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FinnWoodFloors Oy ir viens no vadošiem

dabīgā cietkoksnes grīdas seguma

ražotājiem. Tradicionālā meistarība un

augstāko koku šķiru atlase, kombinējot ar

mūsdienīgo ražošanas tehnoloģiju - tieši

tas rada augstākās pakāpes kvalitāti, ko

garantē Upofloor marka.

Nav pārsteigums, ka šodien dabīgā koka

grīdas segums kļūst arvien populārāks, jo

koka dabiskās īpašības padara to par

vienreizēju izvēli interjera dizainā. Koka

autentiskums, tā patīkamie pustoņi un katra

koka individuālais raksturs liek interjera

veidotājiem sajust pašlepnumu par paveikto

darbu. Koka grīdas segums ir

nodilumizturīgs un viegli kopjams, kas

palīdz saglabāt tā īpašības ilgus gadus.

Šajā bukletā mēs esam sakomplektējuši

informāciju par visām Upofloor koka grīdas

segumu alternatīvām. Jūs tajā atradīsiet

greznas un oriģinālas koka grīdas, to dažādā

virsma, krāsa, apstrādes varianti un

kombinācijas ļaus izpaust Jūsu mājas

sirsnīgo atmosfēru.
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S a t u r a  r ā d ī t ā j s

Sakarā ar tipogrāfijas tehnoloģiju iespēju ierobežotību, krāsas, kuras ir šā bukleta
ilustrācijās, ne vienmēr pilnīgi sakrīt ar oriģinālo koka krāsu. Šis bildes ir domātas
vienīgi apskatei un iepazīšanai. Uz lielām grīdas virsmām var būt tonālās atšķirības
vai arī var parādīties tādas koka vizuālās īpašības, kuras nav iespējams attēlot parastajā
fotogrāfijā. Mēs paturam sev tiesības veikt izmaiņas.
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Vai Jūs esat omulības un
dabīguma cienītājs?

Daudzas alternatīvas.
Daudzi pielietošanas varianti.

Koka grīdas segums atbilst vairākiem funkcionāliem mērķiem. Grīdas

no šī materiāla mājās ir gadsimtu tradīcija. Dažādās istabās var tikt

izmantotas dažādas koka šķirnes, kas palīdzēs izveidot interjeru,

atbilstošu katra cilvēka vēlmēm. Šie grīdas segumi piemēroti arī

sabiedriskām telpām. Ar katru dienu vairāk un vairāk kompāniju,

sabiedrisko aģentūru, viesnīcu, restorānu un specializēto veikalu

izvēlas koka grīdas segumus; ne tikai to stilīguma, bet arī dēļ to

praktiskuma un augstās nodilumizturības.

Tikai dabīgā koka grīdas segumi piedāvā Jums nepārspējamo, patiesu

individualitāti un dekoru; patinējums, kas rodas laika gaitā padara

grīdas vēl elegantākas.

Siltie un dabīgie koka grīdas toņi nodrošina izcilu pamatu

citiem interjera dizaina elementiem. Neatkarīgi no stila, izmantojot

dabīgo koku, jūs viegli panāksiet smalku un visaptverošu vidi savās

telpās. Koka grīdas segums piešķir telpām īpašu individualitāti, gadu

desmitiem tās kalpo kā ikdienā, tā īpašos gadījumos. Dabīgā koka

grīdas vienmēr ir ilgstošākā alternatīva citiem grīdas segumiem.

Dabīgums un omulība ir viegli sasaistāmi ar dabīgā koka grīdām. Tā

izcilo īpašību dēļ tieši koks gadu simtiem ir bijis dabiskais grīdas segumu

materiāls. Neskatoties ne uz ko, grīdas segumi no dabīgā koka joprojām

saglabā savu vietu sintētisko materiālu, dažāda veida imitāciju un

īslaicīgās modes virpulī.
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Īsta Upofloor kvalitāte

Visi Upofloor grīdas segumi ir ražoti no dabīgiem izejmateriāliem.

Upofloor kvalitāte nozīmē labāko materiālu izmantošanu, efektīvāko

ražošanas procesu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanu.

Somijas kompānija FinnWoodFloors Oy ražo Upofloor

cietkoksnes grīdas segumus. Kompānijai ir piešķirts starptautiskais

ISO 9001 kvalitātes sertifikāts un ISO 14001 vides sertifikāts. Lielākā

daļa izejmateriālu, kuri tiek izmantoti cietkoksnes grīdas segumu

ražošanai, nāk no PEFC atzītajiem mežiem un atbilst labāko

būvniecības materiālu kategorijas M1 prasībām.

Ražojot Upofloor cietkoksnes grīdas segumus vienmēr tiek

pielietoti ilgtspējīgas attīstības principi. Bez ražošanas procesa, šie

principi regulē arī kokmateriāla iegādi un piegādātāju apakšuzņēmēju

darbību.

Upofloor cietkoksnes grīdas segumu ražošanā kvalitāte ir goda lieta:

katra ražošanas stadija prezentē augstāko kvalitāti. Tāpēc visiem

Upofloor grīdas segumiem ir desmit gadu kvalitātes garantija.
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Upofloor klasiskā cietkoksnes grīda ir 3-joslu dēļu grīda, ko atradīsiet visās

šķirnēs un klasēs. Jūs varat arī izvēlēties 1- joslu Full Plank (viengabala

plāksne) un 2- joslu Long Plank (garās plāksnes) cietkoksnes grīdas segumu.

Ozolkoka viengabala plāksnes grīdas segumam OAK Grand Full Plank ir

īpašas noapaļotās malas - eleganta detaļa, kura pasvītro dēļu pamatīgumu.

Klases nosaukums atklāj tās raksturu

Klases nosaukumā ir norādīta tā koka daļa, no kuras konkrētais grīdas

segums tiek ražots. Upfloor cietkoksnes grīdas segumi tiek klasificēti 4

klasēs. Select ir darināts no koka centrālās daļas; līdz ar to tā paraugs ir

izteikti nomierinošs. Nature piedāvā atturīgu toņu variācijas un dzīvīgākus

paraugus. Rustic veido dažādus dabīgā koka variantus. Country paraugi

ir vairāk uzskatāmi un tajos ir vairāk māzeru.

Izvēlieties savu Upofloor

6

Select Nature Rustic Country

ciets

vidēji ciets

viegls

Sālsūdens līmenis
Sālsūdens skala parāda salīdzinošu
dažādu koku šķirņu cietumu.
Noteikums ir tāds: jo lielāks ir
sālsūdens līmenis, jo  izturīgāka grīda
ūs pret triecieniem, ieplaisāšanos
un nolietošanos.

Šķirnes
Koku paraugi, toņu variācijas, kā arī
izmērs un māzeru biezums dažādām
šķirnēm ir atšķirīgi. Augstāk
redzamajos ozola cietkoksnes grīdu
paraugu attēlos redzams kā grīdas
ārējo izskatu ietekmē šķirne un dažādā
virsmas apstrāde.

Segumu pielietošana piešķir individualitāti

Dabīgs koks vienmēr ir īpatnēja interjera dizaina sastāvdaļa, katra grīda

ir neatdarināma un unikāla. Cietkoksnes grīdas individualitāte var būt arī

modificēta ar dažādām virsmas apdarēm: krāsošana, eļļošana un termiskā

apstrāde piešķir savas īpašās nianses koka raksturam.

Dabīgā koka grīda piedāvā interjeriem plašu krāsu toņu un stilistikas alternatīvu

spektru. Līdzsvarots baltais vai eksotiskais tumšais? Mierīga vai spilgtāka

virsma? No Upofloor plašās paletes Jūs varat izvēlēties klasiskā dekora vai

mūsdienīgi jaunas cietkoksnes grīdas; lai vai kāds stils tas būtu, dabīgā koka

grīda ir labākā.

Kļava
 (Kanādas)

Kļava
 (Ei

ropas) Bērz
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Osis

Dižsk
ābard

is
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Sar
kan
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Kem
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Dabīgais EcoTop

EcoTop Cietkoksnes grīdas segumu EcoTop apstrādē izmanto dabīgo

eļļu.  Grīdas virsma tiek apstrādāta ar izcilu dažādu augu eļļu un vasku

maisījumu. Eļļa, kura nesatur konservantus, krāsvielas vai šķīdinātājus,

koka struktūrā tiek ierīvēta, kas ļauj koksnei saglabāt savu dabīgo

pilnīgumu un cietumu.

Eļļa piešķir cietkoksnes grīdas segumam antistatisku raksturu un

nodrošina pret mitrumu un vielām, kuras atstāj grūti nomazgājamos

plankumus. Skrambas, kuras parādās uz EcoTop virsmas ir viegli

izlīdzināmas ar eļļu, nav nepieciešama virsmas slīpēšana. Tā kā eļļošana

ir dabīgs cietkoksnes grīdu kopšanas līdzeklis, tiek saglabāta grīdas

sākotnējā kvalitāte un krāsu toņi nemainās.

3-joslu dēlis
Platums 188 mm
Garums 2085 mm
Biezums 14 mm
Vienā iepakojumā 3.135 kv.m

2-joslu dēlis
Platums 188 mm
Garums 2085 mm
Biezums 14 mm
Vienā iepakojumā 3.135 kv.m.

1-joslu dēlis 138
Platums 138 mm
Garums 2000 mm
Biezums 14 mm
Vienā iepakojumā 2.20 kv.m.

1-joslu dēlis 182
Platums 182 mm
Garums 2000 mm
Biezums 14 mm
Vienā iepakojumā 2.20 kv.m.

Balti eļļots

 Antik-eļļots

GunstockRich Honey

Butterscotch Classic Brown

6-slāņu UpoTop krāsa vai EcoTop eļļas
apstrāde;

Izmeklēta cietkoksnes lietojuma virsma;

Vidējie dēļi no mīkstās koksnes, kuru šķira
ir krusteniska virsslānim;

Finiera malas pastiprinātājs;

Aizmugurējā daļa - mīkstā koka
viengabala apšuvums.

Cietkoksnes grīdas segumam
Upofloor EcoTop tiek pielietota
dabīgās eļļas apstrāde.

Pateicoties RealLOC 
mēlītei un rievai, 
cietkoksnes grīda ir 
viegli saliekama. 
Galvenā RealLOC grīdu

ideja ir tā pašsaslēgšanās īpašība: grīdas dēļi
savienojas un cieši saslēdzas bez līmēšanas.

1

2

3

4

Arī karkass ir no dabīga koka

Upofloor cietkoksnes grīdas segumi tiek pilnībā izgatavoti no koka -

dzīva materiāla, kurš reaģē uz mitrumu un temperatūras apstākļiem. Ir

būtiski, lai koksne, kura tiek pielietota cietkoksnes grīdas segumu karkasu

izgatavošanai, samazinātu koka tendenci izplesties vai sarauties. 3- joslu

caurlīmētā Upofloor grīdas segumu konstrukcija efektīvi novērš grīdas

salocīšanos un savīšanos.

Cietkoksnes virsmas apstrāde būtiski ietekmē grīdas nolietojamību

un to uzturēšanas sarežģītību. 6-slāņu krāsošana aizsargā grīdu pret

nolietojumu un triecieniem.

eļļots, ietonēts beicēts

5



8



9

Osis Nature, 3-joslu

Osis Nature Full Plank 138, 1-joslu

Osis Rustic, 3-joslu

OSIS ir koks, kurš dzīvo vairāk kā

200 gadus. Ilgais augšanas 

process rada patīkamu nokrāsu

spektru, kurš ir uzskatāms uz lielu grīdas virsmas

platību. Skat. arī 32.lpp - termiski apstrādāts osis

Baroque.

OSIS
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Kļava, Vesels dēlis 138

Kļava ar savu krāsu maigumu

un ekstrēmu cietumu ieguva 

popularitāti kā materiāls gan

mēbeļu izgatavošanai, gan grīdai. Kļavas cietkoksnes grīdas

segumam piemīt zīdains caurspīdīgums.

KĻAVA

Kļava Full Plank 138, 1-joslu

Kļava (Eiropas) Select, 3-joslu
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Bērzs Nature Long plank, 2-joslu

Bērzs Country, 3-joslu
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Mierīgs gaišums ir 

izcils grīdai, tas atstaro

gaismu vienmērīgi

visos virzienos, Skat. arī 32.lpp - termiski

apstrādāts bērzs Baroque.

BĒRZS
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Dižskābardis ir Centrālās Eiropas mežos visbiežāk

sastopamais koks; tas var dzīvot līdz pat 600 gadiem.

Dižskābarža zīdaini gludā virsma un skaisti

harmonizētās nokrāsas padarīja to par vienu no

populārākajiem grīdas segumu materiāliem.

Dižskābardis Country, 3-joslu

Dižskābardis Nature, 3-joslu

Dižskābardis Nature Full Plank, 1-joslu

DIŽSKĀBARDIS
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Ozols Select, 3-joslu

Ozols Nature, 3-joslu

Ozolu pelnīti var saukt 

par cietkoksnes grīdas 

segumu  aristokrātu.

Skaisti paraugi, silti dabīgi krāsu toņi, stingra un

izturīga koksne padara ozolu par ļoti populāru

cietkoksnes grīdu. Mūžam nenovecojošais ozols

skaisti iederas visos interjera dizaina stilos.

OZOLS

Ozols Country, 3-joslu, eļļots
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Ozols Country,
3-joslu, eļļots

Ozols Nature
Full Plank 138, 1-joslu
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Cieti grīdas dēļi un

slīpi savienojumi 

pasvītro ozola

spēcīgo dabu, kurš ir atdzīvināts ar elegantiem krāsu

toņiem - izcils līdzsvars starp jutekliskumu un spēku.

DIŽOZOLS

Dižozols Nature Full Plank, 1-joslu, eļļots
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Tālajos Austrumos augošais biezais

un ārkārtīgi cietais Kempass ir lieliski

piemērots vietām, kur no grīdas tiek

prasīta īpaša nodilumizturība.

Kempass ir izcili skaista koku šķirne,

kura piešķir telpai īpašu atmosfēru.

KEMPASS

Sarkanais ozols Country, 3-joslu

20

SARKANAIS
OZOLS
Ar savu nedaudz siltāko toni ne kā

ozolam, sarkanais ozols parāda koka

dabīgumu un izsmalcinātību.

Kempass, 3-joslu
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Kempass, 3-joslu

21
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Ķirsis ir izsmalcināts interjera 

dizaina materiāls, kurš piešķir 

grīdai jaunu un dzīvīgu izskatu.

Ķirša siltais sarkanīgais tonis interjera dizainam piešķir arī

omulību.

Ķirsis, 1-joslu

Ķirsis, 3-joslu

ĶIRSIS
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Gadsimtiem ilgi riekstkoks ir bijis populārs grīdas

segumu materiāls. Koka dekoratīvais izskats un diženā

daba padara to par īpatnēju grīdas seguma veidu,

kuru noteikti ir vērts ievērot.

RIEKSTKOKS

Riekstkoks Select, 3-joslu
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Riekstkoks Country, 3-joslu
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Merabu ir brīnišķīgs

māteriāls, kas ir īpaši

izturīgs pret

nolietošanos. Bagātīgi niansēts dzīvīgums padara šo

grīdas segumu par lielisku pamatu interjera dizainam.

MERBAU

Merbau, 3-joslu

Merbau Full Plank, 1-joslu, eļļots
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Mengariss, 3-joslu

Eksotiskā mengarisa grīdas gaiši un tumši brūno

toņu sajaukums padara to par ievērojamu mākslas

darbu.

MENGARISS
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Jarrahs, 3-joslu, eļļots Jatoba Full Plank 138, 1-josluJarrahs Long Plank, 2-joslu, eļļots

Jarraha grīda rada austrumniecisku tumsu

un dekoru. Jarrahs ir īpaši cieta koka

šķirne, kurai ir augsta nodilumizturība.

JARRAHS
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Jatoba Long Plank, 1-joslu

Jatoba īpašais cietums

ir padarījis to par 

populāru grīdas seguma materiālu gadījumā, kad ir

nepieciešams īpaši augstas klases nodilumizturīgs

māteriāls.

JATOBA
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Termiskā apstrāde ir process, kura laikā koks tiek sakarsēts

līdz temperatūrai, kura pārsniedz 200 grādus pēc Celsija. Šā

procesa laikā no koka tiek izvadīts ūdens un citi organiskie

komponenti. Tā kā koksnes struktūra kļūst mazāk poraina

un biezāka, tiek mazināta koka dabīgā tendence izplesties

vai sarauties. Arī koka krāsa paliek mazliet tumšāka, līdzīgi

rudenīgi brūnos toņos blāzmojošam mežam. Upofloor termiski

apstrādātās šķirnes ir Antik un Baroque.

TERMISKĀ
APSTRĀDE

Termiski apstrādātā oša

krāsu toņu spēle padara

grīdu par unikāli skaistu

un neatdarināmu.

OSIS
Baroque

Termiskā apstrāde 

bērza cietkoksnes 

grīdas

caurspīdīgumam piešķir dziļumu.

BĒRZS
Baroque

Bērzs Baroque, 3-joslu
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Osis Baroque, 3-joslu
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Dižskābardis Antik, 3-joslu

Dižskābardis Baroque, 3-joslu

Pēc dabas Dižskābardis ir eleganti niansēts. Tas

lieliski iederas kā tradicionālā, tā modernā mājas

interjera dizainā.

DIŽSKĀBARDIS
Baroque

Dižskābardis Antik ir apstrādāts ar karstumu

pielietojot tvaiku. Šī metode atklāj līdz šim

noslēptās, mazliet tumšākās krāsas.

DIŽSKĀBARDIS
Antik
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Ozols Nature Antik, 3-joslu, eļļots

Tumšā eļļa Antik patinē ozola virsmu līdz

vizošā zīda efektam un pasvītro koka

izsmalcinātību.

OZOLS
Antik

Apstrāde ar EcoTop eļļu nodrošina 

grīdas segumam dabīgu virsmu. 

Augu eļļa, kura tiek pielietota

EcoTop apstrādē, iekļūst dziļi koka struktūrā, padarot virsmu

elegantu un zīdaini matētu.

Eļļotā koksne
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Ozols Nature, 3-joslu, Balti eļļots

Balti-eļļotai ozolkoka grīdai ir

caurspīdīgi maigs tonis. Tas

nomierina un vienlaicīgi

valdzina.

OZOLS
White Oiled
(balti eļļotais

ozols)
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Ozols Rich Honey, 3-joslu

Beicēšana piešķir kokam jaunu krāsu, kas pasvītro tā

oriģinalitāti. Tas nenoslēpj koka identitāti, turklāt

grīdas virsmu padara ievērojami spīdīgu.

Beicēts koks

Zeltainais Rich Honey piesaista

uzmanību ar saviem zeltaini

brūniem toņiem; beicēšana

akcentē šā koka skaistumu.

OZOLS
Rich Honey

Beicēšana mīkstina koku,

saglabājot tā dzīvīgumu un

cēlumu.

OZOLS
Butterscotch
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Ozols Butterscotch, 3-joslu
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Ozols Classic Brown, 3-joslu

Ozols Gunstock, 3-joslu

Gunstock ir jauki vecmodīgs,

turklāt patinētā virsma pilnībā

parāda ozola raksturīgās īpašības.

OZOLS
Gunstock

Izsmalcinātā klasiskā ozola

brūnais kafijas tonis grīdu padara

par vizuālu baudu.

OZOLS
Classic Brown
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Nākošajās lappusēs jūs

atradīsiet Upofloor koku

šķirņu un grīdas segumu

klases. Drukas tehnoloģiju

ierobežoto iespēju dēļ krāsas

parauga bildēs var nesakrist

ar gatavu grīdu reālo toni.

Apmeklējiet pārdevēju un

apskatiet grīdas segumu

paraugus, kuri precīzi

atspoguļo grīdas faktisko

krāsu.

Tā kā koks ir organisks

materiāls, kurš laika gaitā lēni

maina savu toni, potenciālas

toņa izmaiņas ir jāņem vērā

remonta plānošanas stadijā.

Apzīmējumi pie bildēm norāda

konkrētas koka šķirnes

tendenci ar laiku izbalēt vai

kļūt tumšākam.

Koku
šķirnes
un
klases.

- koku šķirnes, kuras ar laiku
kļūst gaišākas

- koku šķirnes, kuras ar laiku
kļūst tumšākas

Kļava (Eiropas)

Kļava (Eur.) Select, 3-joslu (lpp10)

Kļava Select, 3-joslu

Kļava (Kanādas)

Kļava Country, 3-joslu (lpp 10)

Kļava Country Long Plank, 2-joslu Kļava 1-joslu 138 (lpp 11)

Kļava Nature, 3-joslu

Bērzs

Bērzs Select, 3-joslu Bērzs Nature, 3-joslu Bērzs Country, 3-joslu (lpp 13)

Bērzs Country Long Plank, 2-joslu Bērzs 1-joslu 138

Osis

Osis Select, 3-joslu Osis Nature, 3-joslu (lpp 9) Osis Rustic, 3-joslu

Osis Nature 1-joslu 138 (lpp 8)
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Kļava (Eur.) Country, 3-joslu

Kļava Nature Long Plank, 2-joslu

Sarkanais Ozols

Sarkanais Ozols, Premium 3-joslu Sarkanais Ozols Country, 3-joslu (lpp 20)

Sarkanais Ozols 1-joslu 138

Ozols Select, 3-joslu (lpp 16) Ozols Nature, 3-joslu (lpp 16-17) Ozols Rustic, 3-joslu

Ozols Country, 3-joslu (lpp 16) Ozols Nature Long Plank, 2-joslu Ozols Country Long Plank, 2-joslu

Ozols Select, 1-joslu 138 (lpp 17) Ozols Nature 1-joslu 138 Ozols Select 1-joslu 182

Ozols Nature 1-joslu 182

Ozols

Sarkanais Ozols Nature Long Plank,
2-joslu

Sarkanais Ozols Country Long Plank,
2-joslu

Bērzs Nature Long Plank, 2-joslu
(lpp 12)

Osis Select, 1-joslu 138
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Mengariss Kempass

Dižskābardis

Dižskābardis Select, 3-joslu Dižskābardis Nature, 3-joslu (lpp 15) Dižskābardis Rustic, 3-joslu Dižskābardis Country, 3-joslu (lpp 14)

Dižskābardis Nature Long Plank, 2-joslu Dižskābardis Country Long Plank, 2-joslu Dižskābardis Select 182, 1-joslu

Dižskābardis Nature 182, 1-joslu

Riekstkoks

Riekstkoks Country, 3-joslu (lpp 25)Riekstkoks Select, 3-joslu (lpp 24)

Ķirsis

Ķirsis Select, 3-joslu (lpp 22) Ķirsis Country, 3-joslu Ķirsis Nature Long Plank, 2-joslu

Ķirsis 1-joslu, 138 (lpp 23)

Ķirsis  Country Long Plank, 2-joslu

1-joslu Dižskābardis Full Plank 138
(lpp 14)

Mengariss, 3-joslu (lpp 28-29) Kempass, 3-joslu (lpp 20-21)
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- īpaši
apstrādātās
koku šķirnes

Ozols Butterscotch, 3-joslu (lpp 39)Ozols Rich Honey, 3-joslu (lpp 38)

Merbau

Merbau, 3-joslu (lpp 26) Merbau Nature Long Plank, 2-joslu Merbau 1-joslu, 138 (lpp 27) Merbau1-joslu dēlis 182

Jarrahs

Jarrahs Premium, 3-joslu (lpp 30) Jarrahs Country, 3-joslu Jarrahs Nature Long Plank, 2-joslu
(lpp 31)

Jarrahs Country Long Plank, 2-joslu

Dižskābardis Termiski apstrādāts

Dižskābardis Baroque, 3-joslu
(lpp 35)

Dižskābardis Antique, 3-joslu
(lpp 34)

Ozols eļļots, ietonēts

Ozols Gunstock, 3-joslu (lpp 40) Ozols Classic Brown, 3-joslu (lpp 41)

Bērzs Baroque, 3-joslu (lpp 32) Osis Baroque, 3-joslu (lpp 33)

Bērzs Termiski apstrādāts Osis  Termiski apstrādāts

Ozols Nature, 3-joslu, Balti eļļots
(lpp 36-37)

Ozols Nature, 3-joslu, Antik-eļļots
(lpp 36)

Ozols beicēts

Jatoba

Jatoba Nature Long Plank, 2-joslu
(lpp 31)

Jatoba 1-joslu 138 (lpp 31)

Osis Nature, 3-joslu,Balti eļļots

Osis eļļots, ietonēts
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Izvairieties no ūdens

Dabīgs koks ir jūtīgs pret mitrumu, tāpēc

nebūtu vēlams mazgāt grīdu tieši aplaistot to

ar ūdeni. Ūdens jālieto lupatas vai sūkļa

mitrināšanai. Bieži vien ir pietiekami

apsmidzināt grīdu ar ūdeni no sifona. Grīdas

lupatai jābūt pietiekami samitrinātai, taču tai

nav jāatstāj uz grīdas ūdens lāses.

Svarīgi ir grīdai palikt pilnīgi sausai vienu

minūti pēc tās tīrīšanas. Ūdens, kurš izlīst uz

grīdas nekavējoties jāsavāc. Tas pats attiecas

arī uz ūdeni un sniegu, kurš tiek ienests ar

apaviem. Visiem Upofloor RealLOC grīdas

dēļiem ir unikāls iekšējais aizsargs, kurš neļauj

ūdenim iekļūt starp dēļu savienojumiem.

Preventīvi uzturēšanas
pasākumi

Cietkoksnes grīdas uzturēšanas mērķis ir

minimizēt tos faktorus, kuri potenciāli varētu

to bojāt. Viens vienkāršs paņēmiens ir nolikt

paklājus ieejas durvju abās pusēs; tas novērš

netīrumu, grants un lieka mitruma uzkrāšanos

uz grīdas. Ja tas tomēr notiek, nekavējoties

novāciet no grīdas smiltis, akmentiņus vai

citas abrazīvas daļas.

Lai efektīvi pasargātu grīdas no

skrāpējumiem un nolietojuma uz mēbeļu

kājām uzlieciet mīkstus uzgaļus. Tāpat

cenšaties izvairīties stumt lielas mēbeles pa

grīdas virsmu. Arī novalkāti augsti papēži bieži

vien ir risks cietkoksnes grīdas seguma virsmai.

Dabīgā koka grīda ir naturāli silta un tās īpašības saglabāsies desmitgadēm ilgi. Laika

patina tikai bagātina koka grīdu; pareizi kopjot  grīdas virsmu, tā gadiem nemainīgi

saglabās savu izskatu. Cietkoksnes grīdas uzturēšana neprasa īpašu piepūli, ja vien

jūs ņemat vērā to, kas normāli ir nepieciešams dabīgajam kokam. Pati svarīgākā lieta

ir uzturēt telpās vienmērīgu temperatūru un nepieļaut pārmērīgu mitrināšanu tīrot

grīdu. Tā kā koks vienmēr reaģē uz klimatiskiem apstākļiem, temperatūra un mitrums

telpā jāsaglabā pēc iespējas nemainīga visu gadu.

Cietkoksnes
grīdas ir viegli
kopt
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Restaurācijas laka
- smidzināmā laka mazu

laukumu apstrādei.

Koka tepe
- kopšanas noslēgumam un

restaurācijai, kad nepieciešams.
Krāsas: bērzs, dižskābardis,
ozols un merbau.Tepes un lakas restaurācija

- parocīgs mazu bojājumu
restaurācijai. Krāsas: bērzs,
dižskābardis, ozols un merbau.

Filca spilventiņš
- apaļš, no aizmugures

lipīgs aizsargājošs filca
spilventiņš, kas liekams zem
mēbeļu kājām.

Filca gabaliņš
- nogriežams pēc nepieciešanā

izmēra ar lipīgu apakšdaļu.
Liekams zem mēbeļu kājām

un līdzīgiem objektiem.

Tīrīšana ar putekļu sūcēju un grīdas lupatu parasti

ir pietiekama eļļotās cietkoksnes grīdas uzturēšanai.

Stiprāk notraipītu grīdu var tīrīt ar maigu

mazgāšanas līdzekli (pH6-8) un grīdas sūkli vai

lupatu, pēc kā grīdas virsma ir jānosusina. Tādi

tīrīšanas līdzekļi, kā Osmo Color Wisch Fix var būt

lietoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Skrāpējumu un nodilumu apstrādāšanai mēs

rekomendējam Osmo Color tīrītāju un

kondicionējošo vasku, Tikkurilas Nostalgia

Treatment Wax vai Trip Trap eļļas līdzekli. Ja eļļotā

virsma ir jārestaurē, grīda vispirms ir jānotīra;

slīpēšana nav nepieciešama. Pēc tam uz

restaurējamo laukumu ar tīru lupatu jāuzsmērē

plāna kondicionējošā vaska kārta, laukums jāpulē

ar sausu lupatu vai mašīnu, kurā tiek lietots sausais

disks. Arī visu grīdu kopumā var atjaunot, pielietojot

tādu pašu metodi.

Lietderīgi padomi par Upofloor grīdas segumu

uzstādīšanu un kopšanu ir atrodami atsevišķajā

lietotāju grāmatā vai Upofloor WEB mājas lapā:

www.upofloor.com

Eļļotie cietkoksnes grīdas segumi

Lakota cietkoksnes grīda ir viegli kopjama. Lakošana

akcentē koka dabīgo veidolu vienlaicīgi aizsargājot

to pret mitrumu un netīrumu. Parasti tīrīšana ar

putekļu sūcēju vai noslaucīšana ar grīdas lupatu ir

pietiekama. Ja svaigus traipus tīra nekavējoties,

tad parasti pietiek ar ūdeni un mazgāšanas līdzekli

(pH 6-8). Cietkoksnes grīdas nekad nedrīkst tīrīt

ar abrazīviem vai granulas saturošajiem tīrīšanas

līdzekļiem. Neatšķaidīto šķīdumu lietošana arī var

bojāt lakotu grīdu. Skrāpējumi uz grīdas tiek

restaurēti ar speciālo vasku, kas ir izveidots speciāli

Upofloor cietkoksnes grīdas segumiem.

Lakotas cietkoksnes grīdas segumi
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Tallberginkatu 2 B
FI-00180 Helsinki, Finland
Tel. +358 207 409 300
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