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Kā izvēlēties 
piemērota lieluma 
paklāju?

Izvēlēties piemērota lieluma paklāju nav nemaz tik vienkārši. 
Tālāk lasāmi daži ieteikumi, lai būtu vieglāk izvēlēties, kā arī padomi 
pareizai paklāja kopšanai, lai tas ilgāk kalpotu. 
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Kā izvēlēties piemērotāko lielumu

Silti un omulīgi 
Dzīvojamajā istabā vari rīkoties ar paklājiem pēc sirds 
patikas, ļaujot brīvu vaļu iztēlei. Paklājiem jārada 
patīkama noskaņa, jābūt gana izturīgiem, lai tos varētu 
lietot ikdienā, un pietiekami viegli kopjamiem, lai pāris 
traipi nesabojātu visu paklāju. 

Liels paklājs (apmēram 200×300 cm), uz kura var salikt 
visas sēdmēbeles, izskatās pievilcīgi, jo rada vienotu, 
harmonisku ansambli. Līdzīgu efektu var panākt ar 
vidēja lieluma paklāju (apmēram 170×240 cm), uz kura 
novieto dīvāna un atpūtas krēslu priekšējo daļu.
Viens no veidiem, kā izvēlēties īsto paklāju, ir ņemt 

tādu, kas piestāv dīvānam. Izdomā, kādas krāsas un 
stila paklāju vēlies, un izlem, vai liksi uz tā dīvānu.

Divvietīgs vai trīsvietīgs dīvāns ar zvilni
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Visvieglāk kopjamie paklāji 
Virtuvē un ēdamzonā vispraktiskākie ir viegli tīrāmi 
paklāji ar gludu virsmu. Šādi paklāji bieži ir lietojami no 
abām pusēm, lai būtu vēl ilgmūžīgāki. Novietojot zem 
ēdamistabas galda paklāju ar gludu virsmu, būs vieglāk 
atbīdīt krēslus, nekā izmantojot paklāju ar plūksnu.

Ēdamzonai izvēlies tik lielu paklāju, lai uz tā varētu 
salikt krēslus arī tad, ja tie ir atstumti no galda. Ja 
tomēr vēlies savā ēdamistabā biezāku paklāju, izvēlies 
īsu plūksnu – tajā netīrumi un krēslu kājas neaizķersies 
tik viegli kā garā plūksnā.

Ēdamistabas galds 4 personām
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Ēdamistabas galds 8 personām
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Kā kopt paklāju?

Austrumu paklāju kopšana 
Persiešu paklāji ir izturīgi un viegli kopjami. Regulāri 
tīrot tos ar putekļsūcēju, šādi paklāji daudzus gadus 
būs dzīvojamās istabas vai ēdamistabas rota. Jātīra gan 
paklāja virsma, gan grīda zem tā. Austrumu paklājiem 
izbirst cauri liels netīrumu daudzums, un to apakšpuse 
ir darināta no vilnas vai kokvilnas. Ja zem paklāja, pa 
kuru regulāri staigā, atrodas nelieli akmentiņi, tie var 
bojāt šķiedras. 

Ja paklājs ir ļoti netīrs vai jālabo, iesakām izmantot profesionālu paklāju tīrītāju 

pakalpojumus. Lai pamatīgi iztīrītu paklāju, to nesabojājot, nepieciešams 

speciāls aprīkojums.

Laiku pa laikam pagriez
Ja paklājs atrodas vietā, kur pa to bieži staigā, ir prātīgi 
to laiku pa laikam pagriezt vai, ja tas lietojams no abām 
pusēm, apgriezt otrādi. Šādi rīkojoties, paklājs lēnāk 
nolietojas, turklāt mazāk izbalē saules gaismā, nodilst 
vienmērīgāk un kalpo ilgāk. Ja dīvānu, galdu vai krēslu 
kājas atstāj uz paklāja nospiedumus, tos var viegli 
novērst, paberzējot ar ūdeni un mīkstu birsti.

Atceries! Pārvietojot paklāju, centies neraustīt malu. Mala ir apdarināta tikai ar 

diega tinumu un nav piemērota lielai horizontālai slodzei.

Tīri ar putekļsūcēju
Lai paklājs vienmēr būtu tīrs, bieži vien pietiek to 
vienkārši iztīrīt ar putekļsūcēju. Tīrīt var tik bieži, cik 
vien nepieciešams, ieteicams, vismaz reizi nedēļā. Tad 
putekļu un netīrumu daļiņas neiekļūs šķiedrās un tās 
nebojās (bojātas šķiedras ar laiku kļūst nespodras). 
Laiku pa laikam ir labi iztīrīt ar putekļsūcēju arī grīdu 
zem paklāja, jo daļa netīrumu var izbirt paklājam cauri. 

Ieteikums: mazgā paklāju (ja tas vispār ir atļauts) tikai tad, ja netīrumus nav 

iespējams iztīrīt ar putekļusūcēju.


