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Palące słońce, smagający wiatr, opady, zmienna temperatura - surowe drewno w 

naturalnym środowisku niemal każdego dnia wystawiane jest na działanie sił 

przyrody. Matki Natury powielić nie można, ale… zaczerpnąć inspirację od ideału? 

Czemu nie! Marka Chapel Parket stworzyła serię podłóg, w której zamknięto cztery 

pory roku.

Surowe żywioły ujęte w dębowej podłodze

Drewno narażone na działanie warunków atmosferycznych nabiera wyjątkowej, nieco spłowiałej 

barwy, a do tego cechuje się specyficzną fakturą. Doświadczonym rzemieślnikom udało się 

stworzyć podłogi, które odzwierciedlają wpływ żywiołów na dębowe deski. Proces ten wymaga 

jednak sporego nakładu pracy, cierpliwości oraz czasu. Potrzeba minimum 17 różnorodnych 

czynności, z których większość wykonywana jest ręcznie. Jednak rezultat jest naprawdę 

imponujący. Chapel Minster, bo o tej serii mowa, to propozycja z oferty firmy Chapel Parket 

Polska. - Kolekcja powstała z inspiracji naturą, a ściślej: rezultatem oddziaływania sił przyrody na 

surowe drewno. Taki materiał ma nie tylko ciekawy odcień, ale i wyjątkową fakturę. Do uzyskania 

takich efektów w naturze potrzeba lat, a my jesteśmy w stanie osiągnąć je w kontrolowanych 

warunkach w kilka tygodni - podkreśla Sebastian Kos, ekspert marki Chapel Parket. 

Wszystkie podłogi sygnowane tym brandem są heblowane, podczas ich produkcji nie stosuje się 

papieru ściernego. Dzięki temu zachowany jest naturalny rysunek drewna. Nietypowy jest proces 

koloryzacji, w którym drewno nie jest malowane a barwione w masie.  - Kolor podłóg Chapel 

Minster to efekt manipulacji na kwas taninowy, zawarty naturalnie w drewnie dębowym. Gotowa 

podłoga jest impregnowana olejem woskowym wzbogaconym związkami krzemu. Zabezpieczone w 

ten sposób drewno ma podwyższoną odporność na uszkodzenia związane z jego codziennym 

użytkowaniem. Substancja ułatwia także bieżącą pielęgnację i okresową konserwację podłóg. - 



dodaje Sebastian Kos. Warto dodać, że olejowanych desek i klepek nie trzeba cyklinować, w 

zupełności wystarczy systematyczna konserwacja olejami rekomendowanymi przez producenta.  

Podłogi Chapel Minster, jak wszystkie kolekcje marki, tworzone są z materiału inżynieryjnego, 

więc można je instalować na ogrzewaniu podłogowym. Elementy z tej serii dostępne są w 11 

wybarwieniach. Oferta obejmuje zarówno deski, jak i klepki układane klasyczną jodełkę, jak i wzór

francuski i węgierski. 

* * *

Chapel Parket – podłogi z własną historią 

www.chapelparket.pl

www.facebook.com/ChapelParketPolska 

Instagram: chapel_parket_polska

Przy produkcji podłóg Chapel Parket stosowany jest olej Floor Service Hardwax Oil, który ma dużą

odporność na ścieranie, działanie wody, wina, piwa, coli, kawy, herbaty, soków owocowych i 

mleka. Substancja jest zgodna z normą DIN 68861 1A. Odporność na działanie śliny i potu jest 

zgodna z normą DIN 53160. Olej jest ponadto zgodny z europejską normą EN71 dotyczącą 

zabawek z drewna.
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