
Salon stanowi wizytówkę wnętrza, jest centralnym pomieszczeniem, a zarazem 

miejscem spotkań, nie tylko z bliskimi ale również zaproszonymi gośćmi. Tak ważna 

przestrzeń wymaga dobrania odpowiednich materiałów, by czuć się tam wyjątkowo i 

przytulnie jednocześnie. 

Salon sercem wnętrza 

Nie bez przyczyny mówi się, że salon jest sercem domu. To właśnie tutaj spędza się czas z bliskimi.

To również doskonałe miejsce odpoczynku, relaksu po ciężkim dniu czy oglądania ulubionych 

programów. Pokój dzienny to także pomieszczenie, w którym organizowane są przyjęcia oraz 

spotkania. Dlatego tak istotny jest jego wygląd, aranżacja oraz dobór materiałów.

Meble można co kilka lat wymienić, a ściany przemalować, nie mówiąc o dodatkach, które 

zmieniać można niemal co sezon, w zależności od panujących trendów. Jednak podłoga, która jest 

fundamentem wnętrza, często montowana jest na wiele lat. W związku z tym warto zastanowić się 

dokładnie nad jej wyborem.

Idealnym rozwiązaniem do salonu będą dębowe deski. Drewniana, naturalna podłoga jest 

klasyczna, trwała i niewątpliwie piękna. Ten naturalny surowiec jest symbolem siły i 

wytrzymałości, ale z drugiej strony szlachetności oraz witalności. Od zarania dziejów był niezwykle

ceniony. Dąb europejski jest jednym z najbardziej trwałych i wytrzymałych surowców 

drewnianych. Poza tym bez wątpienia jest materiałem pięknym i szlachetnym. To głównie dzięki 

tym właściwościowym podłogi wykonane właśnie z dębu są tak cenione i pożądane. Odpowiednio 

zadbany i pielęgnowany parkiet przetrwa kilkadziesiąt lat niemal w niezmienionym stanie. Warto 

dodać, że dąb posiada również właściwości higroskopijne. Cóż to oznacza w praktyce? Tyle, że 

reguluje poziom wilgoci w powietrzu i tworzy mikroklimat oraz przyjemną atmosferę. 

Dębowe podłogi Chapel Parket tworzone są z europejskiego drewna dębowego najwyższej jakości. 

Materiał jest certyfikowany,  pochodzi z lasów, w których stosuje się  racjonalną gospodarkę 

zasobami. Surowiec ten jest heblowanym- akcentuje rysunek naturalnego drewna i jednocześnie 

podkreśla jego odcień. Drewno barwione jest w masie, bez użycia bejcy. Zapewnia to jego trwałość 

oraz pozwala uzyskać spektakularne efekty wizualne.



Warto dodać,  że wszystkie produkty marki Chapel Parket są zabezpieczane olejem woskowym 

zawierającym związki krzemu. Stosowanie tej substancji podnosi odporność materiału na 

uszkodzenia związane z jego codziennym użytkowaniem. Tak zabezpieczonej podłogi nie trzeba 

cyklinować; wystarczy okresowe olejowanie, zgodnie ze wskazówkami producenta. 

Poza tym dębowa podłoga pasuje niemal do każdej stylizacji – idealnie wkomponuje się w 

klasyczne wnętrze, a także ciekawie dopełni nowoczesną aranżację. 


