
Współczesny design to różnorodność stylów, form i  kolorów. Mimo że nadal mamy 2022 rok 

to kolorem przyszłego będzie piękna i soczysta Viva Magenta. Wprawdzie drewniane podłogi 

występują w barwach dość naturalnych i stonowanych to połączenie z tym wyrazistym 

kolorem gwarantuje piorunujący efekt. Czy równie wielkie wrażenie zrobią dębowe deski w 

niestandardowych rozmiarach?

VIVA MAGENTA I NIESTANDARDOWE DESKI PODŁOGOWE

Viva Magenta kolorem roku 2023 według Instytutu Pantone. Sam odcień został zainspirowany 

czerwienią jednego z najcenniejszych kolorów należących do rodziny naturalnych barwników. Taki 

odcień ma wyrażać nowe pokłady siły i zachęcać nas do eksperymentów oraz wyrażania siebie bez 

ograniczeń. W tych uwalniających działaniach może pomóc także decyzja o zamontowaniu 

niestandardowych rozmiarów desek podłogowych. O jakich wymiarach mowa? Przekonajmy się! 

Ekstremalne wielkości dla wymagających

Deski i klepki Chapel Parket potrafią zaskoczyć nie tylko jakością i niesamowitym wyglądem, ale 

również rozmiarami. W ofercie marki znajdują się dwie kolekcje z nietypowymi wielkościami 

desek.

Mowa o kolekcji Chapel Priory oraz Chapel Monastery. Pierwsza z nich to seria wąskich desek z  

najwyższej jakości drewna, czyli Prime – sęki mają maksymalnie 15 mm szerokości. - Deski i 

klepki z tej kolekcji nie posiadają mikrofazy. Oznacza to, że połączenia krawędzi są właściwie 

niewidoczne, a podłoga tworzy wrażenie, jakby była stworzona z jednego kawałka drewna. Efekt – 

taki parkiet jest nie tylko wytrzymały, ale jednocześnie piękny i zachwycający - tłumaczy Paweł 

Bekas, ekspert marki Chapel Parket. 

Kolekcja Priory jest dostępna w 14 kolorach. Elementy mają 15 mm grubości, 85 mm szerokości 

oraz długość oscylującą między 1000 a 1200 mm. Warto dodać, że deski dostępne są w tzw. mixie 

długościowym. W ramach kolekcji powstają również klepki, które mają jeszcze mniejszy rozmiar – 

zaledwie 425 mm długości. 

Po drugiej stornie barykady znajduje się kolekcja Chapel Monastery. Tutaj z kolei możemy mówić 

o ekstremalnie… dużych rozmiarach. Niezwykle szerokie deski będące fundamentem tej serii 

oddają skalę wnętrz, do jakich zostały stworzone. Rozmiar oraz styl desek i klepek w ramach tej 

kategorii sprawiają, że idealnie sprawdza się w dużych, otwartych przestrzeniach. 



Seria dostępna jest w 30 kolorach, zarówno w wersji postarzanej jak i bez celowych uszkodzeń. 

Deski mają do 38 cm szerokości oraz długość od 3 do 5 m. Oferta obejmuje jedynie materiał 

warstwowy (kolekcja nie jest dostępna w wersji litej). 

 - Należy podkreślić, że wszystkie podłogi marki Chapel Parket tworzone są na indywidualne 

zamówienie – to inwestor decyduje o wszystkich cechach desek – selekcji drewna, odcieniu, 

sposobów wykończenia czy rozmiarach. Dzięki naturalnym odcieniom drewniana podłoga bardzo 

dobrze wpiszę się we wnętrza zaprojektowane w różnych stylach. Dębowa podłoga stanowi 

klasyczny i ponadczasowy element wystroju oraz solidną podstawię - dodaje Paweł Bekas. 


