
Pokój dziecka to szczególne miejsce. Musi zachować funkcjonalność oraz bezpieczeństwo 

niezwykle istotne w przypadku dorastającego malucha. Idealna przestrzeń dla dziecka to 

miejsce w którym dobrze się czuje oraz stymulowany jest jego rozwój oraz zainteresowania. 

Nie mniej istotna jest w tym wypadku podłoga, która powinna być (dosłownie i w przenośni) 

solidnym oparciem dla rozwijającego się człowieka. 

DĘBOWA PODŁOGA OPARCIEM DLA DZIECKA 

Nie ukrywajmy. Urządzanie dziecięcego pokoju nie jest zadaniem łatwym. Taka przestrzeń musi 

spełniać szereg wymagań tj.: bezpieczeństwo, komfort, być odpowiednio zaaranżowana i przede 

wszystkim być wytrzymała na „działalność” naszej pociechy. W tym wypadku solidna dębowa 

podłoga to „must have”, który sprosta wielu wyzwaniom, i nie tylko. 

Bezpieczeństwo kluczem do sukcesu!

Każdy rodzić wie, że dziecięca przestrzeń musi wytrzymywać sporo niespodziewanych zwrotów 

akcji. Dlatego tak ważne jest aby zadbać o to, by elementy pokoju pociechy były funkcjonalne.  

Drewniana podłoga jest nie tylko trwała i łatwa w pielęgnacji, ale przede wszystkim bezpieczna. 

Wszystkie produkty marki Chapel Parket – deski, klepki czy kasetony – zabezpieczone są olejem 

woskowym wzbogaconym w związku krzemu -  Preparat ma dużą odporność na ścieranie i 

działanie m.in. wody, coli, soków owocowych i mleka, a przy tym jest zgodny z normą DIN 68861 

1A i odpowiada europejskiej normie EN71 dotyczącej zabawek z drewna. W przypadku podłóg 

warstwowych (wykonanych z drewna inżynieryjnego) warto upewnić się, jaka jest icg klasa emisji 

formaldehydu. Najniższy, a zarazem bezpieczny, poziom to „E1”. Podłogi Chapel Parket posiadają 

także certyfikat FSC (Forest Stewardship Council A.C.), potwierdzający, że zostały one wykonane z 

drewna pochodzącego z lasów, w których racjonalnie gospodaruje się zasobami -wylicza Sebastian

Kos, ekspert marki Chapel Parket. 

Design ma też znaczenie

Oprócz cech czysto funkcjonalnych i bezpiecznych ważnym punktem jest także kwestia designu. 

Jest to inwestycja na długie lata, warto więc niezwykle dokładnie przemyśleć temat koloru oraz 

odpowiedniego jej dopasowania do ogólnego wystroju wnętrza i mieszkania.  - W bogatej ofercie 

Chapel Parket znajduje się niemal 60 odcieni, wybierać można również z 3 selekcji drewna, 

wymiarów oraz wykończenia. Taka „skrojona na wymiar” podłoga z pewnością posłuży na wiele 

lat. Warto mieć na względzie jeszcze inną cechę dębowych desek – ten surowiec jest odpowiedni dla



alergików a także, z uwagi na swoje higroskopijne właściwości, reguluje w pomieszczeniu 

wilgotność powietrza – informuje Paweł Bekas, ekspert marki Chapel Parket. - Co więcej, 

dębowe podłogi to istny komfort akustyczny, wygłuszą one w pewnym stopniu odgłosy biegania, 

skakania i tupania. Mimo, iż drewno charakteryzuje się niskim współczynnikiem 

dźwiękochłonności, to i tak jest znacznie lepsze niż panele laminowane, sztywne i lekkie, które 

dodatkowo układane są w sposób pływający, czyli bardziej akustyczny. Drewniane podłogi, dzięki 

swojej sprężystości pochłaniają energię uderzenia spadającego przedmiotu zamieniając ją w 

ciepło, co daje obniżenie poziomu hałasu – dodaje P. Bekas. 

Nie zapominajmy o odpowiedniej pielęgnacji

Bezpieczeństwo, komfort i aspekt wizualny swoją drogą, natomiast pozostaje jeszcze kwestia 

pielęgnacji, która pozwoli nam oraz naszym dzieciom cieszyć się drewnianą podłogą przez jeszcze 

długi czas. - Warto zwrócić uwagę, że podłogi marki Chapel Parket nie wymagają procesu 

cyklinowania. Olej, którym pokryty jest parkiet, stanowi doskonałą warstwę ochronną. Codzienna 

pielęgnacja ogranicza się więc do odkurzania oraz rzadkiego mycia podłogi wodą z dodatkiem 

preparatu polecanego przez producenta. Bieżące plamy łatwo można usunąć za pomocą zwykłej 

wody. Ponadto wystarczy systematycznie raz w roku przeprowadzać olejowanie, które konserwuje 

podłogę na następne miesiące – tłumaczy na koniec Sebastian Kos. 

Pokój dziecka to miejsce ważne w każdym domu, a dla rodziców priorytetem jest zapewnienie 

pociechom bezpieczeństwa i komfortu w każdym aspekcie. Warto więc stawiać na materiały 

najwyższej jakości i trwałości. Wówczas taka podłoga będzie rozwijać się wraz z młodym 

mieszkańcem pokoju w którym została zamontowana. 


