
Styczeń  to  czas  noworocznych  postanowień,  podejmowania  decyzji  i  planów  na

kolejne 12 miesięcy, także w zakresie aranżacji wnętrz. Gdzie szukać inspiracji, co

wybrać, by służyło nam na lata i przede wszystkim pasowało do naszej osobowości i

potrzeb?  Zerknijmy  zatem  w  gwiazdy  –  oczywiście  z  przymrużeniem  oka.

Zapraszamy do zodiakalnego poradnika inwestora marki Chapel Parket.    

Zodiakalny Poradnik Inwestora 

Podłoga w każdym pomieszczeniu, prywatnym czy to komercyjnym, ma znaczenie. Tworzy klimat,

wprowadza w odpowiedni nastrój. Może być efektowna lub subtelna, naturalna lub ekstrawagancka,

ale  zawsze  funkcjonalna  i  dostosowana  do  wnętrza.  Chapel  Parket  to  marka  naturalnych,

wykonywanych na zamówienie dębowych podłóg, w tym desek, klepek i kasetonów. Inwestor może

wybierać  z  wielu  wyjątkowych  serii,  wzorów,  rozmiarów i  kolorów.  Ograniczeniem jest  tylko

fantazja  w  sztuce  aranżacji.  Najważniejsze  jednak,  by  wybór  był  zgodny  z  upodobaniami

użytkowników, a nie tylko chwilowej mody. Wszak podłoga to element, który zostanie z nami na

dłużej niż kolor ściany czy zasłony w oknach. Jak więc dokonać wyboru spośród tylu możliwości? -

poradźmy  się  gwiazd.  Każdy  ze  znaków  zodiaku  ma  swoją  specyfikę  i  naturę,  którą  obdarza

urodzonych pod swoim patronatem.  

Baran  (21 marca – 19 kwietnia) to najmłodszy znak zodiaku, wiosna rozpoczynający cały cykl.

Pełen energii do działania. To młodość, niecierpliwość i bezkompromisowość. Wie, czego chce i

idzie po to. Dla osób z taką energią odpowiednie będą podłogi z kolekcji Chapel Parket, od których

wszystko  się  zaczęło.  Ponadczasowe,  piękne,  odpowiednie  do  każdego  wnętrza.  Unikatowa,

heblowana powierzchnia nadaje im niepowtarzalny wygląd. 

Byk  (20  kwietnia  –  20  maja) to  harmonia  z  naturą,  poczucie  piękna,  otaczanie  się  luksusem,

doświadczanie życia przez zmysły. Jest pracowity, cechuje się determinacją w działaniu. Ma talent

do aranżacji wnętrz. Propozycja dla Byka to kolekcja Chapel Parish, łącząca w sobie naturalne

bogactwo i rysunek drewna z aksamitną powierzchnią, której dotyk jest prawdziwą rozkoszą dla

stóp, niczym stąpanie boso po trawie. Specjalny proces szczotkowania podkreśla słoje i strukturę

desek, sprawiając równocześnie, że są one niezwykle miękkie w dotyku. Piękne sęki oraz rysunek o

spektakularnym  charakterze  nadają  podłodze  życia,  tworząc  jej  autentyczną  głębię,  fakturę  i

charakter.



Bliźnięta  (21  maja  –  20  czerwca) to  komunikacja,  bystrość  umysłu,  łatwość  w nawiązywaniu

kontaktów,  spotkania  z  ludźmi,  wymiana  informacji.  Mają  smykałkę  do  handlu,  uwielbiają

pogawędki o wszystkim. Bliźnięta docenią kolekcję Chalep Priory, równie wytrzymałą, co piękną,

stosowaną nie tylko w mieszkaniach, ale także w obiektach komercyjnych, takich jak księgarnie czy

sklepy. Zniesie uderzenia tysięcy stóp, które będą chodziły po niej każdego dnia. Kolekcja Priory to

najwyższej jakości wąskie deski łączące się ze sobą przy pomocy spoin stykowych, tworzące w ten

sposób jednolitą przestrzeń, która zachwyca swoim pięknem. Jest wystarczająco twarda, a zarazem

niezwykle łatwa w utrzymaniu

Rak  (21 czerwca – 22 lipca)  ceni wartości rodzinne i ciepło domowego ogniska. Dba o swoich

najbliższych, chce dla nich jak najlepiej. Dom dla Raka to azyl, poczucie bezpieczeństwa, także

emocjonalnego. Chapel Basilica to kolekcja klasyczna,  piękna i  trwała.  Naturalna kolorystyka i

struktura  drewna  tworzy  we  wnętrzu  ciepły  klimat,  dający  uczucie  spokoju  i  bezpieczeństwa.

Podłoga  na  lata,   cierpliwy  świadek  pierwszych  dziecinnych  kroków,  wybryków  młodości  i

dorosłego stąpania po świecie. Charakterystyczną cechą tej kolekcji jest brak fazowanych krawędzi,

dzięki  czemu  podłoga  sprawia  wrażenie,  jakby  wykonano  ją  z  jednego  kawałka  drewna.

Lew (23  lipca  –  22  sierpnia)  to  duma,  szczodrość  i  odwaga.  Czerpie  radość  z  życia  pełnymi

garściami. Ceni sobie luksus, w grę wchodzi tylko najwyższa jakość. Najwspanialszy klejnot w

koronie?  -  to  on  sam.  Lew  doceni  kolekcję  Chapel  Cathedral,  inspirowaną  najwspanialszymi

katedrami i zamkami Europy. Przyciąga wzrok kolorystycznymi efektami płomienia na surowych

deskach oraz ręcznie docinanymi krawędziami. Niezwykle bogata kolekcja, obejmująca deski lite i

warstwowe,  a  także  dwa  rodzaje  klepek.  Dzięki  nim  wnętrze  imponuje  klasyczną  elegancją,

harmonijnie komponując się z nowoczesnością i myślą o przyszłości.

Panna (23 sierpnia – 22 września) jest pracowita i skrupulatna. Jej domeną jest dbałość o porządek

i praca w służbie innym. Zwraca uwagę na szczegóły. Jest bardzo cierpliwa, ale potrafi tupnąć nogą.

Praktycznej  Pannie  zapewne  będzie  odpowiadać  kolekcja  Chapel  Parket.  Bogata  kolorystyka

pozwoli  dobrać  najodpowiedniejszy  odcień.  Heblowana  powierzchnia  desek  dodaje  charakteru

całemu wnętrzu, Co ważne, tak efektowna, piękna i naturalna podłoga jest niezwykle wytrzymała i

łatwa w utrzymaniu oraz pielęgnacji.



Waga  (23 września – 22 października) to dyplomacja, sztuka kompromisu, dążenie do równowagi.

To  także  subtelne  piękno,  elegancja,  wyrafinowanie  i  dobry  gust.   A  to  z  kolei  są  cechy

charakterystyczne serii Chapel Hermitage. Efekt surowej estetyki, łączącej elegancję i subtelność

daje specyficzny sposób obróbki. Za pomocą specjalnych pił deski z tej kolekcji uzyskują delikatną,

nieregularną strukturę. Niepowtarzalny efekt poprzecznych nacięć haromonijnie współgra z klasyką

dębowego drewna i ciekawą, nowoczesną kolorystyką. 

Skorpion (23 października – 21 listopada) jest znakiem władców, siły psychicznej i fizycznej, ale

także oddania i wierności. Jeżeli czegoś chce – dąży do osiągnięcia celu wszelkimi sposobami. Jest

przenikliwy,  ma  dobrą  intuicję.  Skorpion doceni  kolekcję  Chapel  Monastery,  której  fundament

stanowią niezwykle szerokie deski. Ich rozmiar oddaje skalę wnętrz, do jakich zostały stworzone.

Kolekcja tworzy idealne rozwiązanie do dużych, prestiżowych, otwartych przestrzeni, w których

podłoga oddziaływuje z niespotykaną siłą.

Strzelec (22 listopada – 21 grudnia)  to  urodzony szczęściarz i  optymista.  Jest  ciekawy świata,

zawsze gotowy do podróży i dobrej zabawy. Z podobnym zaangażowaniem oddaje się filozofii i

nauce. Deski, klepki, w tym jodełka francuska i węgierska, do tego bogata kolorystyka to seria

Chapel Convent. Jej wyjątkowość daje efekt połączenia techniki postarzania podłóg serii Cathedral

z surowością serii Hermitage. Przywodzi na myśl zapomniane kaplice czy też XV-wieczne wieże

kościelne, z których rozpościera się nieziemski widok. Jodełka to z kolei urok tętniących życiem

barokowych pałaców i salonów. 

Koziorożec (22 grudnia – 19 stycznia)  stawia na karierę zawodową. Jest konsekwentny, uparty i

dąży do celu. Jego plany są ambitne. Krok po kroku wspina się coraz wyżej w zawodowej hierarchii

i  społecznych strukturach. Nieustępliwość i  surowość żywiołów, smagający górski wiatr,  palące

słońce, fale uderzające o brzeg, stanowią inspirację dla kolekcji podłóg Chapel Minster. Wyjątkowy,

lekko spłowiały wygląd desek i klepek podłogowych to efekt intensywnego procesu wytrawiania i

koloryzacji,  w  których  większość  czynności  przeprowadzanych  jest  ręcznie.  W  ten  sposób

otrzymuje się podłogę o wyraźnej strukturze. 

Wodnik (20 stycznia – 18 lutego) to buntownik, który chce żyć po swojemu. Ma dystans do świata

materialnego.  Indywidualista,  a  jednocześnie  społecznik,  wyznający  wartości  równości  i

sprawiedliwości społecznej.  Chapel Abbey to kolekcja pasująca charakterem do Wodnika,  który

wcale  nie  płynie  z  prądem.  Podobnie  jak  podłogi  z  tej  serii,  niepowtarzalne,  jedyne w swoim



rodzaju. Kolekcję tworzą małe elementy wykonane z drewna, które zostało przecięte w poprzek

włókien  i  przyklejone  do  sklejki.  Taka  podłoga  jest  po  prostu  inna.  Spektakularna.  

Ryby (19 lutego – 20 marca)  są bardzo wrażliwe i  uduchowione,  sięgają  wyższych wymiarów

świadomości.  Potrafią  tworzyć  sztukę,  która  chwyta  za  serce  i  przenosi  w świat  baśni  i  iluzji.

Bezkresna jak ich myśli  i  twórczość jest  kolekcja  Chapel  Basilica,  gdzie  brak jest  widocznych

fazowanych krawędzi,  a co za tym idzie,  podłoga sprawia wrażenie jednolitej,  niekończącej się

powierzchni. Jednak w odróżnieniu od tafli wody pozwala stąpać bezpiecznie i pewnie. 


