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Grīdas segumi
Procedūra:
Kādi segumi ir piemērotākie dažādās situācijās?
Lai pieņemtu lēmumu par grīdas segumu, finanses ne vienmēr ir noteicošais faktors; bieži vien lēmums
ir atkarīgs no tā, kādā vietā grīdas segumu ir paredzēts ieklāt. Mēs varam pastāstīt par to, kādi segumi ir
labāk piemēroti.
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Virtuvēm un darba istabām labi piemērotas ir lamināta grīdas, flīzes vai linolejs. Linolejam ir
priekšrocība, ka tas ir silts, un uz tā neveidojas pelējums.
Vannas un dušas telpās labākā izvēle būs flīzes, marmors vai dabīgais akmens. Dabīgais
akmens ir īpašs materiāls, jo katra plāksne ir unikāla. Keramiskās plāksnes un flīzes izgatavo
no kvarca, māla un laukšpata maisījuma. Kombinācijā ar grīdas apkuri dabīgie akmeņi un
Lamināts ir sācis varenu uzvaras gājienu. Tas nav dārgs, izskatās labi, to ir viegli tīrīt un ieklāt.
Guļamistabā vai dzīvojamā istabā labi piemēroti ir mīksti paklāja segumi. Tie rada mājīgu
atmosfēru, izolē siltumu, slāpē staigāšanas trokšņus; tos nav sarežģīti tīrīt. Kvalitatīvs no
dabīgām šķiedrām veidots paklāja segums var kalpot visu mūžu, ja vien tas tiek labi kopts; šī
iemesla dēļ tas gan varētu arī būt dārgāks.
Grīdas segumu ieklāšanas priekšnosacījums ir attiecīgi sagatavota pamatne zem tā. Vecās
grīdas bieži vien ir jāpārklāj ar īpašām plāksnēm, lai veidotos laba grīdas pamatne. Turklāt
iespējams, ka jauna grīdas seguma ieklāšanu varat izmantot kā iemeslu grīdas kopējā
stāvokļa uzlabošanai. Iespējams, būs jāpārdomā vēl kādi jautājumi, tāpēc labāk pieaiciniet
palīgā speciālistu.
Grīdas segumus var iedalīt divās kategorijās: tekstila segumi un segumi, kuros nav tekstila.
Pie tekstila segumiem var pieskaitīt paklāja segumus, mīkstos segumus, austos un adītos
paklājus.
Netekstila segumus iedala trīs atšķirīgās grupās: elastīgie segumi (piem., PVC, linolejs,
korķis), cietie segumi (lamināts, gatavais parkets, dēļu un koka grīdas) un minerāli segumi
(dabīgais akmens, ”Terrazzo“, flīzes).

”Bosch“ neuzņemas atbildību par šeit saglabātajiem norādījumiem. ”Bosch“ vēlas norādīt, ka, neievērojot
šos norādījumus, jūs uzņematies atbildību par sekām. Savas drošības dēļ veiciet visus vajadzīgos
piesardzības pasākumus.

