
Patalpose, kuriose bus klojamos medinės grindys, turi būti užbaigti visi betonavimo, tinkavimo, glaistymo 
darbai, atliktas pirminis sienų dažymas. 

Pagrindas turi atitikti techninius reikalavimus: 

ATMINTINĖ KLIENTUI

Betonas turi būti tvirtas, cementiniu pagrindu, nesutrūkinėjęs. 

Pagrindo lygumas –  +/- 2mm per 2 m. Esant pagrindo nelygumui  virš 3 mm per 2 m rekomenduojamas  

pagrindo išlyginimas. Pagrindo išlyginimo darbų kaina skaičiuojama papildomai.

Betono drėgmė nešildomoms grindims - iki 3 % CM; šildomoms grindims – iki 2 % CM

Patalpos santykinis oro drėgnumas 40-60% ir temperatūra 17-25° C.

Atsiradus poreikiui atlikti darbus neįtrauktus į sąmatą, juos būtina suderinti su Jus aptarnavusiu vadybininku arba serviso vadovu.

www.parketas.lt

DŽIAUGIAMĖS, KAD ESATE MŪSŲ KLIENTAS ! 

TIKIMĖS SĖKMINGO BENDRADARBIAVIMO,

PAGARBIAI,

MEDŽIO STILIUS 

KELETAS PUNKTŲ, KURIE PADĖS SIEKTI GERIAUSIO REZULTATO:  

MŪSŲ PATIRTIS – GARANTIJA JUMS

Medis – natūralus produktas. Natūralių medžiagų (ąžuolo ir kt.) tekstūros ir atspalvio nelygumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu. 
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1.       Ĩ MPMÕŐŎŒÑÆ ÔÞǾÒŎŒÑ NÞŒ ÔÕŎÓamos medinės grindys, turi būti užbaigti visi betonavimo, tinkavimo, 
glaistymo darbai, atliktas pirminis sienų dažymas 

2.       Ĩ MPMÕŐŎŒ PÞǾÒ Nūti tvarkingos ir išvalytos nuo prieš tai buvusių darbų atliekų. 
3.       GMǾNª Ö ÑPÞ PÞǾÒ NzPÒ Þ�PÒÔǾÒŌPMŒ PÒŌÔMÖ MŒ MŐ�QÒÑPÒÖ MŒ ÒǾ ÑÕÑÔPǾMB 
4.       Ì ŎŌPÞŎÓMŌP ŊǾÒŌŇÒŒÆ ŇÞǾÒŒ ÒǾ ÕMÒŐPÞŒ QÒŒÒ ŐÓMÞŒPŘÖ Ŏ ŇMǾNMÒ PÞǾÒ NzPÒ MPÕÒÑÔMÖ Ò ŐMPMÕŐª QÒŇÞÓÑ 

5.       Ì ŎŌPMQÒÖ Ŏ Ö ÑPÞ ÔÒPÒ ŒPMPŘNÒŌÒMÒ ŇMǾNMÒ ŊMÕÒ QŘÔPÒ PÒÔ PÞŎ MPQÑÓÞÆ ÓÑÒŊÞ ŌÑPǾÞÔdo UAB Medžio 
stilius darbuotojams ir suderinus iš anksto. 
 

Montuojant grindis, duris ir laiptus visi pjaustymo darbai turi būti atliekami patalpų viduje.

Durų montavimui angos turi būti tinkamai paruoštos: lygios sienos,  angos storis turi būti vienodas per visą angos
perimetrą.  Durų montavimas atliekamas po pirmojo sienų dažymo, nes montavimo eigoje galimi apdailinio sluoksnio 
apgadinimai. Siena, kur bus montuojama, turi būti statmena. Esant sienų nelygumams ar skirtingiems storiams, 
sumontavus duris, durų apvadai gali taisyklingai nepriglusti prie sienos. 
Rankenos, pirktos ne UAB Medžio stilius, montuojamos tik įvertinus ir patvirtinus Medžio stilius darbuotojams.

Montuojant laiptus gali būti pažeistos laiptinės sienos, rekomenduojame laiptinę nudažyti tik vieną kartą, antrą 

kartą dažyti po laiptų montavimo darbų.

Montuojant pakopas ant betono, tarp betono ir medinių pakopų bus tarpai, kuriuos, po  montavimo darbų,  reikės 

užglaistyti ir perdažyti.

Darbų metu turi būti užtikrintas tinkamas apšvietimas ir elektra.

Montavimo metu kiti statybiniai darbai gali vykti tik tuo atveju, jeigu netrukdo UAB Medžio stilius darbuotojams ir 
suderinus iš anksto.

Sumontavus grindjuostes, dėl nelygių sienų atsiradusius tarpus tarp grindjuostės ir sienos, sutvarko dažytojai.

.


