
Wiosenne porządki to obowiązkowy punkt w wielu kalendarzach. W końcu to idealny 

moment, by przejrzeć wszystkie kąty, a gdy dni są coraz dłuższe i wokół więcej światła - 

chętniej zabieramy się za porządkowanie otoczenia. Warto w ferworze pracy pamiętać 

również o podłogach.

WIOSNA W GŁOWIE I NA PODŁODZE

Nadchodząca wiosna sprzyja porządkowaniu, odkurzaniu, odgruzowywaniu i wielu innym 

czynnościom mającym na celu oczyszczenie naszych przestrzeni mieszkalnych. Jak powszechnie 

wiadomo ład doskonale działa na funkcjonowanie i komfort. 

O odpowiedniej konserwacji należy pamiętać także w przypadku dębowych podłóg, które są łatwe 

w instalacji, a jeszcze prostsze w utrzymaniu. Wystarczy pamiętać o kilku cennych zasadach dzięki 

którym nasze podłogi posłużą nam na wiele kolejnych lat. 

Deski, klepki i kasetony sygnowane marką Chapel Parket wyróżniają się kilkoma cechami: są 

heblowane, ich kolor jest efektem oddziaływania czynnikami chemicznymi na drewno (są barwione

w masie, a nie malowane), wszystkie elementy są olejowane. - Heblowanie uwydatnia naturalny 

rysunek drewna i podkreśla wszystkie jego najlepsze cechy, stąd podłogi Chapel Parket wyglądają 

tak wyjątkowo. Nie malujemy drewna bejcą: barwę drewna otrzymujemy przez zastosowanie 

odpowiednich substancji, które w kontakcie z taniną znajdującą się w drewnie dębowym zmieniają 

jego kolor. Całość zabezpieczamy olejem woskowym wzbogaconym o związki krzemu. Dzięki temu 

podłóg Chapel Parket nie trzeba cyklinować, kolor jest trwały, a rysunek drewna nie ściera się. - 

podkreśla Paweł Bekas, ekspert marki Chapel Parket. 

Mały poradnik na co dzień...

Drewniana podłoga wymaga odpowiedniego traktowania. Nie jest to jednak zabieg skomplikowany 

i czasochłonny, a jedynie obligujący do rozsądnego użytkowania każdego dnia. Taką właściwe 

pielęgnowaną podłogą możemy cieszyć się przez długie lata i z nieukrywaną satysfakcją na bieżąco

podziwiać proces jej naturalnego starzenia. Dębową, olejowaną podłogę łatwo utrzymać w 

czystości. Oczywiście, warto pamiętać o kilku prostych zasadach - dobrze jest umieścić filc pod 

ruchomymi meblami (np. krzesłami), rozlane płyny wycierać wilgotną ściereczką, a podłogę 

czyścić przede wszystkim na sucho. Do mycia najlepiej używać dobrze odsączonego z wody mopa 

oraz środków zalecanych przez producenta. W codziennym użytkowaniu pomocna jest również 



instrukcja dołączona do zamówienia. W niej zawarte są cenne wskazówki, dzięki którym drewno 

przez lata nie straci swoich walorów użytkowych i estetycznych. 

… i kilka słów na „od święta” 

Dębowa podłoga raz na jakiś czas wymaga jednak poważniejszej regeneracji. Warto wiedzieć, że 

desek, klepek oraz kasetonów marki Chapel Parket nie cyklinuje się, wystarczy je systematycznie 

konserwować. Producenci zalecają, aby pierwsze olejowanie miało miejsce w ciągu pół roku od 

zamontowania podłogi. - Bardzo ważne jest, aby pierwsza konserwacja olejem miała miejsce 

najwcześniej po miesiącu od zamontowania podłóg. Olej woskowy, którym zabezpieczone są 

podłogi w procesie ich produkcji musi się utwardzić. Przez pierwsze 30 dni zdecydowanie zalecamy,

aby podłoga nie była poddawana zabiegom pielęgnacyjnym (myta czy olejowana). Jeśli wystąpi 

jakikolwiek zaciek (np. rozleje się woda), należy usunąć ją tak szybko jak to możliwe przy pomocy 

miękkiej szmatki - dodaje P. Bekas. Później podłogi powinny być olejowane co 1 lub 1,5 roku. 

Proces ten nie jest drogi i czasochłonny. Warto zauważyć, że konserwowanie, w przeciwieństwie do

cyklinowania, można wykonywać również punktowo – np. w miejscu często użytkowanym lub 

narażonym na zabrudzenie. 

 

Olejowanie nie tylko odświeża podłogę, ale sprawia, że deski wyglądają jak nowe. Dzięki 

pielęgnacji olejem drobne zarysowania oraz plamy wynikające z codziennego użytkowania znikają 

bez śladu. 


