANGLIJA

OLANDIJA

BELGIJA

VOKIETIJA

ALBANIA

GREECE

MŪSŲ GAMINAMOS ĄŽUOLINĖS
PARKETLENTĖS

Šukavimas
nešukuotos, mikro šukavimas,
vidutinis šukavimas, intensyvus
šukavimas, skersinis šukavimas

Ąžuolo rūšingumas
kiekviena lenta turi individualias savybes:
tokias kaip šakotumas, tekstūros
ryškumas, spalvos išraiškingumas

Ąžuolo lamelė
4 mm
Padengimas
alyvuotos arba lakuotos

Sujungimas
visos parketlentės turi
specialias išdrožas, kurios
idealiai sujungia gaminius
tarpusavyje

Lentos ilgiai
atsitiktiniai iki 2900 mm

Lentos storis
14 mm - 16 mm
Lentos plotis
pasirinktinai 120 mm – 350 mm

Pagrindas
daugiasluoksnis lapuočio
pagrindas, suteikiantis gaminiui
stabilumo ir apsaugantis nuo
aplinkos poveikio

Aukščiausios
kokybės ąžuolinės
parketlentės

4mm ąžuolo lamelė

Daugiasluoksnis
lapuočio
pagrindas

Tinka šildomoms
grindims

Atsparios išsiliejusiems
skysčiams

Lengva prižiūrėti

Sveikesnis oras
namuose

Slopina triukšmą

Investicija į ilgaamžį
gaminį

GAMYBA

Mūsų įvaldytos naujausios, aukščiausius standartus atitinkančios technologijos leidžia gaminti ilgaamžiškesnes, patvaresnes,
atsparesnes aplinkos poveikiams ąžuolines grindis.
Nuolat investuojame į moderniausius ir pažangiausius įrenginius, todėl galime įgyvendinti net ir reikliausių klientų poreikius,
garantuodami aukščiausią gaminių kokybę ir ilgaamžę išvaizdą.

ĄŽUOLINIŲ PARKETLENČIŲ
KLASIFIKACIJA

Select

Nature

Rustic

Rustic Black

Rustic Plius

Leidžiamos sveikos šakos iki
8mm skersmens, taip pat
„negyvos“ ar iškritusios iki
3mm, kurios užtaisomos
kokybišku glaistu. Galimi
natūralūs medienos spalvos
skirtumai.

Sveikos šakos iki 30mm, taip
pat „negyvos“ ar iškritusios
iki 15mm ir didesnės šakos,
kurios turi nedidelių įtrūkimų. Leidžiami maži išilginiai,
skersiniai įtrūkimai, šviesi
šerdis.
Galimi natūralūs medienos
spalvos skirtumai.

Leidžiamos bet kokio dydžio
sveikos ir „negyvos“ šakos,
taip pat šakos su įtrūkimais.
Dideli išilginiai ir skersiniai iki
30cm ilgio ir 10mm pločio
įtrūkimai. Galima bet kokia
šerdis.
Leidžiami absoliučiai visi
atspalvių nukrypimai.

Leidžiamos bet kokio dydžio sveikos šakos, gali būti
‘’negyvos’’ šakos iki 30 mm,
įskaitant didesnes šakas su
trūkimais. Gali būti visokių
atspalvių išskyrus labai
tamsius. Leidžiami maži
skersiniai išilginiai įtrūkimai.
Gali būti tiek šviesi tiek tamsi šerdis.

Leidžiamos bet kokio dydžio
sveikos šakos, gali būti ‘’negyvos’’ šakos,
įskaitant didesnes šakas su
trūkimais. Maži skersiniai
išilginiai įtrūkimai. Gali būti
tiek šviesi
tiek tamsi šerdis. Mediena
turinti ryškius spalvinius pakitimus

Rustic + Walnut spalva

TRADICINIS KLOJIMAS
(išilgai pagal lentų kryptį)

Tradicijų puoselėtojams. Labiausiai paplitęs parketlenčių klojimo raštas. Tai klasika,
kuri nesensta.

PAVIRŠIAUS APDIRBIMAS

KLASIFIKACIJOS

IŠMATAVIMAI

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Plotis Ilgis / Storis

Lygios
Mikro šukavimas
Vidutinis šukavimas
Intensyvus šukavimas
Šukuotos skersai
Sendintos

Select
Nature
Rustic
Rustic Plius
Rustic Black

•
•
•
•
•
•
•
•

120x600-2200/14
140x600-2400/14
160x600-2700/14
180x600-2700/14
200x800-2700/14
220x800-2700/16
240x800-2700/16
260x800-2700/16

Select + Black shadow oak spalva

CHEVRON

(prancūziškas eglutės klojimo raštas)
Griežtos klasikos mėgėjams. Šis raštas interjere sukurs prabangos ir erdvės pojūtį.
Lentelių galai pjaunami 45 arba 30 laipsnių kampu, kurie klojimo metu sueina vienas į
kitą simetriškai.

PAVIRŠIAUS APDIRBIMAS

KLASIFIKACIJOS

IŠMATAVIMAI

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Plotis Ilgis / Storis

Lygios
Mikro šukavimas
Vidutinis šukavimas
Intensyvus šukavimas
Šukuotos skersai
Sendintos

Select
Nature
Rustic

•
•
•
•
•
•
•

90x600/14
120x600/14
120x700/14
140x600/14
140x700/14
160x700/14
180x800/14

HERRINGBONE

(angliškas eglutės raštas)
Modernus pasirinkimas. Šis raštas puikiai tiks modernios klasikos interjero mėgėjams. Lentelių galai pjaunami 90 laipsnių kampu, kurie klojant klasikiniu būdu persidengia vienas su kitu.

PAVIRŠIAUS APDIRBIMAS

KLASIFIKACIJOS

IŠMATAVIMAI

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Plotis Ilgis / Storis

Lygios
Mikro šukavimas
Vidutinis šukavimas
Intensyvus šukavimas
Šukuotos skersai
Sendintos

Select
Nature
Rustic

•
•
•
•
•
•
•

90x600/14
120x600/14
120x700/14
140x600/14
140x700/14
160x700/14
180x800/14

Lygios grindjuostės

Klasikinės grindjuostės

GRINDJUOSTĖS

48x2500/12

68x2500/12

12x2500/15

90x2500/12

Pagal poreikį šias grindjuostes galime Jums pagaminti trijų rūšių:
1) Ąžuolines
2) MDF + ąžuolo lukštas
3) MDF + popierius.
Grindjuostės gali būti alyvuojamos pagal grindų spalvą arba
dažomos bet kuria RAL spalva.

12x2500/20

STANDARTINĖS SPALVOS

TENDA

AKRA

BARI

TABACCO

BELLA

BLACK

BLACK

BOSA

BRONTE

CARINI

COGNAG

STANDARTINĖS SPALVOS

FRESH

GELA

GNOSA

GRAPHITE

HAVANNA

ITANOS

KAPRI

LICATA

LIGHT GREY

LIGHT WALNUT

STANDARTINĖS SPALVOS

LIGHT

MALAGA

MARBELA

MARI

MARINA

MATALA

NATURAL NATURE

NATURAL RUSTIC

NATURAL SELECT

NERRA

STANDARTINĖS SPALVOS

PARALIA

PLATANI

PLATANI

POLINA

POLINA

POLO

POLO

PREVELI

RIBERA

SAMBUCA

STANDARTINĖS SPALVOS

SILVER GREY

SITIA

SOLO

SPRING

TABACO

VAIL

WALNUT

WHITE

WHITE

YATOBA

STANDARTINĖS SPALVOS

AURA

AUTUMN

BAIKAL

BEIGE

BIANCO

BIZANTE

BLUE OCEAN

BOSCO

BRENTA

CAMPELO

STANDARTINĖS SPALVOS

CANYON

COLORADA

COMO

CONO

CREMA

DANIELA

GRACE

GREEN WOOD

LAGUNA

LAMBRO

STANDARTINĖS SPALVOS

LUCERNA

LUGO

LUNA

MARMARIS

MOKA

NEVADA

OLIVIA

OSAKA

PICOLA

POMPEI

STANDARTINĖS SPALVOS

RAMBLA

TAMARI

RED EBONY

RIVOLI

SHARLOTE

SOLO

KOLEKCINĖS SPALVOS

GREY SHADOW OAK

ALICANTE LIGHT OAK

PALMA OAK

CARTAGENA OAK

CORSA OAK

EXTRA BLACK OAK

GOLD OAK

BLACK SHADOW OAK

KAKAVA OAK

MALTA OAK

MONACO OAK

KOLEKCINĖS SPALVOS

ANTIBES OAK

PALMA OAK

ROMA OAK

SILVER OAK

SILVER PEARL OAK

SMOKED OAK

SUMMER OAK

ALICANTE OAK

BLUE OAK

EMERALD OAK

KOLEKCINĖS SPALVOS

GARDA OAK

VALENCIA OAK

IBIZA OAK

IVORY OAK

LAKUOTOS SPALVOS

BLACK

BILINGA

BLACK

JATOBA

KAMBALA

MAHAGHONY

PAPYRUS

SMOKEDOAK

SUCUPIRA

WENGE

WHITE

ALYVUOTOS AR LAKUOTOS, KOKIAS
GRINDIS PASIRINKTI?

Renkantis parketą dažniausiai iškylantis klausimas, kokį jį rinktis: lakuotą ar alyvuotą. Todėl
pateiksime lakuotų ir alyvuotų grindų pliusus ir minusus, kad pagal savo poreikius ir norus
galėtumėte priimti sau tinkamą sprendimą.

LAKUOTOS ĄŽUOLINĖS PARKETLENTĖS

ALYVUOTOS ĄŽUOLINĖS PARKETLENTĖS

Laku padengtos medienos pluoštas tampa ne toks ryškus, nes lakas
yra sintetinė plėvelė, kuri visiškai užpildo medienos poras. Lakuoto
paviršiaus blizgumas priklauso nuo pasirinkto lako. Gilės Grindys
pagal Jūsų poreikius ir norus gali pasiūlyti grindis dengti blizgiu,
pusiau matiniu ar matiniu laku.

Grindų alyvavimas į lakavimą panašus, bet kitoks procesas. Alyva,
kitaip nei lakas, susigeria į medžio paviršių nepadengdama jo atskiru
sluoksniu. Ji leidžia pajusti medžio paviršių, struktūrą, atskleidžia
visą medžio grožį.

Lakuotas grindų paviršius ne taip greit nusitrina, lyginant su
alyvuotomis, grindis atnaujinti Jums reikės tik po 12-15 metų.

Nedideli įbrėžimai alyvuotų grindų paviršiuje nėra tokie pastebimi
kaip būtų matomi ant lakuoto paviršiaus, o taip pat pažeistas vietas
kur kas lengviau pataisyti. Jei lakuotų grindų atveju reikia šlifuoti
visą grindų plotą, tai alyvuotas grindis galima taisyti lokaliai – tik
pažeistą vietą. Užtenka pažeistą vietą patrinti tinkamo grubumo
švitriniu popieriumi ir patepti alyva.

Tačiau atnaujinti lakuotą paviršių nėra lengva. Lakuoto parketo
paviršius yra tarsi veidrodis, ant kurio matomas kiekvienas
įbrėžimas. Jei norėsite pašalinti tik pažeistos dalies paviršių ir jį
atnaujinti, vis tiek neišvengsite visų grindų perlakavimo. Kitaip
seno ir naujo lako sluoksniai skirsis savo atspalviais ir blizgumu.
Lakavimas pakankamai sudėtingas darbas, prieš tai teks iš patalpos
išnešti visus baldus, nušlifuoti seną lako sluoksnį nuo viso grindų
ploto ir tik po to lakuoti iškart visą plotą. Norint atnaujinti lakuotas
grindis, gali prireikti specialisto pagalbos.

„Gilės grindys“ dirba tik su aukščiausios kokybės Osmo firmos
alyvomis. Gamybos metu grindys dengiamos trimis sluoksniais
alyvos ir leidžiamos per volus, kad ši būtų kuo giliau įtrinama į
medžio poras. Pirmasis alyvos sluoksnis - Jūsų pasirinkta spalvytė
ir du papildomi sluoksniai Osmo Hardwax oil alyvos.
Osmo Hardwax Oil - alyva su kietaisiais vaškais. Tai visiškai natūrali
alyva. Ši technologija yra gerokai pažengusi į priekį, todėl turi tokią
pačią atsparumo funkciją, kaip ir lakas. Hardwax alyva padengti
paviršiai yra atsparūs purvui, vandeniui ir dilimui. Danga atspari
vynui, kolai, kavai, arbatai, vaisių sultims, pienui ir kitiems skysčiams.

Alyvuotas grindis intensyvesnėse zonose, tokiose kaip svetainė ar
virtuvė reikia atnaujinti kas 3-4 metus, miegamuosiuose užtenka
kas 5 metus. Atnaujinimui rekomenduojame rinktis Osmo Hardwax
Oil alyvą.
Kiekvienas naujas grindų alyvavimas vis labiau didina grindų
atsparumą, todėl bėgant metams Jūsų grindyss taps vis labiau
atsparios minimaliems įbrėžimams.

KAIP TINKAMAI PRIŽIŪRĖTI
ĄŽUOLINES GRINDIS?

Ąžuolinės grindys yra vienos populiariausių ir ilgaamžiškiausių medinių grindų rūšių. Net ir po
daugelio metų jų nereikės keisti kitomis grindimis, užteks jas tik atnaujinti. Šios grindys jums
tarnaus visą gyvenimą. Vis dėlto, jei norite, kad parketlentės tarnautų ilgus metus ir atrodytų lyg
naujos atkreipkite dėmesį į keletą dalykų.

Tinkamas drėgmės ir temperatūros palaikymas: santykinis oro
drėgnumas patalpose, kuriose suklotos ąžuolinės parketlentės,
turėtų būti 40-60%. Ideali patalpų temperatūra +180C - +240C.
Stebėkite, kad grindų temperatūra nepakiltų iki +270C. Temperatūrą
kelkite ir mažinkite taip pat palaipsniui, ne daugiau kaip 50C per
parą.

Valymas: turbūt esate girdėję, kad medinių grindų priežiūra yra
varginanti ir sudėtinga? Netiesa, iš tiesų tai labai paprasta. Grindis
siurbkite įprastu būdu (šiais laikais šią funkciją puikiai atlieka dulkių
siurbliai – robotukai). Pagal poreikį grindis plaukite minkštu drėgnu
šepečiu. Jei grindys labai nešvarios naudokite specialias ąžuolinėms
parketlentėms skirtas priemones, nes įprastos cheminės priemonės
yra agresyvios ir gali jas pažeisti.

Priemonės skirtos grindų atnaujinimui bei jų priežiūrai: ąžuolinių
parketlenčių valymui ir jų atnaujinimui rekomenduojame naudoti OSMO
firmos produktus. Kodėl OSMO? Tai vokiški medienos apdailos bei
apsaugos produktai, užimantys lyderio pozicijas visame pasaulyje. Osmo
asortimente tik natūralūs ir aplinkai draugiški produktai. Medienos aliejai
gaminami iš atsinaujinančių išteklių, sudėtyje naudojami tik natūralūs aliejai
bei vaškai. Būtent dėl to Osmo produktai giliai įsiskverbia į medieną ir
apsaugo ją iš vidaus. Mikroporėta vaško danga apsaugo medieną iš išorės,
leidžia jai kvėpuoti, todėl nesilupa ir neskilinėja. Produktai išsiskiria dideliu
dengiamumu dėl sudėtyje esančio didelio nelakiųjų medžiagų kiekio.

Papildomas grindų alyvavimas: Gilės Grindys gamykloje
parketlentės padengiamos sluoksniu spalvos ir dar dviem
papildomais sluoksniais apsaugine OSMO Hardwax bespalve alyva.
Tačiau, rekomenduojame papildomą alyvavimą objekte po grindų
suklojimo. Kam to reikia? Papildomo alyvavimo metu užpildomi
visi mikrotarpeliai, kuriuose nesikaups skysčiai ir nešvarumai, taip
grindų priežiūra taps dar paprastesnė.

Papildomos apsaugos priemonės: prie stumdomų baldų
pritvirtinkite veilokinius paklotėlius tai padės apsaugoti grindis
nuo subraižymų.

Grindų atnaujinimas: jei norite, kad net ir metams bėgant ąžuolinės
grindys atrodytų kaip naujos, nepamirškite apie reguliarų jų
atnaujinimą. Alyvuotas grindis intensyviose zonose, tokiose kaip
svetainė ir virtuvė rekomenduojame atnaujinti kas 3-4 metus,
miegamuosiuose užteks ir kas 5 metus. Alyvuotų grindų paviršių
atnaujinti bespalve alyva yra labai paprasta, jums tereikia įsigyti
bespalvės alyvos ir natūralaus plauko volelį, švariai išplauti grindis,
išalyvuoti norimą plotą ir leisti alyvai išdžiūti. Lakuotų grindų
paviršius dėvisi lėčiau, todėl jį atnaujinti reikės kas 12-15 metų.
Tačiau, reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad atnaujinti lakuotą paviršių
nėra paprasta, tam prireiks samdyti specialistą.

Hardwax-aliejus ORIGINAL
Medienos alyva su kietaisiais
vaškais. Skaidri, įvairių blizgumų
medienos apdaila, kuri sujungia
natūralių aliejų ir vaškų privalumus
viename produkte. Hardwax-aliejumi Original padengti paviršiai
yra atsparūs purvui, vandeniui ir
dilimui. Danga atspari vynui, kolai,
kavai, arbatai, vaisių sultims, pienui
ir vandeniui pagal DIN 68861-1A
– jokių vandens dėmių. Išdžiūvęs
paviršius yra saugus žmonėms,
gyvūnams ir augalams ir tinka vaikų žaislams pagal EN 71.3 (Europos
norma) taip pat atsparus seilėms
ir prakaitui pagal DIN 53160 Vokietijos pramonės normas.

Priežiūros priemonė WISCH-FIX
Vandenyje tirpus valymo koncentratas kasdieniam valymui ir priežiūrai – specialiai sukurtas alyvuotoms bei vaškuotoms medinėms
grindims bei kitiems paviršiams.
Sudėtyje yra muilo su natūraliais
aliejais. Mediena nepraranda „šlapio efekto“ valant šiuo produktu.
Naudojant reguliariai, paviršius yra
kaskart minimaliai atnaujinamas
ir sudaroma neslidi danga. Vandenyje tirpūs ingridientai leidžia
išvengti ruoželių ir nesudaro jokių
sluoksnių. Ypač švelnus odai, be
dažiklių, kvapų, biolgiškų tirpiklių ir
emulsijų, todėl produktas palaiko
sveiką gyvenamąją aplinką.

Kontaktai:
+37061913339
info@gilesgrindys.lt
www.gilesgrindys.lt
Facebook: @gilesgrindys
Instagram: @giles_grindys
Gamyba: Taikos pr. 116N, Kaune
Ekspozicijos salonas: Veiverių g. 153, Kaune

