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Lietuviškas ąžuolo grindis kloja net
Australijoje – tam yra priežasčių
Iš kur kris šviesa? Ar jos pakaks? Kokios spalvos vyraus interjere? Kuo bus šildomos patalpos? Tai – tik keletas
klausimų, kuriems reikia apgalvotų atsakymų renkantis grindų dangą. Ir specialistų įsikišimo. O jie stebi ir interjero
pokyčių tendencijas, kaupia ir techninius įvairios grindų dangos duomenis.

Štai kas mindo lietuviškas grindis

Maždaug po pusę. Taip dalijasi ąžuolinės grindų dangos pardavimas Lietuvoje bei eksporto valstybėse. Ir lietuviai turi
kuo didžiuotis. Mat po jų gaminius kasdien trypčioja norvegai, vokiečiai, danai, britai, grindys klojamos Australijos ir
Meksikos gyventojų būstuose.

Tam yra svarbių priežasčių. Lietuviai dirba stropiai, kokybiškai, naudoja naujausias technologijas ir įrangą, o ir pati
ąžuolinė grindų danga yra patvari, stilinga ir ilgaamžė.

Rūpi ir aplinkosauga 

Pasak įmonių „Medžio Stilius“ ir „Ecowood“ marketingo vadovo Giedriaus Markulio, pasaulinės tendencijos liudija, kad
būstą įrengdami žmonės vis dažniau renkasi natūralias medžiagas ir natūralią spalvą. Aplinkosauga, tvarumas ir
ekologija yra tai, kas palengvina jų apsisprendimą. O vienas iš pasirinkimų ir yra ąžuolinė grindų danga.
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Apskritai natūralios spalvos arba šiek tiek pabalinta ąžuolinė grindų danga sudaro didžiąją dalį pardavimo, ir toks
pasirinkimas nelabai paklūsta mados vėjams. Jei jau žmogus perka ąžuolą, vadinasi, jis renkasi natūralumą.

Atsakymai, kurie rūpi

Ar ąžuolinė danga tiks, jei bus įrengtas grindinis šildymas? Tai – klausimas, kurį, pasak G.Markulio, užduoda kone
kiekvienas pirkėjas. O atsakymas?

„Mūsų gaminamos inžinerinės grindlentės puikiai tinka grindinio šildymo sistemoms. Ąžuolas yra ypač kietas – jo tankis
yra didelis. O kuo medienos tankis didesnis, tuo ji laidesnė šilumai.

Be to, grindų danga nėra tik nuobliuotos ąžuolinės lentos. Ji yra gaminama pagal specialią konstrukciją, iš dviejų ar trijų
sluoksnių. Ir tai padidina pralaidumą šilumai bei maksimaliai sumažina medienos „vaikščiojimą“ keičiantis kambario
temperatūrai ir drėgmei.

Tinkamai paklotos ąžuolo grindys lieka stabilios įprastomis namų sąlygomis“, – paaiškino G.Markulis.  

Kitas klausimas, kuris kyla pirkėjams – kokios spalvos dangą rinktis? Šiuo atveju „Medžio stiliaus“ ekspertai pateiks
pasiūlymų, bet ne konkretų atsakymą.

Pasiekė net Australiją

„Medžio stiliaus“ veikla – tai prekyba ąžuoline grindų danga, ąžuolinėmis durimis bei laiptais. Jos imtasi 1999 metais,
o nuo 2002-ųjų visa tai yra gaminama bendrovės įmonėje „Ecowood“, esančioje netoli Kauno, Vilkijoje.

„Ąžuolas – ne tik lietuvių mėgiamas medis. Gaminiams iš jo pirmenybė teikiama Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje,
Lenkijoje, Baltijos valstybėse, Skandinavijoje.

Mūsų gaminiai yra nukeliavę net į tolimąją Australiją. Jei jau žmogus nori pasikloti natūralias, medines grindis, jis
pirmiausiai renkasi ąžuolą.

Mums pavyko įsiterpti tarp Lenkijos gamintojų, kur konkurencija yra ypač didelė – ten kuriame jau penktą prekybos
saloną. Dar vieną saloną turime ir Didžiojoje Britanijoje“, – sakė G.Markulis.

Apskritai ąžuolinė grindų danga po pasaulį keliauja pasitelkiant įvairiose valstybėse dirbančius lietuvius.

Pavyzdžiui, Norvegijos gyventojams gaminame daug ąžuolinių laiptų, nes „Ecowood“ partneris ten – lietuvis,
Norvegijoje turintis stiprią laiptų montavimo bei vidaus apdailos įmonę.

Londone, kur įkurtas prekybos salonas, kone keturi penktadaliai dirbančiųjų yra lietuviai. Galima sakyti, kad lietuviai
tęsia amžių tradiciją: supranta ir vertina ąžuolą, ypatingą medį, geba atskleisti jo savybes gamtos ir natūralumo
išsiilgusiems Europos klientams.

Gamtos dizainas ir spalvos

Su grindų dangos pirkėjais kone visame pasaulyje bendraujantys „Medžio stiliaus“ specialistai mato ir ryškią tendenciją
– į būstą grįžta natūralumas. Ir žmonės renkasi šviesias – natūralios spalvos arba šiek tiek balintas ąžuolines grindis.

Kitas pasirinkimo aspektas nulemtas gamtos dizaino – tai lentos arba be šakų, arba su nedidelėmis šakomis, arba
šakotos – vadinamasis rustikas.

„Šis pasirinkimas priklauso vien tik nuo pirkėjo, pavyzdžiui, į Angliją eksportuojame kone vien tik rustiką, joje švaraus –
nešakoto ąžuolo grindų dangos retai užsakoma. Šioje valstybėje apskritai daugiausia iš visų eksporto šalių grindų
dangai užsakoma gaminių iš sendintos, pilkos medienos“, – užsiminė pašnekovas.

Lietuvoje šiuo metu populiariausios šviesos grindys – natūralaus ąžuolo spalvos, dengtos bespalve alyva. Paklausą turi
ir lengvai balinto arba riešuto spalvos ąžuolinė danga.
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„Pastaruoju metu dažnai bendrauju su platintoju Australijoje – ir joje didžiausią paklausą turi šviesios spalvos. Jis
neseniai buvo nupirkęs ir sodrių spalvų ąžuolinę dangą, bet ji nebuvo tokia populiari, kaip šviesių spalvų, ir kitą partiją
planuoja užsakyti tik šviesių spalvų“, – sakė G. Markulis.

Ypač svarbu tai, kad ąžuolinės grindų dangos gamintojai ją dengia žmogui „draugiška“ Vokietijoje gaminama alyva. Tai
švarus produktas, kuris Vokietijoje naudojamas vaikiškų žaislų padengimui.

Mados tendencijos? Šviesa grįžta

Pasak ekspertų, senasis angliškas stilius įsivyravo maždaug prieš porą metų. Tai tamsios – konjako ar espresso kavą
primenančios spalvos ąžuolinė grindų danga. Ji sukuria prabangos įspūdį, tačiau jos trūkumas – vizualiai sumažina
erdvę. Nes tamsi spalva natūraliai daro daiktus mažesniais.

Interjero stiliaus ekspertų nuomone, ši tendencija pamažu blėsta. Ir per artimiausius penkerius metus tamsių spalvų
grindys užleis vietą šviesioms – gintaro spalvos, balintoms, pilkintoms karamelinėms bei kitų šviesių atspalvių grindims.

Apskritai šviesios grindys daugybę metų buvo vertinamos kaip „atgyvena“, bet požiūrių virsmas jau vyksta.

Būstą įsirengiantys žmonės nori šviesių, erdvių namų, todėl natūralios, šviesios grindys vis dažniau tampa pirmuoju
pasirinkimu, ir ši tendencija vis stiprėja.

Jos ne tik padidina erdvę, bet ir suteikia galimybę būstui parinkti bet kokį interjero – dekoravimo stilių: modernų,
minimalistinį, klasikinį, „Kalifornijos“ ar kaimišką. Šviesios, ąžuolinės grindys nė vienam jų nesutrukdys.


