
Postarzane podłogi, na tle pozostałych elementów wykonanych z naturalnego 

drewna, wyróżniają się niesamowitym wyglądem. Są odpowiednie do 

rewitalizowanych obiektów, a jednocześnie genialnie prezentują się w nowoczesnych

aranżacjach. Przykładem są realizacje z udziałem dębowych, postarzanych podłóg 

marki Chapel Parket.

Postarzana podłoga dopełni każde wnętrze

Marka Chapel Parket, w pełni zasłużenie, od lat uchodzi za synonim stylizowanych podłóg. 

Postarzanie przywodzi na myśl podróże w czasie – w zaledwie kilka tygodni można uzyskać efekty,

na które w naturze czeka się latami. Ten precyzyjny proces w przypadku marki Chapel Parket 

pozwala na uzyskanie elementów w pełni funkcjonalnych, a zarazem wyjątkowych wizualnie. -

Drewno wymaga odpowiedniej obróbki, właściwe łączenie tradycyjnych metod z nowoczesnymi 

technikami daje najlepsze efekty - podkreśla Paweł Bekas, ekspert marki Chapel Parket. 

Unikalne wzornictwo jest rezultatem pracy doświadczonych rzemieślników i stosowania 

odpowiednich substancji. Podłogi Chapel Parket powstają z wysokiej jakości dębu europejskiego, 

który jest poddawany obróbce. Produkty sygnowane tym brandem przypadły do gustu szczególnie 

miłośnikom naturalnych materiałów. 

Pierwszym krokiem do uzyskania efektu postarzania jest heblowanie. Czynność ta pozwala 

wyeksponować naturalny rysunek drewna, co sprawia że podłoga wydaje się być trójwymiarowa. 

Równocześnie heblowanie zwiększa odporność tego szlachetnego surowca na zarysowania - dzięki 

struganiu olej stosowany w procesie produkcji lepiej wnika w głąb drewna, co powoduje większe 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Tak przygotowany materiał podlega następnie barwieniu, a 

proces ten realizowany jest poprzez wywołanie reakcji z garbnikami drewna dębowego. Nie jest to 

więc pomalowana podłoga, gdyż efektem tego procesu jest trwała zmiana barwy drewna w jego 

masie. 

Wizytówką podłóg Chapel Parket jest sposób wypełnienia otwartych sęków. - Dawniej rzemieślnicy

nie korzystali ze sztucznych wypełniaczy, my także pozostajemy wierni tradycyjnym metodom. Do 

wypełnienia otworów po sękach używamy naturalnej szpachli, którą stanowi mieszanka pyłu 

drzewnego i oleju - precyzuje P. Bekas. 



Dodatkowo, na życzenie inwestora, można przeprowadzić szereg innych czynności (m.in. 

wykonanie celowych uszkodzeń). Elementy marki powstają na indywidualne zamówienie i są 

„szyte na miarę”. W ofercie dostępne są m.in. podłogi nacinane poprzecznie czy też ze skrobaną 

powierzchnią. Zwieńczeniem każdej realizacji jest zabezpieczenie drewna olejem woskowym 

wzbogaconym o związki krzemu. - Warstwa ta podnosi odporność materiału na uszkodzenia 

związane z jego codziennym użytkowaniem, pozwala cieszyć się podłogą przez długie lata - 

komentuje Paweł Bekas.

Postarzane podłogi sprawdzają się nie tylko w klasycznych wnętrzach „z duszą” czy zabytkowych 

obiektach. Stylizowane drewno coraz częściej wybierane jest również do nowoczesnych wnętrz.  


