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NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE IN MONTAŽO 

 

Montaža: Visoke grede so dobavljene kompletno sestavljene zato nobena montaža s strani 

stranke ni potrebna. Za polnjenje visokih gred se stranka odloči ali bo to opravila sama ali pa 

bo to prepustila nam. Sestava polnila je lahko poljubna. Večinoma se za polnilo uporabijo 

sekanci listavcev (spodnji sloj), slama (srednji sloj) in presejana vrtna zemlja zmešana s 

kompostom (zgornji sloj). Pri polnjenju visokih gred je potrebno material sproti dobro 

potlačiti, da se čim bolj zmanjša kasnejše posedanje.  

 

Navodila za vzdrževanje: življenjska doba visokih gred je odvisna predvsem od našega 

ravnanja z njimi. Macesnov les načeloma ne potrebuje dodatne nege. Njegova smola ima 

namreč izjemne lastnosti in je dobra naravna zaščita za obrambo proti škodljivcem in glivam. 

Smola obenem ščiti les pred vlago zato ne potrebuje nobene kemične zaščite.  

Da preprečimo predčasno trohnenje je priporočljivo, da spomladi in jeseni pregledamo 

visoke grede ali se je kje nabralo kaj umazanije, organske snovi ali zemlje. Če opazimo kaj od 

naštetega je dobro, da le to temeljito speremo. Da se izognemo morebitnim poškodbam lesa 

za pranje ne uporabljamo visokotlačnega čistilca, ker ima preoster curek.  

V kolikor želite podaljšati trajnost visokih gred jih lahko na dve leti rahlo prebrusite in 

premažete z zaščitnim sredstvom, ki vsebuje zaščito proti UV žarkom ( s tem se omili sivenje 

lesa) oziroma se poslužite bolj ekološko prijaznega sredstva kot je npr. laneno olje ali 

tungovo olje.  

Opozoriti velja, da premazi sploh laneno olje lahko vplivajo na končno barvo lesa zato je 

priporočljivo, da premaz preizkusite na manjšem, manj vidnem delu, da preverite ali vam 

prebarvan videz ustreza.  

V primeru, da boste kdaj potrebovali nasvet ali pomoč le stopite v stik z nami in z veseljem 

vam bomo pomagali. 

 

 


