
INFORMACJA PRASOWA

Marka Chapel Parket pomaga spełnić świąteczne, jak i noworoczne postanowienie 

dotyczące remontu mieszkania. Dnia 6 grudnia br. rozpoczęła się promocja na wybrane 

warstwowe, dębowe podłogi. Taniej można nabyć deski marki Chapel Parket (kolekcja 

Chapel Parket oraz Chapel Minster), jak również deski z kolekcji Avance Floors. Oferta

obowiązuje do końca maja 2022 r. lub do wyczerpania zapasów, dlatego z decyzją o 

zakupie podłogi nie warto zwlekać.

Remont jako postanowienie noworoczne?

Teraz dębowe, warstwowe podłogi kupisz taniej!

Czy podłoga może być prezentem pod choinkę bądź realizacją postanowień noworocznych? 

Niewykluczone, jednak przede wszystkim drewniana podłoga to inwestycja, która zostanie z 

nami na lata. Jeżeli chodzi wam po głowie remont, to obecnie jest ku temu doskonała okazja. 

Wielka Promocja - bo o niej mowa - czyli oferta na podłogi marki Chapel Parket oraz Avance

Floors w niższej cenie! 

Promocja

Promocją objęte są elementy wykonane z materiału inżynieryjnego (warstwowego). Drewno 

to, z uwagi na swoją konstrukcję, jest odpowiednie również do montażu na ogrzewaniu 

podłogowym - warstwowe drewno nie hamuje bowiem w znaczący sposób przepływu ciepła.

Oferta dotyczy desek z kolekcji Chapel Parket i Chapel Minster, jak również desek z serii 

Avance Floors. Obejmuje materiał standardowy, który nie jest dodatkowo „stylizowany”, ale 

- za dopłatą - może zostać poddany procesom postarzania (wykonuje się na nim celowe 

uszkodzenia drewna). Do dyspozycji inwestorów są także elementy szczotkowane oraz 

nacinane poprzecznie.

Szczegółowych informacji na temat oferty promocyjnej udzielają autoryzowani dystrybutorzy

podłóg Chapel Parket. Adresy sklepów są dostępne na stronie internetowej 

www.ChapelParket.pl, w zakładce „Sprzedawcy”. Promocja rozpoczęła się 6 grudnia br. i 

potrwa do końca maja 2022 lub do wyczerpania zapasów.

http://www.ChapelParket.pl/


Szczegóły

Trzeba odnotować, że promocyjny materiał nie ustępuje podłogom dostępnym w bieżącej 

ofercie marki Chapel Parket; różni się od nich tylko selekcją drewna. 

Taniej można nabyć deski Chapel Parket o grubości 15 i 18 mm w szerokościach 145, 185 i 

245 mm - dostępne w selekcji Rustic B/C,  jak i w grubości 15 mm i 185 mm szerokości w 

selekcji Rustic A/B/C. Dostępne są również deski w selekcji Rustic B/C z serii Avance 

Floors, które mają 15 i 18 mm grubości oraz 145, 185 i 245 mm szerokości.

Promocją objęte są także deski Chapel Minster o grubości 18 mm i szerokości 145, 185 lub 

245 mm. Podłogi te są dostępne w selekcji Rustic B/C. 

Tak jak wszystkie podłogi sygnowane marką Chapel Parket, także materiał objęty promocją 

jest zabezpieczony olejem woskowym wzbogaconym o związki krzemu. Inwestor sam 

zadecyduje o odcieniu (kolor jest efektem odpowiednich reakcji chemicznych: drewno jest 

barwione w masie, dlatego odcień jest trwały) i sposobie wykończenia podłogi. W ofercie 

marki znajduje się już niemal 60 odcieni. Najświeższym z nich jest kolor Invisible. 

Zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie! 


