
Architekci i projektanci prognozują, że w tym roku zapomnimy o minimalistycznych i 

skandynawskich projektach. W życie wchodzi styl cieplejszy, panuje eklektyzm a tworzonym 

wnętrzom znacznie bliżej będzie do hygge – duńskiej filozofii komfortu, wygody. Dużą rolę w 

tym przedsięwzięciu odegra podłoga ułożona w jodełkę, która nada szyku i stylu każdej 

przestrzeni, a przede wszystkim sprawi, że wnętrze stanie się kojąca oazą. 

HYGGE UŁOŻONE W JODEŁKĘ 

Co przychodzi nam na myśl kiedy myślimy „drewniana podłoga”? Ponadczasowość, styl, ciepło, 

wygoda – to tylko niektóre z określeń jakie z pewnością każdemu nasunęły się na myśl. Dębowe 

podłogi to synonim luksusowej podłogi, ale także takiej, która zostanie z nami na lata. Co więcej,  

obecnie inwestorzy w swych realizacjach coraz częściej decydują się na ułożenie jej w 

ponadczasową jodełkę. 

Komfort, wygoda, przytulność...

Filozofia hygge, oprócz stylu życia, a także mody znalazła swoje zastosowanie również we 

wnętrzach.  Takie przestrzenie pełne są naturalnych materiałów i kolorów, a także praktycznych i 

stylowych dodatków. W trakcie tworzenia pomieszczeń pod uwagę brane są więc aspekty 

wspierające życie rodzinne oraz towarzyskie. Niezwykle istotna jest zatem przestrzeń i wygoda. W 

tym zestawieniu nie może zabraknąć stylowej podłogi, która w pomieszczeniach pełni 

zdecydowanie jedną z głównych ról. - Istotne jest, że to właśnie inwestor ma wpływ na to, jak 

będzie wyglądać jego podłoga. Tylko od niego zależy czy zamontowane zostaną deski, klepki czy 

może kasetony. Sporym zainteresowaniem cieszy się jodełka, dzięki której wnętrze nabiera stylu. 

Szczególnie teraz, kiedy ludzie dążą do otaczania się przytulnymi i kojącymi przestrzeniami – mówi 

ekspert marki Chapel Parket, Paweł Bekas. Wybór dostępnych możliwości jest naprawdę spory. 

Jednocześnie praktycznie nie ma ograniczeń technicznych. Warstwowe klepki i niektóre schematy 

kasetonów można zamontować również na ogrzewaniu podłogowym. 

W przypadku budowania swojej przytulnej przestrzeni warto także zwrócić szczególną uwagę na 

kolor podłóg. Ponad 50 oferowanych przez markę Chapel Parket barw daje spore pole do popisu. 

Kolory jasne i ciepłe staną się doskonałym tłem dla dodatków, które w tym wypadku mogą być 

ekstrawaganckie. Naturalny kolor dębowych podłóg idealnie skomponuje się z modnymi 



nasyconymi kolorami ścian. Co więcej, ciekawy efekt uzyskamy łącząc ciepły odcień podłóg z 

kolorami 2021 roku według Instytutu Pantone, czyli cytrynowej żółci i szarości. 

„Niekończący się” zygzak ? 

Jodełka, czyli tradycyjny, „niekończący się” zygzak to wzór układania klepek podłogowych. Ten 

klasyczny schemat ma kilka wariacji (drewno można układać np. w jodełkę podwójną czy 

potrójną). Na ostateczny efekt wpływa nie tylko zastosowany wzór, ale i rozmiar klepek. W tym 

kontekście warto przypomnieć, że proporcja między długością, a szerokością klepki powinna 

wynosić 4:1, 5:1 lub 6:1. Dla przykładu: przy szerokości 80 mm, element może mieć 320, 400 lub 

480 mm długości. Właśnie te proporcje pozwalają uzyskać pożądany schemat. - Poza popularnym 

zygzakiem można wybrać także jodełkę francuską lub węgierską. Elementy te mają kształt 

równoległoboku, dlatego też po ich zamontowaniu powstaje między nimi linia prosta. Wzór 

francuski od węgierskiego różni się kątem cięcia elementów. W pierwszym jest to 45 stopni, w 

drugim - 60 stopni. Klepki mogą być ponadto układane we wzór koszykowy lub tzw. cegiełkę - 

wylicza P. Bekas.

Dostępne na rynku możliwości i kreatywne podejście projektantów obalają mit głoszący, że 

drewniane podłogi są odpowiednie tylko do klasycznych wnętrz. Mnogość opcji pozwala wybrać 

elementy odpowiednie właściwie do każdej przestrzeni, bez względu na jej aranżację, czy 

przeznaczenie. Dowodzą tego realizacje we wnętrzach prywatnych (na domach utrzymanych w 

klasycznym stylu począwszy, aż po bardzo nowoczesne lofty) oraz przestrzeniach dostępnych 

publicznie (jak restauracje, sklepy, czy butiki).


