
Dębowa podłoga, której nie trzeba cyklinować

Wszystkie drewniane podłogi wymagają konserwacji. Zastosowanie odpowiedniego materiału i jego
właściwe przygotowanie pozwalają jednak stworzyć produkt, którego pielęgnacja i okresowa
konserwacja są niezwykle łatwe. Taka podłoga nie wymaga nawet cyklinowania!

W przeciwieństwie do dodatków lub mebli, wymiana drewnianej podłogi jest czynnością
skomplikowaną i dość kosztowną. Wiedząc o tym, inwestorzy szukają najlepszego rozwiązania;
produktu cieszącego oko, który jednocześnie będzie funkcjonalny. Wysoka odporność na ścieranie i
zarysowania to jedna z najważniejszych cech drewnianej podłogi. Niezależnie od aranżacji wnętrza,
jego kolorystki i przeznaczenia, parkiet zawsze musi cechować się wysoką trwałością. Na stopień
odporności podłogi wpływa kilka czynników, prześledźmy najważniejsze z nich.

Odpowiedni materiał i jego właściwa obróbka
O jakości większości produktów decyduje m.in. surowiec, z którego został on wykonany. Nie inaczej
jest z podłogą - sam gatunek drewna determinuje nie tylko jej wygląd, ale i wytrzymałość. Jednym z
najbardziej twardych gatunków jest dąb. Ten szlachetny materiał wymaga jednak odpowiedniego
potraktowania: doświadczenia i rzemieślniczej pracy fachowców. O tym jak ważne jest prawidłowe
przygotowanie drewna można przekonać się śledząc cykl powstawania produktów marki Chapel
Parket. Tworzy się je wyłącznie z dębu; pochodzącego z europejskich, certyfikowanych lasów
spełniających wymogi organizacji FSC. Surowiec jest pieczołowicie suszony, a następnie poddawany
dalszej obróbce.

Jednym z najważniejszych elementów procesu powstawania podłóg Chapel Parket jest ich
heblowanie. Jako że do wykonania tej czynności potrzebne są specjalistyczne maszyny, tylko nieliczni
producenci z branży oferują drewno poddane temu procesowi. Heblowanie otwiera pory drewna,
dzięki czemu stosowane w procesie produkcji substancje mogą wniknąć głęboko w strukturę
materiału i lepiej go zabezpieczyć. Co więcej, czynność ta wpływa nie tylko na twardość podłogi, ale i
jej estetykę. Dzięki heblowaniu rysunek drewna jest bardziej widoczny, przez co podłoga staje się
wręcz trójwymiarowa.

Wykończenie ma znaczenie
Substancją używaną w procesie produkcji podłóg Chapel Parket jest specjalny olej woskowy. Jego
wyjątkowość polega na zawartych w nim związkach krzemu - pierwiastka słynącego z wysokiej
twardości. Tak wzbogaconym olejem zabezpiecza się powierzchnię drewna. - Na podłodze tworzy się
warstwa, którą można porównać do cienkiej tafli szkła; drewno nie jest śliskie, zachowuje swoje
naturalne ciepło i fakturę, a jednocześnie jest lepiej chronione przed zarysowaniami i uszkodzeniami
- wyjaśnia Paweł Bekas, ekspert firmy Chapel Parket Polska. Substancja jest odporna na działania
płynów m.in. wody, kawy, soków, piwa, wina, mleka oraz śliny i potu. Olej spełnia także standardy
normy EN71 dotyczącej zabawek z drewna, jest  więc w pełni bezpieczny. Zabezpieczone w ten
sposób podłogi można z powodzeniem montować także w pokojach najmłodszych domowników.



Wysoka odporność drewna sprawia, że podłogi Chapel Parket montowane są nie tylko we wnętrzach
prywatnych, lecz także realizacjach komercyjnych (restauracjach, hotelach, butikach etc), gdzie
występuje duże natężenie ruchu.
Kolory podłóg Chapel Parket są trwałe, gdyż stanowią efekt stosowania odpowiednich metod obróbki
i starannie dobranych substancji chemicznych. Barwa się nie ściera, w związku z czym nie ma obawy,
że po kilku latach na podłodze widoczne będą ścieżki komunikacyjne - wytarte ślady stąpania po
drewnie.

Pielęgnacja, konserwacja i… wymiana pojedynczej deski
Podłogi Chapel Parket nie wymagają cyklinowania. Zamiast tego kłopotliwego procesu wystarczy
konserwacja olejem dostępnym u dystrybutorów podłóg Chapel Parket. Czynność nie jest
skomplikowana, a ponieważ olej konserwacyjny jest bardzo wydajny, jest także niedroga. Bieżąca
pielęgnacja również nie nastręcza trudności - wystarczy kierować się instrukcją użytkowania podłogi.
Drewniane deski najlepiej odkurzyć na sucho, a następnie umyć je środkiem do pielęgnacji
zalecanym przez producenta. Trzeba pamiętać, by mop, którym myjemy drewno był dobrze
odsączony z wody.  Wszelkie wylane płyny wystarczy przetrzeć wilgotną ścierką.
Dzięki olejowaniu możliwa jest nawet wymiana pojedynczej deski, która została uszkodzona np. przez
upadek ciężkiego przedmiotu. Warto pamiętać, że lakierowana powierzchnia nie daje takich
możliwości.

Zdjęcia:
 Dębowe podłogi z oferty firmy Chapel Parket Polska.
Materiał prasowy Chapel Parket – podłogi z własną historią


