
Við bjóðum afar endingargott og 
slitsterkt viðarparket frá Parador, 
bæði planka- og stafaparket, á frá-

bæru verði,“ segir Kristján Erlendsson, 
deildarstjóri í gólfefnadeild Bauhaus, en 
nýlega var úrvalið af parketi aukið veru-
lega í versluninni.

„Við erum með 16 tegundir af stafa- og 
plankaparketi. Þykktin á parketinu er frá 
11,5-15mm og með spónþykkt frá 2,5 mm 
upp í 3,8 mm. Þá erum við  einnig með 
eina tegund af fiskibeinaparketi úr eik, 
sem er fljótandi. Fiskibeinaparket er yfir-
leitt límt niður og ég þekki ekki til þess að 
það fáist fljótandi annars staðar en hér í 
Bauhaus. Því er einfaldlega smellt saman 
á einfaldan máta,“ segir Kristján.

„Þetta eru allt nýjar tegundir hjá okkur. 
Við höfðum einungis verið með eik rustik 
stafaparket sem nýtur mikilla vinsælda 
en erum nú að bæta vel við úrvalið. Allt 
parket hjá okkur er fljótandi smellu parket 
sem auðvelt er að leggja. Allt gólfefni er 
til á lager hjá okkur og afgreitt strax. Við 
bjóðum frábært verð og hjá okkur er hægt 
að gera góð kaup. Viðarparketið hjá okkur 
er frá 3.995 krónum á fermetra.“

Í Bauhaus er einnig að finna gott úrval 
af harðparketi frá Logoclic sem Krist-

ján segir vinsælt gólfefni. Harðparket-
ið fæst bæði sem planka- og stafaparket. 
Það fæst í þremur slitflokkum og einnig 
í mismunandi þykktum og sumar gerðir 
eru með áföstu undirlagi.

„Harðparketið er mjög slitsterkt gólf-
efni sem þægilegt er að leggja. Í hill-
unum hjá okkur eigum við einnig til 

úrval af hreinsiefnum sérstaklega fyrir 
harðparketið og einnig viðgerðarefni ef 
kvarnast upp úr fjölunum,“ segir Krist-
ján. „Einnig eigum við til vínylparket 
sem kemur í fjölum líkt og harðparket-
ið. Þetta er 4-5 mm þykkur vínyll sem 
þolir nánast allt.“

„Huga þarf að undirlagi þegar leggja á 

parket á gólf og hér í versluninni eigum 
við til fjölda tegunda af undirlagi, eftir 
því hvað við á, hljóðeinangrandi, með 
rakavörn og svo framvegis. Þá eigum 
við gólflista í miklu úrvali og á frábæru 
verði, frá 290 krónur lengdarmetrinn og  
einnig nokkrar gerðir samskeytalista til 
að tengja saman mismunandi gólfefni.“

Stóraukið úrval og frábært verð
Verslunin Bauhaus býður gott úrval gólfefna og bætti nýverið við fjölda tegunda af viðarparketi í hillurnar. Allt parket er fljótandi 
smelluparket sem auðvelt er að leggja. Þá er einnig gott úrval af harðparketi í versluninni og undirlagi af ýmsum gerðum.

Verslunin Bauhaus býður 16 tegundir af viðarparketi frá Pardor, stafa- og plankaparketi. Þá er einnig gott úrval 
af harðparketi og vínylparketi í versluninni.

Allt parket í Bauhaus er fljótandi og smellt. Meðal 
nýjunga í versluninni er fiskibeinaparket úr eik sem 
ekki er límt niður.

Allt gólfefni í versluninni Bauhaus er til á lager og afgreitt strax en verslunin hefur stóraukið úrval sitt af parketi. „Við bjóðum frábært verð, hjá okkur er hægt að gera góð kaup,” segir Kristján Erlendsson, deildarstjóri í gólfefnadeild 
Bauhaus. Mynd/GVA
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Talsverð vinna og rask fylgir því 
að skipta um gólfefni en að verki 
loknu hafa híbýlin gerbreyst til hins 

betra. Umfang þess gólfefnis sem rifið er 
af kemur oft á óvart. Gera þarf ráð fyrir 
einhverjum kostnaði við förgun eða leita 
annarra leiða. 

Förgun:
Gegnheilt parket er hægt að fara með í 
Sorpu í Gufunesi. Þar kostar 4.37 krónur 
á kílóið Plastparket kostar 15,50 krónur.

Gegnheila parketið er endurnýtt. Það 
er sent upp í málmblendiverksmiðjuna á 
Grundartanga sem timbur, þar sem það 
er notað sem kolefnisgjafi.

Plastparketið er ekki endurnýtt og er 
urðað.

Einnig er hægt að fara með parketið 
á næstu endurvinnslustöð og þá þarf að 
greiða 4.200 krónur fyrir rúmmetrann, 
hvort sem það er gegnheilt parket eða 
plastparket. Á endurvinnslustöðvarnar 
má þó einungis koma með tvo rúmmetra 
að hámarki.

Endurnýtt í annað:
Oft er hluti gamla parketsins vel nýti-
legur til dæmis í smærri rými eða í 
tímabundin verkefni. Leikhópar gætu 
nýtt notað parket í leikmyndir og þá gæti 
handlaginn smíðað úr því tréhús eða 
kofa fyrir krakkana.

Selt og gefið:
Margir auglýsa gamla parketið til sölu 
á netinu. Með einfaldri leit fundust þó 
nokkrar auglýsingar á Bland.is um notað 
parket og var oftast beðið um tilboð. Í aug-
lýsinguna ætti að setja inn nokkrar mynd-
ir af parketinu og upplýsingar um tegund, 
þykkt, aldur og ástand. Heiðarlegast er að 
taka fram ef parketið er mikið rispað og 
jafnvel birta myndir af skemmdum.

Þá er auðvitað hægt að gefa parketið 
og auglýsa það til dæmis á Facebook. Þá 
er nokkuð öruggt að losna hratt við það 
úr bílskúrnum. Það mætti jafnvel aug-
lýsa það gefins gegn því að sá sem þigg-
ur það sjái um að rífa það af gólfinu, vilji 
fólk spara sér vinnu.

Hvað á að gera við gamla parketið?
Talsverð vinna og rask fylgir því að skipta um gólfefni en að verki loknu hafa híbýlin gerbreyst til hins betra. Umfang þess góflefnis 
sem rifið er af kemur oft á óvart. Gera þarf ráð fyrir einhverjum kostnaði við förgun eða leita annarra leiða.

Gamalt parket gæti vel nýst sem efniviður í trjáhús fyrir krakkana. Gera þarf ráð fyrir kostnaði við förgun á gömlu parketi eða leita annarra leiða til að losna við það.

Parket var fyrst notað sem gólfefni á íbúðarhúsnæði á seinni hluta sautj-
ándu aldar í Frakklandi. Aðeins þeir allra ríkustu höfðu efni á að hafa gegn-
heila planka á gólfunum þar sem þeir voru handgerðir og mjög dýrir.
Á átjándu og nítjándu öld var gegnheilt plankaparket ansi massíft, tveggja 
og hálfs sentimetra þykkt, að minnsta kosti 250 sentimetrar á lengd og 
rúmlega sex til átta sentimetra breitt. Sumir plankarnir voru helmingi 
lengri. Þeir þurftu að vera massífir vegna þess að ekkert undirgólf var 
notað.

Eftir að rafknúin tæki til að pússa parket komu til sögunnar eftir 1920 
var hægt að gera harðviðargólfin jafnari og betur slípuð. Fyrir þann tíma 
voru gólfin pússuð þannig að sköfublöð voru dregin eftir þeim

Á fimmta áratugnum krafðist parketlagning mikillar vinnu. Fagmenn 
þurfti til að leggja það, pússa og svo þurfti að setja á það tvær umferðir af 
límefni og vaxi (sem notað var þar til á sjötta áratugnum þar til skipt var 
yfir í lakk og pólýúretan). Einnig þurfti að vaxbera parketgólfin vikulega.

Á sjöunda áratugnum fækkaði parketlögðum gólfum til muna í Banda-
ríkjunum þegar heimiliseigendum var heimilað að leggja teppi á gólfin í 
nýkeyptum húsum sínum og kostnaðurinn við það varð hluti af húsnæð-
islánum þeirra. Bæði eigendur og verktakar sneru frá því að nota dýr og 
vinnufrek harðviðargólfefni og sneru sér að notkun ódýrra teppa sem voru 
mun auðveldari í ásetningu. Þetta var meginástæða hnignunar parketgeir-
ans þar í landi sem varði allt þar til um miðjan níunda áratuginn.

Upphaflega aðeins fyrir þá ríku
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Fallegt og vel með farið 
parket getur haft áhrif á 
verðgildi eignar og er oft 

ofarlega á lista þeirra sem eru að 
leita sér að fasteign. Það er því 
alltaf góð fjárfesting að leggja 
nýtt parket á heimilið – nema 
ef vitlaus litur er valinn.  Parket 
er ekki eitt í heimili, það þarf að 
tóna við veggina, innréttingar, 
skápa, arkitektúr og litasam-
setningu. Ef þú velur bara ein-
hvern lit sem þér finnst f lott-
astur án þess að taka afganginn 
af heimilinu með í reikninginn 
er óvíst að parketið hafi tilætl-
uð áhrif. Hér eru nokkrar ráð-
leggingar af vefsíðunni http://
homeguides.sfgate.com/ um 
hvernig á að velja rétta viðar-
tóninn í parketið.

Taktu með þér sýni úr her-
berginu sem þú ætlar að leggja 
parketið í; púða, málningu eða 
skúffu úr innréttingunni. Það 
er ómögulegt að átta sig á því 
hvernig litir tóna saman nema 
með því að bera þá saman. At-
hugaðu að það er ekki nóg að 
taka myndir því lýsingin á 
myndavélinni gæti breytt lita-
tónum.

Veldu nokkur sýni til að taka 
með þér heim og bera við hús-
gögnin. Parket er stór fjárfest-
ing og ekkert endilega víst að 
það sé mögulegt að skipta út 
skápum og innréttingum til 
að passa við parketið svo það 
borgar sig að velja vel. Og svo fer 
það líka eftir því eftir hverju er 
sóst. Hlýir tónar skapa notalega 
stemmingu en kaldari litir opna 
og stækka rýmið.

Veldu þrjú sýni til að taka með 
heim. Fleiri sýni rugla þig bara 
í ríminu (og rýminu líka). Veldu 
sýnin eftir fjárhag en líka nota-
gildi.

Skoðaðu viðinn bæði í dags-
birtu og að kvöldi til í því ljósi 
sem þú ert með í herberginu þar 
sem parketið á að leggja. Próf-
aðu marga staði til að sjá  hvernig 
viðurinn tónar við veggi og 
lista, þröskulda, sófasett, skápa 
og skenka og svo fram vegis. 
Farðu út úr herberginu í smá 
stund og komdu svo aftur inn 
til að upplifa ferska sýn á gólf-
ið. Það er góð mælistika á hvað 

þér mun   finnast þegar allt gólf-
ið er undir lagt af einmitt þessu 
parketi.

Byrjaðu að velja það sýnis-
horn af þessum þremur sem þér 
finnst passa síst og taktu þér svo 
góðan tíma með hinum tveimur 
þar til hið eina rétta blasir við.

Gólf þarf að passa við hólf
Það skiptir máli að vanda valið á viðargólfi. Best er að skoða það við góð birtuskilyrði og gæta þess að það tóni við annað á heimilinu.

Einnig er mikilvægt að huga að slitþoli 
og öðru því sem parketið gæti þurft að 
ganga í gegnum í hverju herbergi fyrir sig.

Mikilvægt er að skoða parketprufur í sem bestu ljósi, bæði dagsbirtu og að kvöldi til í þeirri birtu sem mest er þar sem parketið skal lagt.

 Miklu máli skiptir að parketið passi við húsgögnin því ekki hafa allir efni eða áhuga á því að endurnýja allt heimilið um leið og þeir láta leggja nýtt parket.

PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...DÚKAR...FLÍSAR...TEPPI...PARKET...

ÚTSALA

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
Revestimiento
Ace Negro 33,3x100 cm
Ace Blanco 33,3x100 cm
Pavimento
Crystal Floor White 33,3x33,3 cm
Crystal Floor Dark 33,3x33,3 cm

Verðdæmi: Harðparket eikarplanki 8mm kr. 1990.- m2 

 Tarkett viðarparket eik  3 stafa kr. 3990.- m2

 Teppi og dúkar 25-70% afsláttur
 Gólfflísar 30 x 60 frá kr. 1990.- m2

Þúsundir fermetra af flísum með 
20%-70% afslætti
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Um áratuga skeið hefur 
Húsasmiðjan verið í hópi 
stærstu söluaðila hér-

lendis á parketi og öðrum gólf-
efnum. Verslanir Húsasmiðj-
unnar bjóða upp á gott úrval af 
bæði viðar- og harðparketi frá 
traustum og þekktum framleið-
endum á borð við Kaindl, Egger, 
Barlinek, Eurohome og Tarkett.

Að sögn Ingólfs Sigurðssonar, 
sölumanns í gólfefnadeild versl-
unar Húsasmiðjunnar í Skútu-
vogi, hefur harðparketið notið 
sífellt meiri vinsælda undan-
farin ár enda harðgert og slit-
þolið gólfefni á góðu verði.

„Við seljum harðparket frá 
þremur erlendum framleiðend-
um; Kaindl, Egger og Eurohome. 
Þar eru Kaindl og Egger sérstak-
lega þekkt merki en þau eru 
bæði austurrísk. Ástæða þess að 
við kaupum parket frá nokkrum 
birgjum er sú að hver verksmiðja 
hefur sín sérkenni og þannig 
getum við boðið viðskiptavin-
um okkar upp á betra úrval.“

Harðparketið er algengast í 
viðarútliti og ýmist þriggja stafa 
eða plankað og þá gjarna fasað. 
„Þá er fasaður örlítill kantur 
á borðið þannig að hvert borð 
verði betur afmarkað í gólfinu. 
Um leið skapast mun meiri kar-
akter í gólfefninu.“

Hann segir ljósa liti mjög 
ríkjandi í harðparketi þótt dökk-
ir litir séu að sækja í sig veðrið 
auk eftirlíkinga af eldri gólfum. 
„Við eigum um 30 gerðir á lager 
enda hefur sala á harð parketi 
aukist mjög mikið hérlendis 
undanfarin 5-8 ár. Íslendingar 
eru hættir að líta á það sem ein-
hvers konar eftirlíkingu held-
ur fyrst og fremst gólfefni sem 
getur staðið á eigin verðleikum. 
Enda er það hart, slitþolið og 
auðvelt í lögn og viðhaldi.“

Þekkt vörumerki
Húsasmiðjan býður einnig upp á 
viðarparket frá tveimur birgjum, 
annars vegar Tarkett frá Svíþjóð 
og hins vegar Barlinek frá Pól-
landi. „Tarkett er sérstaklega 
þekkt hér á landi enda höfum 
við selt það vörumerki í mörg 
ár. Þegar kemur að viðar parketi 
erum við með ágætt vöruúrval, 
þar sem við leggjum áherslu 
á það sem er vinsælast hverju 
sinni og á góðu verði. Við selj-
um mest planka og þriggja stafa 
efni í dag. Einnig bjóðum við 
upp á gott úrval af eik, sem er 
langvinsælasta efnið í parketi í 
dag. Þar hefur ljós eik lengi verið 
í tísku og jafnvel hvíttuð eik og 
út í ljósgráa og gráa tóna. Hins 
vegar hafa olíuborin gólfefni 
gefið eftir undanfarin ár vegna 
mikils viðhalds. Þótt þetta séu 
falleg gólfefni er mikið mál að 
halda þeim í góðu lagi.”

Reynslumiklir starfsmenn
Flaggskip Húsasmiðjunnar 
þegar kemur að gólfefnum er 
verslunin í Skútuvogi í Reykja-
vík. Einnig má finna mjög gott 
úrval í verslunum Húsasmiðj-
unnar á Akureyri, á Egils-
stöðum, Selfossi og í Grafar-
holti í Reykjavík. „Sýnishorn 
af parketi okkar má svo finna í 

öllum öðrum verslunum okkar 
víða um land. Í öllum verslun-
um okkar starfa reynslumiklir 
starfsmenn sem leiðbeina við-

skiptavinum um efnisval og gera 
þeim tilboð. En það er ekki bara 
parketið sjálft sem þarf að hafa 
í huga. Við bjóðum einnig upp á 

ýmis fylgiefni, til dæmis fjölda 
gerða undirlags og gólflista, auk 
þess sem við erum viðskiptavin-
um innan handar með parket-

lögnina sjálfa og þrif og við-
hald.“ Allar nánari upplýsingar 
um parketúrval Húsasmiðjunn-
ar má finna á www.husa.is.

11Kynning − auglýsing Parket

Áratuga reynsla, þekking og gott verð
Húsasmiðjan býður upp á gott úrval af bæði viðar- og harðparketi frá traustum framleiðendum. Verslanir Húsasmiðjunnar má finna 
víða um land en flaggskip hennar þegar kemur að gólfefnum er verslunin í Skútuvogi í Reykjavík.

Fyrir allar minni afgreiðslur má nálgast harðparketið beint úr versluninni.
Í gólfefnadeildinni má einnig skoða hurðir, loftaþiljur, sólbekki, borðplötur og margt 
fleira fyrir heimilið. 

Það er auðvelt að skoða harðparketið á stórum fleti í gólfefnadeildinni.

Ingólfur Sigurðsson, sölumaður í gólfefnadeild í Skútuvogi, hér með ljóst eikarplankalíki í harðparketi. MYNDIR/GVA
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Birgisson ehf. er rekið af 
feðgunum Birgi Þórarins
syni og Agli Arnari Birgis

syni. Saman hafa þeir áratuga 
langa reynslu af innflutningi 
ýmissa gólfefna, hurða og flísa.

„Það er afar mikilvægt að vanda 
valið á parketi,“ segir Egill en 
Birgisson býður upp á fjölbreytt 
úrval af parketi frá framleiðend
um á borð við Kährs, Hakwood, 
Kronotex og Rooms Floor.

Þrenns konar parket í boði
Þeir sem eru í parkethugleiðing
um eiga oft erfitt með að gera 
greinarmun á mismunandi teg
undum. „Almennt má f lokka 
parket í þrjá f lokka; gegnheilt 
stafaparket, hefðbundið þriggja 
laga parket og harðparket,“ segir 
Egill og lýsir hér hverju fyrir sig:

„Gegnheilt stafaparket er límt 
í stöfum eða plönkum á gólfið. 
Eftir að parketið hefur verið límt 
á gólfið þarf það að fá að standa 
í að minnsta kosti tíu daga, áður 
en hafist er handa við að slípa 
það og meðhöndla. Eftir að slíp
un er lokið kemur að vali á yfir
borðsmeðhöndlun,“ lýsir Egill 
en hægt er að lita, lakka eða ol
íubera, allt eftir smekk viðskipta
vinarins.

„Gegnheilt parket er yfirleitt 
1022 mm að þykkt og er fáanlegt 
í fjölda viðartegunda sem hægt 
er að leggja í ótal mynstrum,“ 
segir Egill en verðið á fermetra 
er frá 5.000 upp í 20.000 krónur.

„Hefðbundið þriggja laga 
parket er spónlagt 1320 mm 
að þykkt með 2,5 til 6 mm 

harð v iðar  y f ir borði. A lgeng 
borðastærð á Kä hrspa rk
eti er 15x200x2400 mm eða 
15x187x2400 mm (þykkt x breidd 
x lengd),“ segir Egill en Kährs
parketið kemur tilbúið til lagnar 
og telur Egill að það sé með bestu 
viðarlæsinguna á markaðnum.

„Hægt er að velja úr fjölda 
viðar tegunda og yfirborðs
áferða, til dæmis burstað og 
mattlakkað, burstað og olíu
borið, hef lað og mattlakkað, 
litað og olíuborið. Þitt er valið.“ 
Verð á Kährsparketinu er frá 
3.790 til 15.000 króna á fermetra.

„Vinsældir harðparkets eru 
alltaf að verða meiri enda hafa 
gæði þess aukist mikið síðast liðin 
ár,“ segir Egill en harðparketið var 
oft kallað plastparket hér áður 
fyrr. „Sú nafngift er villandi, því 
yfir 90% af hráefninu eru endur
unninn viður,“ útskýrir Egill.

„Aða luppistaðan í harð
parketinu er rakaheld HDFplata, 
það er harðpressuð MDFplata 
með ótrúlega sterkri yfirborðs
húð úr melamine. Harðparketið 
er fáanlegt í 612 mm þykkt og í 
nokkrum alþjóðlegum styrktar
flokkum; AC3, AC4 og AC5.

Við hjá Birgisson flytjum að
eins inn bestu flokkana, AC4 og 

AC5, það er að segja 812 mm 
þykkt," segir Egill en verðið á fer
metra er frá 1.790 til 5.500 krónur.

Vinsælt hjá unga fólkinu
Vinsældir harðparketsins eru 
sérstaklega miklar meðal ungs 
fólks að sögn Egils, sér í lagi 
þeirra sem eru að kaupa sína 
fyrstu íbúð. „Ástæðan tengist 

vissulega hagstæðu verði en ekki 
síður hversu höggþolið og rispu
þolið parketið er.“

Þeir sem huga að endurbótum 
á heimilinu ættu að koma við í 
glæsilegum sýningarsal Birgis
son að Ármúla 8 þar sem hægt er 
að skoða fjölbreytt úrval af park
eti, flísum og hurðum, frá þekkt
um og virtum framleiðendum.

„Við mælum með að fólk 
kynni sér alla bæklinga og 
heimsæki heimasíðu okkar, 
www.birgisson.is, áður en haf
ist er handa við að velja park
et. Svo erum við líka dugleg að 
pósta inn á Facebook og Pinte
rest. Flýtið ykkur hægt, farið 
eftir leiðbeiningum og þá geng
ur allt vel,“ segir Egill.

Unga fólkið velur harðparket
Að ýmsu er að huga þegar kemur að því að velja parket á gólf. Úrvalið er enda mikið og nokkur munur á milli tegunda. Egill Arnar 
Birgisson hjá Birgisson ehf. gefur innsýn í það helsta sem þarf að vita.

Vanda skal valið.  Egill Arnar Birgisson mælir með því að fólk velti hlutunum vel fyrir sér áður en parket er valið á gólfið. MynD/GVA

Flýtið ykkur 
hægt, farið eftir 

leiðbeiningum og þá 
gengur allt vel.

Það er alltaf hægt að gera 
við en yfirleitt sést það þó 
eitthvað. Ef um er að ræða 

gamalt parket sem hefur guln
að í áranna rás er erfitt að slípa 
upp lítinn blett og lakka án þess 
að það sjáist litaskil. Það getur 
þó komið betur út en að leyfa 
skemmdinni að vera.“ Sólmund
ur segir þetta líka fara mikið eftir 
parkettegund. yfirleitt er hægt að 
laga gegnheilt niðurlímt parket 
á öllum stigum. Ef fólk veit hvar 
það var keypt eða getur komist 
að því er hægt að taka upp ein
staka fjalir og líma niður nýjar. 
Þá er jafnvel hægt að láta búa til 
staf sem passar ef ekki eru til af
gangar eða parketið finnst ekki 
í verslunum. Það er þó erfitt að 
komast hjá litabreytingum nema 
gólfið sé þeim mun nýrra en það 
jafnar sig nú yfirleitt með tíman
um,“ útskýrir Sólmundur.

Hann segir ódýrustu leið
ina til að hressa upp á gam
alt parket að matta yfir gólfið 
og heillakka. „Þá er notuð létt
ari vél en þegar gólfið er slípað. 
Þessi aðferð lagar þó ekki hök 
eða miklar skemmdir en gerir 
gólfið fjarskafallegra.“

Þegar um er að ræða hök í 

gólfinu er að sögn Sólmundar 
hægt að reyna að fylla upp í með 
viðarfylli áður en lakkað er yfir. 
„Við notum gjarnan það sem 
fellur til við slípun til að fylla 
upp í sprungur á milli borð
anna en ég mæli nú ekki endi
lega með því að nota það til að 
fylla upp í djúp hök. Þetta  verður 

allt að meta í hverju tilfelli fyrir 
sig.“ Aðspurður segir Sólmund
ur ekki mikið um að menn séu 
að hlaupa til í smáviðgerðir sem 
þessar. „Það er allt hægt en það 
eru nú ekki margir í þessu.“ 
Hann segir þó vissulega borga 
sig að reyna að lagfæra það sem 
hægt er með góðu móti.

Hvað á að gera við staðbundnar skemmdir?
Þar sem mæðir mikið á parketi á lakkið það til að eyðast upp og eftir stendur grár og eyddur viðurinn. Eins geta komið staðbundnar 
skemmdir og hök í parket sem að mestu öðru leyti er í fínu lagi. Hvað er þá til ráða? Þarf þá að pússa allt upp og lakka upp á nýtt? 
Eða jafnvel skipta? Sólmundur Þormar Maríusson, kennari við Byggingatækniskólann, segir ekki endilega þörf á því.

Yfirleitt er hægt að laga staðbundnar skemmdir í gegnheilu niðurlímdu parketi.


