
Wybarwienia dębowych desek Chapel Parket wielokrotnie intrygują inwestorów, w 

końcu dąb w 54 odcieniach to nie lada gratka dla miłośników tego naturalnego 

surowca. Zdziwienie jest jeszcze większe, gdy okazuje się, że na własnych oczach 

można podziwiać proces przejścia od burgunda do szarości i to w kilka miesięcy. W 

rezultacie otrzymuje się piękną i trwałą podłogę.

Celowa zmiana koloru podłogi, czyli kilka słów o patynowaniu

Kolory desek, klepek i kasetonów marki Chapel Parket zdecydowanie odbiegają od standardowych 

odcieni dębu – są jedyne w swoim rodzaju. Trwała barwa to jedna z najistotniejszych cech 

drewnianego parkietu. Wybrany przez inwestora kolor ma cieszyć oko nie tylko w dniu zakupu, ale 

całymi latami. W końcu drewniana podłoga to inwestycja długoterminowa. Sekretem trwałej barwy 

dębu jest odpowiedni sposób obróbki materiału. 

Jednym z najbardziej spektakularnych procesów związanych z kolorem jest patynowanie. Polega 

ono na kontrolowanej zmianie barwy drewna. Surowiec ten jest materiałem higroskopijnym, 

oznacza to, że jest podatny na warunki panujące w otoczeniu. Z biegiem lat obserwujemy 

przebarwienie drewna - deski ciemnieją lub stają się o kilka tonów jaśniejsze. W naszej ofercie 

posiadamy takie odcienie dębu, które uzyskać można jedynie poprzez patynowanie. To naprawdę 

niezwykłe, móc obserwować na własne oczy przejście od ciemnej, intensywnej czerwieni do 

głębokiej szarości - komentuje Sebastian Kos, ekspert marki Chapel Parket. Proces ten jest w 

pełni zamierzony, a efektem działań wybrany przez inwestora kolor. 

Patynowanie jest najbardziej inwazyjną metodą, spośród wszystkich stosowanych przy produkcji 

dębowych podłóg Chapel Parket. Drewno, z którego powstają patynowane podłogi jest poddawane 

nasączaniu specjalnymi substancjami. Czynność ta inicjuje bardzo intensywną reakcję chemiczną z 

garbnikami, która zachodzi na powierzchni materiału i zmienia jego barwę. Dzięki tej metodzie 

można uzyskać niepowtarzalny, a jednocześnie wyjątkowo trwały kolor. Nie ma innego, równie 

efektywnego sposobu patynowania desek; takiego rezultatu nie da żadna bejca – wyjaśnia S. Kos.  

Proces technologiczny patynowania jest rozłożony w czasie. Zanim dopiero co wyprodukowana 

podłoga osiągnie oczekiwany kolor, musi minąć od 4 do 6 miesięcy. - Dzieje się tak ponieważ 



podłogi Chapel Parket powstają tylko na zamówienie, zawsze według indywidualnych potrzeb 

nabywców. Inwestor decyduje o wszystkich parametrach i cechach materiału, a zamówienia są 

realizowane na bieżąco. Nie ma magazynu z gotowym zapasem produktów, w którym deski mogłyby

w odpowiednich warunkach zmieniać swoją barwę. Proces przebarwienia zachodzi samoistnie; nie 

wymaga przeprowadzania dodatkowych czynności, nie jest uciążliwy. Po około 6 miesiącach 

drewno zyskuje pożądany kolor - podkreśla Sebastian Kos.


