
Naturalne materiały od dawna już wiodą prym w urządzaniu przestrzeni mieszkalnych. Takie

elementy wyposażenia tworzą niepowtarzalny klimat, a także sprawdzają się na lata. Jednym 

słowem są ponadczasowe, podobnie jak drewniane podłogi, szczególnie zaś te, które DO 

złudzenia przypominają materiał poddany działaniom żywiołów.

MAGIA NATURY POD STOPAMI

Pragnienie odcięcia się choć na chwilę od współczesnego świata i zanurzenie w naturze, to 

marzenie wielu ludzi. Nie inaczej przedstawiają się trendy wnętrzarskie 2021 roku. Elementy 

naturalne wystroju wnętrz to „must have” tego sezonu. Najbardziej efektowne są z pewnością 

podłogi z naturalnego drewna, które dodadzą charakteru każdemu pomieszczeniu. Dodatkowo 

świetnie współgrają z otoczeniem i dodatkami w różnych odcieniach.

Matki Natury nie da się skopiować

Deszcz i słońce, wiatr i śnieg – pogoda w kwietniu może być nieprzewidywalna. Warto więc 

uczynić z tego atut, o czym doskonale wiedzą przedstawiciele marki Chapel Parket. - Naturalne 

drewno doskonale sprawdza się w praktycznie każdych przestrzeniach, nie tylko mieszkalnych. 

Obserwując obecne trendy wnętrzarskie doskonale widzimy jak mocny jest ostatnimi czasy powrót 

do natury, do czegoś ponadczasowego. Takie właśnie są podłogi Chapel Parket, gdzie inspiracją do

powstania jednej z serii stał się wpływ warunków atmosferycznych na surowe drewno – wyjaśnia 

ekspert marki Chapel Parket, Paweł Bekas. 

Podłogi, które do złudzenia przypominają materiał poddany działaniom żywiołów robią spore 

wrażenie. Matki Natury nie da się skopiować. Jednak doświadczeni rzemieślnicy, w kilka tygodni 

potrafią „wyczarować” podłogi, które odzwierciedlają długotrwały wpływ żywiołów na surowe 

drewno. - Aby uzyskać taki efekt potrzeba naprawdę nie małego nakładu pracy, m.in. 17 różnych 

czynności. Wiele z nich wykonać należy ręcznie, jednak rezultaty warte są każdej minuty, bowiem 

powstają podłogi o niezwykłej fakturze oraz barwie, która zaintryguje niejednego inwestora – 

informuje Paweł Bekas. 

Naturalny rysunek drewna

Podłogi Chapel Minster, bo o nich mowa to seria podłóg Chapel Parket obejmująca dębowe deski i 

klepki (układane w klasyczną jodełkę lub jodłę francuską) w 11 wybarwieniach. W palecie dostępne

są m.in. odcienie czerwieni, ciepłe brązy ze słonecznymi refleksami, a także szarości, czyli barwy 

dość nietypowe jak na dębowe drewno. - Sekretem uzyskiwania takich wybarwień jest odpowiednia 



obróbka surowca. Co to znaczy? Otóż, powierzchnia podłóg Chapel Minster, jaki i wszystkich 

elementów sygnowanych marką Chapel Parket jest heblowana, a w procesie ich wytwarzania nie 

stosuje się papieru ściernego. Dzięki czemu uzyskujemy, a raczej pozwalamy na zachowanie 

naturalnego rysunku drewna – mówi P. Bekas dodając jednocześnie, że oferta podłóg marki Chapel 

Parket obejmuje ponad 50 odcieni, pośród których są takie odcienie naturalnego drewna, jak i te w 

ciemniejszych tonacjach. Inwestor sam zadecyduje, które wybarwienie spełni jego oczekiwania.

Warto zaznaczyć na koniec, że wnętrza 2021 roku będą przede wszystkim azylem, osobistą, 

przytulną przestrzenią – uspokajającą lub stymulującą do działania. Kolory ziemi, świeżo 

rozkwitłych kwiatów, wody będą wiodły prym w designie wnętrzarskim tego roku. Dzięki takim 

zabiegom klasyczne aranżacje staną się bardziej szykowne, a nawet w dość minimalistycznych 

wnętrzach będzie można poczuć przytulną i bezpieczną atmosferę. Efekt ten stanie się jednak 

szczególnie kojący jeżeli nasze stopy będą mogły stąpać po dębowej podłodze. 


