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RIGA PARKET ir dabīgu un ekoloģisku koka grīdu segumu un 

interjera elementu ražotājs, kas piedāvā gan ekonomiskus, 

gan arī individuālus un izsmalcinātus risinājumus. 

RIGA PARKET piedāvā augstas kvalitātes cēlkoka grīdas, 

kas ražotas izmantojot jaunākās tehnoloģijas un ievērojot 

labākās tradīcijas, kas izkoptas daudzu gadu laikā.

VAIRĀK KĀ 15 GADUS

Rezultāts ir skaistas, dabīga koka grīdas, kas 

pielāgotas katra klienta gaumei un iespējām. 

Veiksmīgi apvienojot labākās tradīcijas un 

jaunāko tehnoloģiju iespējas, izgatavojam un 

uzstādām koka grīdu segumus jau vairāk kā 

15 gadus.

Izsmalcināta interjera cienītājiem izgatavojam 

un ieklājam grīdu dažādos rakstos - franču 

skuja, klasiskā skuja, herkuless u.c.

PAR MUMS

Ērtai grīdas kopšanai un noturīgai dēļu 

aizsardzībai ekspluatācijas laikā, nodrošinām 

rūpniecisku grīdas dēļu apstrādi ar 

ekoloģisku industriālo eļļu-vasku. Dēļu 

apdare ir pieejama dažādos toņos.



Grīdas dēļu virsmas apstrāde tiek veikta ar Vācijā ražotu 

ekoloģisku un noturīgu vasku - eļļu Osmo. Lakotu grīdu 

cienītājiem piedāvājam vadošā Itālijas ražotāja Chimiver 

augstas nodilumizturības dēļu apdares risinājumus ar laku. 

Virsmas apdare ir pieejama gan bezkrāsaina, gan tonēta, 

kas ļauj izvēlēties Jūsu interjeram piemērotāko grīdas toni.

Izsmalcinātiem interjeriem, veicam individuālu grīdas 

apstrādi ar neierobežotu toņu izvēli.

TONĒJUMI Tonējumi pieejami visām grīdas dēļu kolekcijām

POLARMILKY GRAY

ANTIC

RED BROWNNATUR

GRAY 5

BALMORAL

AGE BLACK AGE COGNAC

RAW LOOK AGE WHISKY AGE FUMED

SEA SAND BLACK & WHITE

BOYNORO



RIGA PARKET ražo masīvkoka un līmētus vienjoslas ozola 

grīdas dēļus biezumā 21mm, 16mm un 12mm. Dēļi pēc 

ēvelēšanas tiek špaktelēti un slīpēti. Tas nodrošina patīkami 

gludu virsmu grīdai pēc dēļu ieklāšanas arī bez papildus 

slīpēšanas objektā. 

Dēļi, pēc vizuālā izskata, tiek sašķiroti šādās kolekcijās: 

PREMIUM, NATUR, CLASSIC, WILD, RUSTIC.

NATUR CLASSIC WILDPREMIUM RUSTICDĒĻU
KOLEKCIJAS

Izlasīti dēļi bez 
zariem

Atlasīti dēļi ar nelieliem
zariem un minimālām

plaisām, kas pildītas ar
brūnu špakteli

Dēļi ar dabisku koka
struktūru, zariem un
plaisām, kas pildītas 

ar brūnu špakteli

Dēļi ar īpaši izteiksmīgu
koka struktūru un

birstētu dēļa virsmu,
plaisas pildītas ar melnu

špakteli

Dēļi izteikti ar 
zariem un plaisām, 

kas pildītas ar 
brūnu špakteli



PARKETA 
VEIDI

INDIVIDUĀLI 
PARKETA RAKSTI

STANDARTA 
PARKETA VEIDI

RIGA PARKET, sadarbībā ar interjera 

dizaineriem un arhitektiem, ražo individuāli 

izstrādātus parketa rakstus. Apvienojumā ar 

neierobežoto grīdas toņu izvēli, piedāvājam 

kopīgi realizēt arī visdrosmīgākās idejas un 

sapņus.

Jau gadsimtiem ozola grīdas tiek klātas 

dažādos rakstos. No plašā rakstu klāsta 

RIGA PARKET ir izvēlējies piecus visbiežāk 

realizētos raksta veidus:

Klasiskā skuja - HERRINGBONE

Franču skuja - CHEVRON

Rombi - RHOMBS

Sešstūris - HEXAGON

VERSAILLES

HERRINGBONE

CHEVRON

RHOMBS

HEXAGON

VERSAILLES

Dizains: Arnis Kleinbergs, ARHIS ARHITEKTI
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KONSTRUKCIJU 
VEIDI

Biezums Augstums Garums

A profile 16 60 2400

B profile 16 70 / 100 2400

Ozola grīdlīstesMasīvā pilnkoka

2 slāņu

3 slāņu Grīdas radiatora pārsegi

Dēļu dimensijas:

Parketa dimensijas

Ozols masīvs Ozols 2-slāņu Ozols 3-slāņu
Koksnes
mitrums: 8% ± 1% 8% ± 1% 8% ± 1%

Biezums: 16mm 21mm 12mm 16mm 16mm 21mm

Virskārta: 7.0 ± 0.2mm 10.0 ± 0.2mm 3.3 ± 0.2mm 4.0 ± 0.2mm 4.0 ± 0.2mm 5.0 ± 0.2mm

Platums: 160 mm 160 / 180 / 200 
mm 160 / 180mm 200 / 220 / 270 / 300 mm 200 / 220 / 270 / 300 mm

160 / 200 / 240 / 270 / 300 
/ 325 / 350 / 400 mm

Garums: 1200-3000mm (600-1200mm)
1200-3000mm
(600-1200mm)

1400-3000mm (600-1400mm) 1400-3000mm (600-1400mm)

Virsma: slīpēta, viegli birstēta

Apdare: pēc pieprasīju ma ar ekoloģisku eļļu un vasku

Spundes: no 4 pusēm

Gropes: dēļu sānos, mikrofāze dēļu galos

6
4

2-slāņu līmētā ozola dēļa konstrukcija

Masīvā pilnkoka ozola dēļa konstrukcija

3-slāņu līmētā ozola dēļa konstrukcija

Biezums Platums Garums Konstrukcija

Franču skuja 15 / 21mm 125 / 145 mm 625 / 725 mm 2-slāņu / masīva

Klasiskā skuja 15 / 21mm 68 / 100 / 125 mm 340 / 408 / 600 / 900 mm 2-slāņu / masīva



RIGA PARKET grīdas 
dēļu drošību garantē CE 
marķējums.

Ražotne: “Daugavas Piens”, 
Ķekava, Ķekavas novads,
LV-2123, Latvija. 
Tālr: 26402521, 
e-pasts: info@rigaparket.lv
www.rigaparket.lv


