
1ParketGroep Nederland

PARKET

Trends

Tips van de 
vakman

DEZE MAG 
U NIET 
MISSEN

JARENLANGE 
ERVARING

EDITIE 2020-2021

IS UW VLOER OOK 
TOE AAN EEN

op knapbeur t?

Vloeren
INSPIRATIE

Neer landia Hou ten Vloer en



2 ParketGroep Nederland

OVER ONS...Neerlandia Houten Vloeren

Echt familiebedrijf
Neerlandia is een echt familiebedrijf. Jelle, de zoon 
van Harry, is gediplomeerd parketteur. Een team 
van drie vaste parketteurs legt bij Neerlandia de 
vloeren. Regelmatig springen er meer mensen 
bij. Alle vloeren worden persoonlijk door Harry 
begeleid. Vloeren leggen is zuiver ambachtelijk 
werk, en onze parketteurs beheersen dit tot in 
de puntjes. Dit dankzij een degelijke opleiding 
en jarenlange ervaring. Omdat we regelmatig 
cursussen volgen, blijven we op de hoogte van de 
nieuwste technische ontwikkelingen en trends. 

Meer dan 30 jaar aan de Postweg
Hout leeft! Dit maakt iedere vloer uniek. Houten 
vloeren zijn tijdloos, duurzaam en te combineren 

met ieder interieur. De showroom in Nijmegen is 
het hart van ons bedrijf. We tonen zoveel mogelijk 
vloeren op grote borden, zodat u een beeld krijgt 
van hoe de vloer eruit komt te zien. En we hebben 
niet alleen houten vloeren, maar ook bamboe, 
kurk, pvc en laminaat. Soms betekent een nieuwe 
look in uw interieur niet meteen een hele nieuwe 
vloer, maar het opknappen van de bestaande 
vloer. Ook dat doen we bij Neerlandia. Alles 
netjes opschuren, en misschien zelfs een frisse kleur 
eroverheen, laat uw vloer nét als nieuw aanvoelen. 

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven aan dit 
inspiratiemagazine en de vloer vindt die bij u past!

Persoonlijke aandacht en begeleiding is voor Neerlandia Houten Vloeren het belangrijkst. Met meer dan 
dertig jaar ervaring in de parketbranche, en een liefde voor alles wat met parketvloeren te maken heeft, 

neemt eigenaar Harry van der Zanden graag de tijd om al uw vragen te beantwoorden. Zo komt u samen 
tot de juiste keuzes voor uw vloer. 

AMBACHTELIJKE KIJK OP PARKET
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L aat ik mij even voorstellen. Mijn naam is Bas van Houten 
en ik ben een vakman van de ParketGroep Nederland. 
Samen met vele collega’s zorgen wij ervoor dat er 
elke dag fantastisch mooie vloeren worden geplaatst, 

waarbij onze vakkennis en ervaring ervoor zorgen dat we voor elke 
uitdaging een oplossing hebben.

Alle mogelijke informatie hierover en een compleet vloeradvies krijgt 
u in een van onze winkels. Hier kunt u de voorbeelden van alle 
type vloeren zien en alle voor- en nadelen zien. Parket met vloer-
verwarming, combinatie van verschillende type vloeren, een mooie 
visgraatvloer? Alles is mogelijk, waarbij een passend advies voor 
uw eigen huissituatie belangrijk is.

En daarna komen wij langs. Eerst om de vloer op te meten en de 
ondervloer te inspecteren. Dan legt een van onze ervaren, kundige 
vakmensen de vloer. Zonder zorgen voor u.
Ik heb alvast een behoorlijk aantal tips voor u gemaakt, deze kunt u 
terugvinden in dit magazine. Maar er is nog veel meer te vertellen 
over onze vloeren, kom daarvoor langs in de winkel.

Veel leesplezier!

Bas van Houten

U bent op zoek naar een nieuwe vloer. Om u hierbij te helpen hebben wij dit magazine samengesteld, 
vol inspiratie en informatie voor de keuze van uw nieuwe vloer.

VOORSTELLEN 
Laat ik mijzelf even 

Bas vanHouten
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EIGEN STIJL
UW

A ls u een speciale kleur en  
behandeling wilt, dan maak ik 
graag een proefstukje. Dan kunt  
u thuis beoordelen of de kleur in 

uw eigen interieur past. Daarna werken wij de 
vloer in die kleur af. Dit geldt uiteraard alleen voor 
het type vloeren dat nog bewerkt moet worden.  
Er zijn namelijk ook vloeren die voorzien zijn van 
de kleur die u in de winkel heeft uitgezocht.

Tip
Bij een onbehandelde vloer kunnen we alle mogelijke kleuren en bewerkingen 
toepassen. Hiervoor kunnen wij een proefstukje maken, zodat het in uw 
woning beoordeeld kan worden.
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Patroonvloeren
zijn speciale houten vloeren, waarbij het 

combineren van diverse patronen een unieke 
vloer ontstaat. Dit kan van heel klassiek 
tot zeer modern, afhankelijk van kleur, 
afwerking en uiteraard het patroon dat  

wordt gebruikt.

Multiplankvloeren 
zijn houten vloeren die opgebouwd zijn 

uit meerdere lagen. Deze vloeren bestaan 
uit twee delen: een houten toplaag en 
een multiplex onderlaag. Deze vloeren 
zijn zeer stabiel en ook geschikt voor 

vloerverwarming.

Visgraatvloeren  
zijn klassieke vloeren met een moderne 

uitstraling. De uitstraling wordt sterk bepaald 
door de vorm van de plank, de kleur en de 
afwerking. Ook is het bijvoorbeeld mogelijk 

om een band en bies te leggen.
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HOUTEN 
SOORTEN
   vloeren zijn  
    er in diverse

3-laags
lamelparket 

zijn houten vloeren die bestaan uit 3 lagen, 
die dwars op elkaar zijn verlijmd. De 

toplaag is de houten laag. Het product is 
uitermate stabiel en kan ook zwevend gelegd 
worden in grotere ruimtes. Dit betekent snelle 

installatie en de mogelijkheid om de vloer 
eruit te halen en opnieuw te gebruiken.
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ADVERTORIAL

Een van de pijlers waarmee HCE zich wil 

onderscheiden is de rustieke Kloosterlamel. 

Deze karaktervolle Kloosterlamel is nu niet in 

5, maar in totaal maar liefst 19 verschillende 

kleuren te verkrijgen. Deze collectie van 

rustiek eiken vloeren is afgewerkt in 

verschillende kleuren van de 2K olie van 

Floorservice. Deze olie is een oplosmiddelvrij 

afwerkingsproduct dat snel belastbaar is.

Hierdoor uitstekend te gebruiken op 

vloeren die binnen korte tijd intensief 

gebruikt moeten worden.

Deze collectie is 220mm breed, 16mm dik 

(ca. 4,5mm toplaag) en standaard voorzien 

van microvelling. Alle gebreken die in een 

boom zitten zijn onbeperkt toegestaan. 

Noesten en scheuren worden gestopt voor 

het schaven.

Voor meer informatie, informeer bij 

een van onze ParketGroep Nederland 

dealers!

HCE HOUTPRODUKTEN
HCE Houtprodukten B.V. uit het Achterhoekse Zelhem is producent van parketvloeren en daarnaast 

producent van houten trappen. Jarenlange ervaring en vakmanschap hebben er toe geleid dat HCE 

inmiddels een gevestigde naam is en voor ieder interieur een passende vloer heeft.

Inmiddels is RDF uitgegroeid tot een toonaangevend merk binnen 

de parketbranche. De uitgebreide en eigentijdse collectie kenmerkt 

zich door innovativiteit, duurzaamheid en exclusiviteit.

Het proces van de eikenhouten vloeren wordt geheel in eigen 

Nederlandse fabriek geproduceerd, hierdoor wordt continuïteit, 

fl exibiliteit en service gewaarborgd. De expertise die Royal Dutch 

Floor heeft opgebouwd door de jaren heen, heeft er voor gezorgd 

dat de vloeren die geproduceerd worden van hoge kwaliteit zijn. 

Doormiddel van duurzame houten vloeren biedt Royal Dutch Floor 

de basis voor elk interieur. Een RDF koopt u voor het leven, daarom 

hebben zij voor u een select aantal gerenommeerde parket speci-

aalzaken gecertifi ceerd tot dealer, zodat u gegarandeerd bent van 

uitstekend advies en vakkundige installatie.

Royal Dutch Floor

www.royaldutchfl oor.com
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‘NEDERLAND-
 COLLECTIE’ houten vloeren

D e gebundelde kennis en ervaring  
van de ParketGroep-leden levert een 
unieke collectie houten vloerdelen  
op. Houten vloeren in verschillende 

uitvoeringen en dessins waar de vakman voor 
100% achter staat. Eiken vloer dessins waaraan  
we de hoogste eisen hebben gesteld rond de 
hout- en afwerkkwaliteit. En de meeste van deze 
vloeren kunnen ook gecombineerd worden met 
vloerverwarming.

De houten vloeren van de Nederland-collectie 
hebben Europees eikenhout als basis en verschil-
lende behandeling- en afwerkvarianten. Denk bij 
afwerkingen aan geschaafd, verouderd, naturel of 
wit geolied, geborsteld geolied, gerookt geolied, 
in kleur geolied of gelakt. Een aantal van deze 
vloeren wordt onbehandeld aan ons geleverd.  
U bepaalt aan de hand van kleurstalen welke kleur 
u op uw vloer wilt hebben. Onze vloerspecialist 
brengt deze kleur na het leggen op uw vloer aan. 
Zo wordt uw keuze nog breder! 

De
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Planken
Fraaie houten planken zijn een 

verrijking voor elk interieur. In vele 
maten en kleuren leverbaar en vaak 
te combineren met vloerverwarming. 

Semi-traditioneel
Met semi-traditioneel parket kunnen we 
veel vormen en kleurcombinaties maken. 
Zoals op deze foto, wat een creativiteit!
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EEN UNIEKE
      vloer
E en interieur laat zien wie de bewoners zijn. 

De vloer is daarbij een belangrijk onder-
deel. De kleur, het motief en de gekozen 
afwerking bepalen in grote mate de sfeer 

van een huis. Houten vloeren benadrukken deze 
belangrijke wooneigenschappen. Onze parketvloeren 
bieden heel veel mogelijkheden om uw woonruimte 
aan te passen aan uw persoonlijke wensen, op basis 

van de vele keuzes in uitstraling, kleur en maten.
De houten vloeren van de Nederland-collectie 
hebben Europees eikenhout als basis en verschillende 
behandeling- en afwerkvarianten. Het is een complete 
collectie die voor iedereen voldoende keuzes biedt 
om tot de eigen, unieke vloer te komen. Alleen te 
vinden bij de winkels van ParketGroep Nederland, 
een garantie voor kwaliteit.

Tip
Houten vloeren zijn vaak goed te combineren 
met vloerverwarming. In onze winkels is dit te 
herkennen aan dit keurmerk. Onze specialisten 
kunnen u daar alles over vertellen.

Iedereen

Visgraat
Een verouderde eiken vloer in 

visgraat is ook zeer geschikt voor 
moderne interieurs.
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T apis wordt vaak traditioneel genoemd. 
Kan tapis dan alleen in een traditioneel 
interieur? Nee, dat hoeft helemaal 
niet. De naam ‘tapis’ gebruiken we 

om te zeggen dat we een vloer vastlijmen én 
vastspijkeren. Het zegt eigenlijk weinig over hoe 
de vloer eruit komt te zien. Dat kunt u in grote 
mate zelf bepalen. 

TAPIS
 INTERIEUR
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Een vloer op maat
Tapis vloeren verkopen we het meest in eiken. Maar van veel 
houtsoorten bestaat een tapis uitvoering. Deze leggen we in een 
patroon, bijvoorbeeld visgraat of Hongaarse punt. Of natuurlijk 
gewoon rechte stroken, die eigenlijk overal bij passen. En dan 
kunt u nog kiezen hoe rustiek de vloer eruit ziet. Wilt u bijvoor-
beeld een v-groef tussen de planken? Of het helemaal vlak 
geschuurd voor die strakke uitstraling? En hoeveel noesten en 
vlamtekening mag je zien? Patroonvloeren kunnen we afwerken 
met een band (een rand) en een bies (een dun strookje langs de 
rand). Maar dit hoeft natuurlijk niet. Een tapisvloer wordt speciaal 
gemaakt voor uw woning en is dan ook echt uniek.

Tip
Voor het leggen van tapis is echt vakmanschap nodig. Dat komt mede 
omdat we de vloer verlijmen én vastspijkeren. Uw vloer zal daarom 
minder uitzetten en krimpen. Dit vergt veel kennis en kunde en wij vinden 
het altijd leuk om zo’n mooie vloer voor u te maken.
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B ij een planken vloer bestaat de vloer 
uit één stuk hout. Dit geeft de vloer 
een stoere en robuuste uitstraling.
Parket is vaak opgebouwd uit 

meerdere lagen. De toplaag is dan hard hout, 
 bijvoorbeeld eiken of noten. Bij planken vloeren  
is dit niet zo. Deze zijn aan één stuk gemaakt van 
één houtsoort. Dit geeft uw vloer een natuurlijk 
robuust gevoel. Een massieve planken vloer is 
ongeveer 20 millimeter dik.

PLANKEN Vloeren: 
STOER    en robuust
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Vloer voor ieder interieur
Planken vloeren kunnen we in veel houtsoorten leggen. Bij het 
kiezen let u vast ook op de kleur, en op hoe breed de planken zijn. 
Of hoeveel noesten erin zitten. Deze keuzes kunt u bespreken met 
een parketspecialist. Deze vertelt u wat er wel en niet mogelijk is in 
uw situatie. Een planken vloer kunnen we afwerken met olie, lak, 
hardwax-olie of was. Een planken vloer is als een maatpak, wordt 
speciaal gemaakt voor uw woning en is dan ook echt uniek.

Planken vloeren en luchtvochtigheid
Hout is een natuurproduct. Dit betekent dat het leeft. En dat is nog 
eens extra het geval bij een planken vloer, omdat deze uit één stuk 
bestaat. Gaat de verwarming aan in de winter? Dan zal uw plan-
ken vloer een stukje krimpen. Er ontstaan dan kleine kieren tussen de 
planken. Dit komt omdat de verwarming de lucht in uw huis droger 
maakt. Het hout reageert op de luchtvochtigheid. Als het vochtiger 
wordt, zal de planken vloer weer iets uitzetten. 

Tip
Gebruik een professionele luchtbevochtiger om altijd de juiste 
luchtvochtigheid in uw huis te hebben. Dit zorgt voor het behoud van 
de planken vloer, de vloer gaat dan minder leven. Luchtbevochtigers 
hebben wij altijd in de winkel staan. We kunnen ze dan ook voor u 
demonstreren.
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M ultiplank heeft een warme 
uitstraling. De multiplex 
onderlaag maakt de vloer 
stevig. Een multiplank vloer 

kunt u aanpassen aan uw eigen smaak.

Wat is een multiplank?
De toplaag van een multiplank bestaat 
bijvoorbeeld uit eikenhout en is 4 tot 7 mm dik. 
Daaronder zit nog een laag. Dit is multiplex,  
om uw vloer extra stevig te maken. Hout krimpt  
en zet uit bij temperatuurschommelingen, maar 
door de onderlaag gebeurt dit minder. Het maakt 
de vloer stabieler. 

Multiplank
 HOUT MET EEN  stevige 

  ONDERLAAG
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Multiplank
 HOUT MET EEN  stevige 

  ONDERLAAG Multiplank is veelzijdig
Eigenlijk kun je met een multiplank vloer bijna alles doen. Wilt u een 
verouderde look? Dan zorgen wij dat de vloer er ouder uit komt te 
zien. Het hout roken, schaven of borstelen kan ook. De planken zijn 
in verschillende breedtes te krijgen. En wilt u veel noesten, of juist 
weinig? Ook daar kunt u in kiezen. Natuurlijke onregelmatigheden 
blijven zichtbaar. Dit maakt iedere multiplank vloer uniek. Een 
multiplank is meestal prima te combineren met vloerverwarming. 

Tip
Een multiplank kunnen we los van de vloer eronder leggen. Dit noemen 
we dan ‘zwevend plaatsen’. Gaat u verhuizen? Dan kunt u de vloer in 
veel gevallen gewoon meenemen. Deze vloer kunnen we ook verlijmen 
aan de vloer eronder. Het tikken van uw hakken of het verschuiven van 
die ene stoel horen uw medebewoners dan minder goed.
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VISGRAAT-
VLOEREN 

B ij een visgraatvloer zijn de houten 
delen in een schuin lopend patroon 
gelegd. Niet alleen het patroon, ook 
houtsoort, afwerking, behandeling 

en de lengte en de breedte van de afzonderlijke 
planken zijn van invloed op de uitstraling van  
de vloer.
Afhankelijk van de houtsoort kunt u een houten 
visgraatvloer ook laten stomen, roken of oliën. 
 Bovendien heeft de houtsoort zelf ook invloed 
op de uitstraling: er zijn bijvoorbeeld lichte 
en  donkere eikensoorten die een totaal ander 
 vloerbeeld opleveren. Ook de breedte en de 
 lengte van de afzonderlijke vloerdelen zijn van 
invloed op de uitstraling van de vloer in de ruimte.
Visgraatvloeren zijn ook uitstekend te combineren 
met vloerverwarming, dus dat is ook zeker geen 
reden om een dergelijke vloer niet te nemen!

 Visgraatvloeren zijn zowel in een klassiek als modern interieur prima toe te passen. Het zijn vloeren die 
momenteel populair zijn en wij dus veel leggen. En dat heeft duidelijk een reden!
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UNIEKE  vloeren

D iverse patronen, lengtes van  
planken, randen en biezen, kleuren, 
type planken en houtbewerking.  
Er zijn duizend-en-één mogelijkhe-

den. Daardoor geeft een houten vloer ieder huis 
een persoonlijke sfeer. Een kleinere of juist een 
grotere plank kan een heel ander effect hebben 
op uw interieur. Daarom is het belangrijk om  
voorbeelden van de vloer te bekijken. Onze 
parketspecialist geeft u graag advies.

Er zijn veel mogelijkheden voor visgraatvloeren. Zo krijgt de vloer een
hele andere uitstraling met de toevoeging van een band en bies.
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Tip
Elke visgraatvloer wordt plankje voor plankje geïnstalleerd en dat is 
echt vakwerk. Daarbij is het belangrijk om altijd op de goede plek te 
beginnen, zodat de vloer ook mooi over de ruimtes verdeeld wordt.  
Wij overleggen altijd met u op welke wijze we het patroon gaan leggen, 
zodat het duidelijk is hoe dit eruit komt te zien, zonder verrassingen. 
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Door uw vloer regelmatig te behandelen 

met olie, wax en/of lak, blijft deze langer 

mooi en verlengt u de levensduur van uw 

vloer. Voor iedere type vloer en afwerking 

is er een passend product waarmee u uw 

vloer kunt reinigen en beschermen.

ONDERHOUDSPRODUCTEN
De ParketGroep heeft een eigen, uitgebalanceerd assortiment  

onderhoudsproducten voor uw vloer.

Bestel de onderhoudsproducten

in onze webshop  

www.parketgroep.nl/shop  

of ga naar één van onze winkels.

De mooie brede planken en visgraten, van 

rustiek eikenhout met gestopte noesten, 

geven de vloer een robuuste natuurlijke 

uitstraling. Hollandsche Vloeren® biedt een 

collectie houten vloeren met een authentiek 

karakter zoals een houten vloer hoort te 

zijn: doorleefd en getekend. En ze zijn 

allemaal, dankzij de tweelaags opbouw, 

bijzonder geschikt voor vloerverwarming.

Bekijk de volledige collectie op 

www.hollandschevloeren.nl

HOLLANDSCHE VLOEREN
De ‘Hollandsche' manier van leven vraagt om eerlijke en natuurlijke vloeren die dit gevoel uitstralen,  

in mooie warme grijs- en bruintinten. 
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patroonvloeren

P atroonvloeren blinken uit in speciale 
vormen en combinaties. Dit soort 
vloeren worden vaak compleet op 
maat gemaakt. Vakmanschap speelt 

daarbij een belangrijke rol. Denk aan de wijze 
van het leggen, de vele legpatronen en de manier 
van afwerken. Het zijn unieke vloeren die we voor 
iedereen persoonlijk maken. U kunt een patroon-
vloer niet alleen toepassen in een klassiek interieur, 
want ook bij moderne stijlen wordt dit type vloer 
regelmatig gelegd.

Patroonvloeren zijn beschikbaar in vele soorten en uitvoeringen. Denk bijvoorbeeld aan de 
traditionele Hongaarse punt, het Versailles patroon of het molenwiek patroon. 

VORMEN VIA
Unieke

Tip
Heeft u een mooie oude vloer met een patroon die opgeknapt moet worden? 
Dat doen wij regelmatig! Het is fantastisch om zo’n oude vloer weer helemaal 
in orginele staat te maken. Daarbij gebruiken we verschillende technieken zoals 
restaureren, aanhelen, schuren en nieuwe toplaag. Laat ons langs komen om de 
vloer te bekijken, zodat we samen een plan van aanpak kunnen maken. 
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VLOER

L amelparket kunt u helemaal aanpassen 
aan uw eigen smaak. Een gerookte 
vloer voor die traditionele uitstraling? 
Of wilt u de moderne look van een 

lichte kleur? Ook zijn de planken in verschillende 
breedtes te krijgen. En de hoeveelheid noesten, 
vlamtekening en kleurverschillen zijn meestal aan 
te passen aan uw voorkeur. Natuurlijke onregel-
matigheden blijven bij lamelparket zichtbaar. Dit 
maakt iedere lamelparket vloer uniek. 

Laten leggen door een vakman
Lamelparket kunnen we los van de vloer eronder 
leggen. Dit noemen we dan ‘zwevend plaatsen’. 
Gaat u verhuizen? Dan kunt u de vloer in veel 
gevallen gewoon meenemen. Lamelparket kan 
ook verlijmd worden aan de vloer eronder. Uw 
medebewoners horen dan minder geluid als uw 
loopt of als u uw meubels verschuift. 

Lamelparket en multiplank 
Lamelparket en multiplank, wat is het verschil? 
Lamelparket heeft twee onderlagen van vuren  
of populier. Multiplank heeft een multiplex 
 onderkant. Multiplank is daarom vaak duurder 
dan lamelparket. Het zijn beide stabiele  vloeren,  
waarbij een multiplank zwaarder belast kan 
worden  (puntbelasting). Zowel multiplank als 
lamelparket  is geschikt voor het combineren met 
 vloerverwarming. Onze vakmensen geven u 
graag advies.

Lamelparket heeft een bovenlaag van hard hout. Daar onder zitten twee lagen van vuren of populier. 
Deze maken een lamelparket vloer steviger.

een   veelzijdige
LAMELPARKET:
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HOUTEN

M AXXI vloeren zijn multiplank 
vloeren. Dit betekent dat de vloer 
bestaat uit een onderlaag van 
multiplex en een toplaag van 

hout. Dit maakt de vloer stabieler dan een vloer 
die helemaal uit massief hout zou bestaan. De 
onderlaag zorgt namelijk dat de vloer niet zo snel 
reageert op wisselingen in de luchtvochtigheid. De 
bovenste laag van MAXXI vloeren is gemaakt van 
Europees eiken. Dit geeft de vloeren de natuurlijke 
uitstraling van hout. 

MAXXI half massieve parketvloeren combineren de levensduur van traditioneel parket met het gemak van 
samengesteld parket. MAXXI vloeren hebben namelijk een toplaag van 6 millimeter. Dit betekent dat ze 

lang mee gaan, omdat u ze meerdere malen kan laten schuren. 

HALF massieve

Tip
MAXXI vloeren zijn in verschillende varianten verkrijgbaar. U kunt kiezen uit 
verschillende breedtes en sorteringen, van rustig tot natuurlijk met veel en grotere 
noesten. En wilt u de vloer een kleurtje geven? Dat kan heel makkelijk met de 
Europees eiken toplaag. Het heeft weinig kleurverschillen tussen de planken, een 
diepe, warme kleur en is goed geschikt om te laten roken. De MAXXI vloer is dus 
aan te passen aan uw wensen. Zo is er een MAXXI vloer voor ieder interieur!

vloeren
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HOUTEN
HALF massieve

Toplaag gaat lang mee
De toplaag van de MAXXI vloeren is 6 millimeter. 
Normaal gesproken heeft een multiplank vloer een 
toplaag van 3 tot 4 millimeter, of zelfs nog dunner. 
De toplaag MAXXI vloeren is dus een stuk dikker. 
Dit betekent dat u deze vloeren vaker kunt laten 
schuren. Gemiddeld gebeurt dit om de 10 jaar. 
Er gaat dan per keer nog geen millimeter van de 
toplaag af. MAXXI vloeren kunnen daarom een 
leven lang meegaan. 

Voordelen van een gezaagde toplaag
MAXXI vloeren hebben een gezaagde toplaag. 
Deze productiemethode betekent dat u de vloeren 
in een variatie aan sorteringen kunt krijgen. 
Bontere sorteringen met veel noesten zijn vaak niet 
mogelijk bij productiemethodes als schillen of ste-
ken, maar bij zagen wel. Wilt u dus een vloer die 
er natuurlijk uitziet? Dit is bij uitstek mogelijk met 
een MAXXI vloer. De productiemethode van de 
toplaag zorgt er ook voor dat de vloer stabieler 
is dan een vloer waarbij de toplaag geschild of 
gestoken is.
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H outen vloeren zijn sfeerbepalend 
in uw huis. Afhankelijk van het 
type interieur is er vaak ook een 
voorkeur voor uitstraling van de 

parketvloer, gecombineerd met de juiste kleur. 
Het unieke is dat houten vloeren écht op maat 
gemaakt kunnen worden. Houten vloeren bieden 
mogelijkheden voor verschillende behandeling- 
en afwerkvarianten. Denk bij afwerkingen aan 
geschaafd, verouderd, naturel of wit geolied, 
 geborsteld geolied, gerookt geolied, in kleur 
geolied of gelakt. Een aantal van deze vloeren 
worden onbehandeld aan ons geleverd. U bepaalt 
aan de hand van kleurstalen welke kleur u op uw 
vloer wilt hebben. 

BEWERKINGEN   Houten vloeren



Hiernaast ziet u een greep uit de kleuren die 
mogelijk zijn. In de showroom kunt u de kleur in 
het echt zien. Wilt u een kleurstaal mee naar huis 
nemen? Dat kan, want dan kunt u direct kijken of 
de kleur écht in uw interieur past.

Voor de inspiratie van de kleuren kijken we naar 
de laatste interieurtrends. Ieder jaar voegen we 
dus weer nieuwe kleuren toe aan ons assortiment. 
Wilt u uw bestaande vloer laten kleuren? Geen 
probleem, laat u daarover adviseren door uw 
parketspecialist.

   Een GREEP
   UIT de vele
KLEUREN

Een houten vloer is in veel kleuren te maken. U kunt kiezen voor een vloer die al is behandeld of 
een die nog niet is behandeld. Bij de niet behandelde vloer brengt de vakman de kleur op na het 

plaatsen van de vloer.
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BAMBOE: milieuvriendelijk enSTABIEL
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Bamboe, dat is toch wat panda’s eten? 
Klopt! Bamboe is dan ook geen hout, 
maar een grassoort. Het is ook nog 
eens heel geschikt om op de vloer 

te leggen. Een bamboe vloer is stabiel, hard en 
milieuvriendelijk. 

Bamboe is veelzijdig
Een bamboe vloer herken je aan de eigenschap 
dat het zo hard is. Bamboe ziet er edel en 
 harmonieus uit. Het heeft soms kleine lijntjes, daar 
zijn de stukken op elkaar geperst. Een bamboe-
vloer wordt namelijk gemaakt door de bamboe 
strips naast elkaar te lijmen. Een bamboe vloer 
kunt u krijgen in allerlei kleuren. En wilt u graag 
een visgraatpatroon? Ook dat kan bij bamboe. 
Een bamboe vloer kunt u aanpassen aan uw 
eigen stijl. 

Bamboe gaat lang mee
Bamboe is stabiel. Het krimpt nauwelijks en zet 
bijna niet uit. Door de lage warmteweerstand past 
bamboe goed bij vloerverwarming. De afwerking, 
olie of lak, kunt u zelf kiezen. Bamboe is slijtvast 
en duurzaam. Dit maakt de vloer geschikt voor 
intensief gebruik.

Milieuvriendelijk
Een bamboe vloer is milieuvriendelijk. Bamboe 
groeit namelijk snel. En we hoeven nooit de 
hele bamboestam te laten kappen. Door vaak te 
kappen groeit bamboe zelfs sneller! Van ontbos-
sing is bij bamboe dus echt geen sprake. En de 
panda? Ook voor hem is het kappen van de 
‘reuzenbamboe’ geen bedreiging. De panda trekt 
al etend naar plaatsen waar de lagere bamboe- 
soorten goed bereikbaar zijn. Bamboe is dus een 
ecologisch verantwoorde keuze. Het is niet voor 
niets dat bamboe bekend staat als de vloer van 
de toekomst!

BAMBOE: milieuvriendelijk en
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ADVERTORIAL

ADVERTORIAL

Elke vloer heeft zijn eigen karakter met 

specifi eke kenmerken: stoer of strak, 

robuust of elegant, ingetogen of overdadig, 

modern of romantisch, trendy of klassiek. 

In totaal kun je kiezen uit meer dan 60 

soorten vloeren! En goed om te weten: alle 

Douwes Dekker vloeren zijn geschikt voor 

vloerverwarming.

Bekijk de volledige collectie op 

www.douwesdekkervloeren.nl

DOUWES DEKKER VLOEREN
Douwes Dekker® biedt twee soorten vloeren in 8 collecties, allemaal met een eigen karakter! 

Ons laminaat is er in 5 en PVC in 3 collecties. 

Drank gemorst? Hebben de kinderen met 

water gespeeld? Geen paniek! De vloer 

zal de vloeistof niet absorberen. Je kan die 

gewoon onmiddellijk opvegen. Vijf van onze 

laminaatcollecties – Majestic, Impressive 

(Ultra), Eligna en Classic – hebben een 

waterafstotende HydroSeal-bovenlaag. 

Het vloeroppervlak is volledig dicht zodat 

 bacteriën, vuil en zelfs vlekken geen kans 

krijgen om in de vloer te dringen.

Je kan ze gewoon opvegen met een 

vochtige dweil met een schoon, hygiënisch 

 oppervlak als resultaat. Deze waterbesten-

dige vloeren reinigen is een fl uitje van een 

cent! Bovendien bieden we een garantie tot 

25 jaar op je nieuwe Quick-Step laminaat-

vloer, zodat je jarenlang zonder zorgen van 

je vloer kunt genieten.

BESTAND TEGEN ALLES,
ZELFS WATER!

Dit is de nieuwste generatie laminaatvloeren. Vloeren die er niet alleen uitzonderlijk stijlvol en 

natuurlijk uitzien, maar ook tegen een stootje kunnen en bovenal 100% waterdicht zijn.

www.quick-step.nl.
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L aminaat heeft tegenwoordig de uitstraling 
van echt hout. Laminaat heeft weinig 
onderhoud nodig, en is ook nog eens 
goedkoper dan parket. 

Uitstraling van hout

Heeft u een houtsoort gezien die u mooi vindt? 
Kijk dan ook eens naar laminaat, want bijna 
iedere houtsoort kan in laminaatuitvoering 
geleverd worden. Dit komt door de natuur-
getrouwe kleuren en houtpatronen. En laat u 
uw handen voor de grap maar eens over een 
laminaatplank met reliëf glijden. Dit geeft het 
natuurgetrouwe gevoel van een echte houten 
plank. Wilt u een vloer die u kunt aanpassen 
aan uw eigen wensen? Ook dat is mogelijk bij 
laminaat, want dit heeft tegenwoordig geen 
standaard formaat meer. Wij kunnen het  
in verschillende lengtes en breedtes leveren.  
Een laminaat vloer kunt u daarom combineren  
met ieder interieur. 

Laminaat  vloeren: 
PRAKTISCH EN
 NET echt hout
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Gemakkelijk te leggen
Laminaat leveren wij in een kliksysteem. Dit maakt 
het leggen erg gebruiksvriendelijk. U zou een 
laminaat vloer daardoor ook zelf kunnen plaatsen. 
De experts zeggen vaak dat een laminaat vloer 
‘zwevend’ geplaatst wordt. Dit betekent eigenlijk 
dat het laminaat altijd los ligt van de vloer 
eronder. Wilt u liever niet dat anderen iedere stap 
horen die u zet? Dan kan het bij laminaat helpen 
om te kiezen voor een rubberen ondervloer. En 
heeft u vloerverwarming? Gelukkig zijn de meeste 
soorten laminaat daar gewoon op te leggen. 

Laminaat is onderhoudsvriendelijk
Een kwaliteitslaminaat is een duurzame vloer. 
Laminaat gaat tegenwoordig al zo’n 25 jaar  
mee. En gaat u toch weer verhuizen? Geen 
nood, want dan kunt u het laminaat gewoon 
meenemen. Door het kliksysteem is het 
gemakkelijk uit elkaar te halen en opnieuw 
te leggen. Laminaat kan goed tegen de zon, 
verkleurt niet en is vocht- en krasbestendig. 
Laminaat is hard en beschadigt daardoor niet 
snel. Even stofzuigen en met de dweil erover,  
en uw vloer kan er weer tegenaan.

Tip
Voor het onderhoud van de vloer is het belangrijk om de juiste middelen 
te gebruiken. De ParketGroep heeft speciaal hiervoor een unieke lijn 
onderhoudsproducten ontwikkeld. Ik gebruik ze zelf graag en adviseer 
ze aan elke klant. Zo zorgt de laminaatreiniger ervoor dat de vloer er 
weer schoon en fris uit komt te zien.
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QUICK-STEP® Topspeler in de           vloerensector
Quick-Step is een sterk merk dat mooie en gebruiksvriendelijke kwaliteitsproducten creëert voor je 
huis. Onafgebroken onderzoek en ontwikkeling maken van Quick-Step een van de topspelers in de 
vloermarkt. Quick-Step biedt een breed scala van designvloeren.

D e Quick-Step laminaatcollectie is 
volledig geïnspireerd door de natuur. 
Quick-Step combineert de natuurlijke 
'look & feel' van echt hout en echte 

stenen met de praktische voordelen die laminaat 
biedt, zoals een eenvoudig onderhoud en een 
gemakkelijke plaatsing.

Quick-Step® maakt het je gemakkelijk
Quick-Step biedt niet alleen een vloer aan, maar 
een totaaloplossing. Van vloeren, plinten en trapop-
lossingen tot ondervloeren, afwerkingsprofielen en 
accessoires: het productaanbod verzekert altijd een 
perfect resultaat. 

Het meest waterbestendige laminaat ooit
Schoonmaken was nog nooit zo eenvoudig 
nu vochtindringing voorgoed tot het verleden 
behoort. De Majestic, Impressive en Impressive 
Ultra, Eligna en Classic collecties zijn voorzien 
van een waterafstotende Hydroseal coating op de 
voegen. Deze vloeren kunnen ook zorgvrij in een 
badkamer geplaatst worden.

Superieure krasbestendigheid
Quick-Step laminaatvloeren zijn ontworpen voor 
een leven lang gebruik en plezier. Dankzij de 
Scratch Guard bovenlaag zijn Quick-Step laminaat-
vloeren tot tien keer beter bestand tegen krassen 
dan vloeren zonder Scratch Guard. Deze laag 
biedt een langdurige bescherming tegen dagelijkse 
slijtage door bijvoorbeeld vallende voorwerpen, 
afdrukken van meubels en impact van hoge hakken.

De vakmensen van de ParketGroep Nederland 
zijn allemaal geschoold in het vakkundig leggen 
van deze laminaatvloeren.
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E en PVC vloer is duurzaam en 
makkelijk in onderhoud. Het is 
gemaakt van kunststof, maar ziet  
er natuurgetrouw uit.

Wat is PVC eigenlijk?
PVC, u heeft de afkorting vast eens voorbij zien 
komen. Het staat voor ‘polyvinylchloride’. Een  
PVC vloer is een kunststof vloerbedekking. Maar 
dat betekent niet dat PVC een kunstmatige 

look heeft! Het wordt gemaakt in verschillende 
houtk leuren. Wilt u bij uw houtlook ook nog een 
visgraat patroon, of een karakteristieke band erom-
heen? Dat kan dus ook met PVC. En houdt u toch 
niet zo van hout, dan kunt u zelfs PVC krijgen met 
een tegel- of betonlook. U heeft dan de betonlook, 
maar zonder de koude voeten! Ook als het gaat 
om de lengtes en breedtes van de stroken heeft u 
wat te kiezen. PVC is daarom echt geen standaard 
vloer. U kunt het combineren met ieder interieur.

STERK 
PVC: 

ENonderhouds-
vriendelijk
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PVC is makkelijk te onderhouden
Van een PVC vloer heeft u lang plezier. Het 
gaat namelijk zo’n 25 jaar mee. Door de sterke 
en harde toplaag slijten deze vloeren niet zo 
snel. Hebben uw hakken een klein krasje in de 
vloer gemaakt? Of morst uw hond water uit zijn 
drinkbak? Dit is bij PVC makkelijk weg te werken. 
En PVC is zelfs zó vochtbestendig, dat u het ook 
in de badkamer of keuken kunt leggen. 

PVC geeft weinig loopgeluid
Een PVC vloer is zacht. Een stuk zachter dan 
laminaat of parket. Daardoor maakt het minder 
geluid als u over de vloer loopt. Logisch toch? 
Het helpt ook mee als de vloer verlijmd wordt 
aan de vloer eronder. Het geluid weerkaatst dan 
niet. Medebewoners zullen dus een stuk minder 
horen van uw tikkende hakken of verschuivende 
meubels.

Aanpak van een parketspecialist
Heeft u vloerverwarming? Geen probleem, 
want PVC past daar goed bij. We leggen 
het rechtstreeks op de vloer, waardoor u geen 
ondervloer hoeft te gebruiken. De warmte van de 
vloerverwarming komt zo goed naar buiten. 
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N et een nieuwbouwhuis gekocht? 
Verbouwing gepland? Dan is de kans 
groot dat u vloerverwarming heeft, of 
deze laat plaatsen. En dan wilt u naast 

warme voeten ook nog eens de warme uitstraling 
van een houten vloer. Waar moet u dan rekening 
mee houden? Parketspecialisten geven hun advies. 

Hout reageert op luchtvochtigheid
Hout is een echt natuurproduct. Dat betekent dat 
het leeft. Zet u uw verwarming aan in de winter? 
Dan kan het hout iets krimpen. De lucht in huis 
kan dan namelijk droog zijn. In de zomer kan 
uw vloer weer wat uitzetten. Het is handig om de 
luchtvochtigheid in uw huis gelijkmatig te houden. 
Dit kan met een luchtbevochtiger. Sommige 
luchtbevochtigers zorgen zelfs niet alleen voor 
bevochtiging, maar ook voor luchtzuivering.

Wat is er bijvoorbeeld nodig bij hout en 
vloerverwarming?
•  Het parket moet opgebouwd zijn uit meerdere 

lagen. Dan komt het krimpen en uitzetten in 
mindere mate voor.

•  Het parket mag niet te dik zijn. Normaal 
gebruiken we een dikte van 8 tot 15 millimeter. 
De warmte wordt dan snel doorgegeven.

•  De vloertemperatuur moet constant gehouden 
worden. Dit betekent geen pieken en dalen en 
een maximale vloertemperatuur van 28 °C. 
Dit komt overeen met een watertemperatuur tot 
ongeveer 40 °C.

HOUTEN VLOER

VLOERVERWARMING 
en vloerkoeling   en uw 
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Tip
Het is best lastig om te zien of een houten vloer geschikt is voor de 
combinatie met vloerverwarming. Daarom heeft de ParketGroep een 
speciaal keurmerk ontwikkeld, waarmee in één opslag duidelijk is of  
dit mogelijk is.

Keurmerk: houten vloer met vloerverwarming
De keuze is gemaakt voor een prachtige, natuur-
lijke houten vloer. Maar dan komt de volgende 
vraag, kan deze wel met vloer verwarming 
 gecombineerd worden? En hoe kan ik zien 
wat de mogelijkheden hiervoor zijn? Het is 
zeker  mogelijk om een mooie houten vloer te 
 combineren  met vloerverwarming. Daarbij is het 
van belang dat het totale product dat bij u thuis 
wordt gelegd volledig op elkaar is afgestemd.

Kloppen deze elementen namelijk niet, dan 
betekent dat vaak een hogere warmteweerstand 
en daarmee een verminderde werking van de 
vloerverwarming.
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Het keurmerk is als volgt opgebouwd:
Een houten of parketvloer die met vloerverwarming 
wordt gecombineerd moet aan de volgende 4 
belangrijke voorwaarden voldoen:

Het gebeurt heel vaak dat aan meerdere van 
de hierboven genoemde elementen niet wordt 
voldaan. Daarom hebben wij een speciaal 
keurmerk ontwikkeld. Met dit keurmerk kunt u 
aan het product zien of er wordt voldaan aan de 
diverse elementen (let op de groene krullen ).

Een prima hulpmiddel van de vakspecialist om te 
helpen bij de keuze.

  Het product (het hout, de opbouw) 
moet geschikt zijn 
om te combineren met vloer-
verwarming. Niet elk houten of 
parketvloer is hiervoor geschikt, 
controleer dit dus goed.

  De lijm die gebruikt wordt bij de 
verwerking moet geschikt zijn 
om toe te passen bij houten of 
parketvloeren die gecombineerd 
worden met vloerverwarming. 
Gebruik van de verkeerde  
lijm kan leiden tot een lagere 
warmte-opbrengst.

  De behandeling van de houten 
of parketvloer (wax, lak etc) moet 
geschikt zijn voor de combinatie 
met houten of parketvloeren.

  En tenslotte is de legwijze ook 
bepalend voor het optimale 
resultaat van deze vloeren. Dit 
is uiteraard inclusief de juiste 
voorbereiding, voordat de vloer 
gelegd gaat worden.
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Vloerverwarming, duoplank en lamelparket
Duoplank en lamelparket passen vaak prima 
op vloerverwarming. Deze vloeren zijn namelijk 
opgebouwd uit meerdere lagen. Een toplaag 
van hard hout en een onderlaag van multiplex 
(duoplank) of vuren of populier (lamelparket). 
De onderlaag stabiliseert de vloer. Daardoor is 
deze minder gevoelig voor veranderingen in de 
luchtvochtigheid. 

Vloerverwarming en tapis parket
Tapis parket lijmen én spijkeren we vast aan een 
mozaïekvloer. Die komt op de cementdekvloer. 
Daardoor zal de vloer minder krimpen en 
uitzetten. U raadt het al: een tapis vloer is daarom 
ook geschikt voor vloerverwarming. 

Vloerverwarming en andere vloertypen
Vloerverwarming is ook prima te combineren met 
laminaatvloeren en PVC vloeren. Afhankelijk van 
het type moeten deze bijvoorbeeld gecombineerd 
worden met speciale ondervloeren, die ervoor 
zorgen dat de warmtegeleiding zo optimaal 
mogelijk is. Een goed advies blijft hiervoor 
belangrijk.



48 ParketGroep Nederland

NATUURLIJKEtrappen
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M et houten trapdelen zorgen 
we dat de vloer één geheel 
wordt. We kunnen bovendien 
extra effecten toevoegen, 

bijvoorbeeld verlichting.

Elke trap is uniek, dus laten we de bekleding  
op maat maken. Afhankelijk van uw wensen 
stellen we de trap samen. U kunt kiezen voor 
hetzelfde type vloer als die in uw huis ligt, maar 
een andere kleur of ander materiaal is ook 
mogelijk. Het blijft maatwerk.

Ook met PVC en laminaat kunnen wij een 
trap bekleden.

Trappen kunnen we prima bekleden met hout. Daarmee krijgt uw 
trap een natuurlijke uitstraling. De aansluiting met de gewone vloeren kunnen 

we heel vloeiend laten lopen.

Tip
Vaak adviseren wij u om de trap pas na de verhuizing te
bekleden. Dan wordt de trapbekleding niet beschadigd tijdens het
verhuizen en is er ook meer tijd om deze op een goede manier af 
te werken. En op een tijdstip dat het goed uitkomt.



50 ParketGroep Nederland

GRAAG
Vloeren leggen is vakmanschap
Door jarenlange ervaring weten mijn collega’s en 
ik al precies waar we op moeten letten. Want wat 
voor ondervloer ligt er eigenlijk in een ruimte? En 
kan mijn laminaat zomaar op het tapijt gelegd 
worden? Hoe zit het eigenlijk met de plinten, 
kunnen deze staand tegen de muur of juist plat 
op de vloer? Wij geven u altijd advies op maat. 
Zo komen we samen met u tot de keuze van een 
vloer en alles eromheen, zoals de tussenvloer en 
de randafwerking.

Persoonlijk advies bij u thuis
En dan is de knoop doorgehakt: u heeft uw 
droomvloer uitgekozen. Nu moet deze natuurlijk 
zo snel mogelijk gelegd worden! Wij komen altijd 
eerst bij u thuis langs om de situatie te bekijken. 
We meten de ruimte(s) op en kijken met een 
 vochtmeter hoe vochtig het is. Daarna krijgt u van 
ons een vrijblijvende prijsopgave.

Zorgvuldig en met expertise gelegd
Mijn collega’s en ik zijn goed geschoold.  
Met veelal jarenlange ervaring, én regelmatig 
training in de laatste trends en technieken. Voor 
welk type vloer uit onze collectie u ook kiest, wij 
zorgen ervoor dat deze vloer perfect bij u thuis 
gelegd wordt. 

Een vloer leggen? Dat kan ik best zelf! Of toch niet? Het leggen van een vloer overlaten aan een 
professional zorgt ervoor dat het met expertise en aandacht voor detail gebeurt. 

 IK leg de vloer
voor u !
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 IK 

En als we tijdens het leggen nog dingen tegen-
komen ? Bijvoorbeeld een deur die ingekort moet 
worden? Of een extra afwerklijstje dat geplaatst 
moet worden? Uiteraard lossen we dat voor u op. 

Na het plaatsen: wij ontzorgen u
De vloer is af! Nu wordt het genieten. Om zo 
lang mogelijk plezier te hebben van uw vloer, is 
het handig deze goed te onderhouden. Ook daar 
zal ik u een uitgebreid advies voor geven.

En gelukkig heeft ParketGroep Nederland een 
 collectie onderhoudsmiddelen voor ieder vloertype. 
Wij adviseren u wat u het beste kunt gebruiken, 
en hoe. En wat als er na een tijdje per ongeluk 
iets stuk gaat? Of een van uw vrienden knoeit wijn 
op uw vloer? Geen probleem, want ook dan kunt 
u gewoon bij ons terecht, ook voor professioneel 
onderhoud.

Ik ben er elke keer weer trots op als we een 
 prachtige vloer opleveren.

Bas van Houten

Bas vanHouten
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Vloerenleggers van de ParketGroep doen jaarlijks 
mee aan het Nederlands Kampioenschap Parket-
leggen. En hierbij heeft er een aantal de eerste 
plaats behaald! Een bewijs van het vakmanschap 
van onze parketteurs. Dit komt bij het hele traject 
van het plaatsen van een nieuwe vloer van pas.

Wij werken met ontzettend veel verschillende vloeren, en dan ook nog eens in allerlei soorten patronen en 
combinaties. Wat is er dan allemaal mogelijk? Op de volgende pagina's ziet u een aantal voorbeelden. 

Unieke vloeren

Tip
Maak een afspraak met een van mijn collega's in de winkel. Dan kunnen 
we uw wensen rustig doornemen. Wij geven u optimaal advies en 
zoeken waar nodig naar een creatieve oplossing. Zo komen we samen 
tot de beste invulling.

door de vakman
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Unieke patronen

Niet alleen met houten vloeren, maar ook met 
bijvoorbeeld PVC kunnen we unieke ontwerpen in 
de vloer maken. Wat dacht u van sterren, andere 
afwijkende vormen, of een in het oog springende 
kleurencombinatie? Zo creëren we een echt 
unieke vloer.

Meerdere kleuren of type vloeren

Het komt regelmatig voor dat er verschillende 
vloeren in een huis worden gelegd. Bijvoorbeeld 
tegelpatroon in de keuken en houtpatroon 
in de woonkamer. Of een combinatie van 
verschillende type vloeren. Uiteraard is veel 
mogelijk, waarbij we altijd zorgvuldig zullen 
kijken hoe de overgang is.
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Hoe verzorg ik mijn vloer?
De verzorging van uw vloer hangt af van welke 
vloer u heeft. En ook de afwerking speelt een 
rol. Heeft u bijvoorbeeld een houten vloer met 
lak? Dan gebruikt u andere onderhoudsmiddelen 
dan bij olie. Ook hoe vaak u uw vloer moet 
onderhouden verschilt per type vloer, én per 
afwerking. Een laminaat of PVC vloer heeft 
bijvoorbeeld ander onderhoud nodig dan een 
houten geoliede vloer. En dan speelt ook nog mee 
hoe u op de vloer leeft. Bijvoorbeeld of u kinderen 
en huisdieren heeft.

Voor meer tips over onderhoud van de vloeren 
hebben wij een speciaal onderhoudsboekje 
ontwikkeld. Haal deze op in de winkel of bestel 
het boekje via onze website www.parketgroep.nl.

Spelende kinderen, uw vrienden die per ongeluk een glas wijn omstoten, uw hond die enthousiast  
met zijn modderpootjes het huis in rent. Op een vloer wordt geleefd. Hoe houdt u uw vloer  

dan zo lang mogelijk als nieuw? 

Tip
Heeft u een moddervlek die er lastig uit gaat? Blijft dat ene vlekje water 
nog steeds een beetje zichtbaar? Of twijfelt u welke aanpak goed werkt 
bij het schoonmaken? Het beste is dan om even contact op te nemen met 
een van mijn collega's. Samen komen we tot een oplossing.

Onderhoudstips van de vakman
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HOUTEN VLOEREN MET OLIE 
BEHANDELD

HOUTEN VLOEREN MET HARDWAX 
(OLIE) BEHANDELD

Onderhoudsmiddelen
Onderhoudsmiddelen zijn aangepast aan het 
type vloer en aan de soort afwerking. U kunt ze 
online bestellen in onze webshop of langskomen 
in een van onze winkels. Een overzicht van onze 
onderhoudsmiddelen:
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GELAKTE VLOEREN

ONDERHOUD VOOR LAMINAAT EN PVC VLOEREN
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Professioneel onderhoud 
voor behoud van de vloer

Is uw vloer toe aan een opknapbeurt, maar heeft u geen tijd of zin 
om hier zelf mee aan te slag te gaan? Wij helpen we u graag. 

Onze zeer ervaren vakmensen laten uw vloer er weer als nieuw uit 
zien. Wij komen bij u langs om u te adviseren over de mogelijk-

heden. Het enige wat u hoeft te doen, is contact opnemen met de 
dichtstbijzijnde ParketGroep winkel.
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Woont u in een appartement? Dan gelden er vaak geluidseisen. U wilt natuurlijk niet dat uw 
buren last hebben van uw tikkende hak, of het schuiven van uw stoelen. Hoe kunt u geluidsoverlast 

zoveel mogelijk beperken?

van uw 
   vloerbeperken?

Geluidsoverlast 
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van uw 
   vloerbeperken?

Laten leggen van de vloer
Het loopgeluid van een vloer hangt mede af van 
hoe u de vloer laat leggen. Een vast verlijmde 
vloer maakt in de ruimte zelf namelijk minder 
geluid dan een zwevende vloer. Loopt u in een 
parketwinkel maar eens over een zwevend 
geplaatste vloer en een vast verlijmde vloer. 
U hoort direct het verschil. Maar: dit gaat 
alleen over het geluid in de ruimte zelf. In de 
aangrenzende ruimtes is het effect van uw vloer 
namelijk precies omgekeerd. Voor uw buren maakt 
een verlijmde vloer juist méér geluid dan een 
zwevende. Dan is het wel handig als er onder  
die zwevende vloer een geluidsisolerende 
tussenvloer ligt. 

Geluidsisolerende tussenvloer
‘Zwevend’ geplaatst betekent los van de 
vloer  eronder gelegd. In appartementen of 
op  verdiepingen kiezen wij vaak voor deze 
legmethode. Om zo min mogelijk geluidsoverlast 
te veroor zaken, moet er dan een geluidsisolerende 
 tussenvloer onder. Een geluidsisolerende  tussen-

vloer is speciaal getest op geluid sreductie. Dit 
gebeurt altijd in combinatie met de  gewone  vloer. 
Bij lamelparket kan een bepaalde  tussen vloer 
weer anders uitpakken dan bij een duoplank. 
De Nederlandse Stichting Geluidshinder  (NSG) 
adviseert een geluidsreductie van 10 decibel bij 
uw vloer. Geteste vloerencombinaties voldoen aan 
deze norm.

Advies van de vakman
Eigenlijk is het lastig om een standaard advies 
te geven over geluidsreductie en vloeren. Soms 
is er namelijk al aan geluidsreductie gedacht bij 
de bouw van uw appartementencomplex. Iedere 
situatie is anders. Want wat als er al een vloer in 
uw appartement ligt die u beter tegen geluid wilt 
isoleren? En hoe zit het met laminaat leggen op 
tapijt? Is dat extra goed voor de geluidsisolatie,  
of juist niet? 

Kortom, het geven van advies over geluidsreductie 
is niet eenvoudig. Daarom is het belangrijk om het 
advies van de vakman te vragen.
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Het begrip tussenvloer wordt nogal eens verward met de basisvloer. Deze vloer is de  
basis waarop verder gewerkt wordt.

Isolerende 

De meest voorkomende basisvloeren zijn:
Hout:   Meestal planken of na  

renovatie multiplex platen  
op balklaag. 

Zand/cement: Als afwerkvloer van ruw beton 
Anhydriet:  Als (lichte) afwerkvloer in met 

name appartementen.

Het is belangrijk om te weten welke basisvloer uw 
woning heeft, zodat we daar de juiste tussenvloer 
op kunnen toepassen. De meest voorkomende 
basisvloeren zijn: hout (meestal planken of na reno-
vatie multiplex platen op balklaag), zand/cement 
(als afwerkvloer van ruw beton) en anhydriet (als 
(lichte) afwerkvloer in met name appartementen).

Zo is het bij een houten basisvloer vrijwel  
onmogelijk om met een goede tussenvloer het 
geluidsniveau terug te brengen naar de 10db 
geluidsnorm. De “massa”ontbreekt simpelweg.  
En bij een anhydriet vloer, vaak een zwevende 
dekvloer in een  appartementencomplex, is het 

vaak aan te bevelen om ter wille van geluidsiso-
latie en gestelde normen een (gelaagde) houten 
vloer vast te lijmen. Uiteraard is dit ook weer 
afhankelijk van de dikte van deze basisvloer. Kort-
om, hier is geen standaard advies mogelijk. 
Daarom is het belangrijk om een goed advies  
hiervoor te vragen bij de vakman van  ParketGroep 
Nederland. 

tussenvloeren 
zijn belangrijk
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De juiste combinatie
Voor elke toepassing is er wel een geschikte 
oplossing. Wij hebben een volledig collectie 
tussenvloeren, waarmee we alle mogelijke 
combinaties kunnen maken.

Door verhoogde eisen en aanpassingen in de 
(nieuw)bouw staat ook de ontwikkeling van 
tussenvloeren niet stil. Vanzelfsprekend blijven we 
ons aanbod vernieuwen, zodat we altijd de beste 
oplossing kunnen aanbieden.

In de winkel kunt u meerdere voorbeelden van 
ondervloeren zien.

tussenvloeren 
zijn belangrijk
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Schoonmaken, boenmachine of schuren?
Uw vloer weer net als nieuw? Misschien is het met 
goed schoonmaken en een laagje onderhouds-
middel al gepiept. Als u een houten vloer heeft, 
kunt u gebruik maken van een boenmachine. Die 
reinigt toch nét even wat dieper dan een dweil. 
Als uw vloer beschadigd is, hoeft u niet een 
geheel nieuwe parketvloer te laten legen. Deze 
kan vaak heel goed gerepareerd en/of geschuurd 
worden. Na het schuren behandelen we uw vloer 
met een afwerking die u zelf kunt kiezen: olie, 
hardwaxolie of lak. 

Stel: u heeft net een nieuw huis gekocht en u wilt de bestaande vloer aanpassen aan uw eigen stijl.  
Of u zit thuis lekker op de bank, en u ziet dat uw vloer eigenlijk wel aan een opknapbeurt toe is.  

Hoe kunt u dit het beste aanpakken? Er zijn veel mogelijkheden om uw vloer weer nét als nieuw te maken.

De 
opknappenVLOER 

Tip
Vloeren opknappen is een vak. Wij gebruiken de beste materialen en 
machines. En uiteraard behandeling wij het hout met alle mogelijke 
aandacht. Wilt u weten wat in uw situatie de beste oplossing is? Wij 
geven hiervoor graag advies, ook bij u thuis. We zorgen dat uw vloer 
er weer nét als nieuw uit komt te zien.
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Aanpak van een specialist
Wij komen altijd bij u thuis langs om te kijken 
wat er moet gebeuren. We kijken bijvoorbeeld 
naar de vloer die er nu ligt, maar ook naar wat 
er ónder die vloer ligt. Wat is de kwaliteit van 
de vloer? En hoe zorgen we dat we een vloer 
doorleggen die er precies op lijkt? In veel gevallen 
kunnen we uw vloer laten namaken of bijbestellen. 
Na het plaatsen schuren wij de vloer en werken 
we deze af met olie, hardwax-olie of lak. En 
vergeet ook de plinten niet. Wij zorgen voor de 
randafwerking, zodat uw vloer tot in detail weer 
één geheel wordt.

Haalt u een muurtje weg? Gaat u een stukje bijbouwen? Dan wilt u vast ook de vloer door  
laten leggen. Het is belangrijk om hierbij goed te letten op welke wijze dit gebeurt en daarvoor  

is een vakman essentieel.

UW 
RESTAUREREN

VLOER 
EN AANHELEN
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D oor onze jarenlange ervaring 
hebben we ook veelvuldig 
vloeren geplaatst voor diverse 
projecten: onze vloeren vindt u 

niet alleen in woningen maar ook in kantoren, 
dansscholen, sportaccommodaties, winkels, 
 horecagelegenheden en vakantiewoningen. 

VOOR 
elke uitdaging een
OPLOSSING
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Tip
Ik adviseer altijd de juiste type vloer of oplossing voor het project. En 
daarmee kijk ik naar eigenschappen, kleur, intensiteit van het gebruik en 
het budget dat beschikbaar is. Een passende oplossing is vaak belangrijker 
dan alleen maar de prijs van een product. En natuurlijk ontzorgen we de 
opdrachtgever, zodat die zeker weet dat de gewenste vloer er ook komt.

Ook op specifieke terreinen zoals oppervlakte-
behandelingen, akoestiek en speciale constructies 
weten wij wat er nodig is.

Tevens werken onze specialisten regelmatig samen 
met architecten. Een architect wil graag dat de 
vloer die hij voor ogen had ook exact zo gemaakt 
en afgeleverd wordt. Samen met de architect 
proberen wij voor de opdrachtgever een vloer te 
realiseren die past bij de wensen en het budget 
van de klant.

Onze ervaring in projecten zorgt ervoor dat 
wij het traject probleemloos kunnen opvolgen. 
 Daarnaast zorgen wij ervoor dat de hoogst 
 mogelijke kwaliteit binnen de wensen, normen 
en eisen van het project wordt gerealiseerd. 
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Het ParketGroep vloeradvies zorgt ervoor dat u in heldere stappen geholpen wordt naar een 
optimale vloer, voor jarenlang woongenot.

Deze stappen gelden voor alle type vloeren die we verkopen. Nadat de situatie bij u thuis in kaart is 
gebracht zorgen de vaardigheden van onze vakmensen ervoor dat de vloer optimaal wordt geplaatst.

En onderschat het niet: het leggen van de vloer vergt een goede voorbereiding en voldoende 
kennis van de situatie bij u thuis om de juiste oplossing te bieden. 

Maak

Vloeradvies
van het
ParketGroep

gebruik
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Vloeradvies

gebruik STAP 1 
Kom ideeën opdoen in  

de showroom!
Onze showrooms beschikken over een 
groot assortiment vloeren, waaronder 

unieke collecties houten vloeren. Zoals de 
Nederland-Collectie en MAXXI Vloeren.
Veel vloeren kunt u in het groot bekijken. 
We nemen dan de mogelijkheden voor 

het bewerken en eventueel kleuren 
met u door. Ideaal om tot de 

juiste keuze te komen.

STAP 2 
Maak uw persoonlijke wensenlijst

Samen met onze parketspecialist kijken we 
naar uw voorkeuren. Welke materialen en 

kleuren passen bij uw interieur? Samen 
komen we tot een helder beeld van uw 

persoonlijke wensenlijst.



70 ParketGroep Nederland

STAP 3 
Advies van de vakman

Wij komen langs om de situatie bij u 
thuis te bekijken. Op basis daarvan 

spreken we alles met u door. 
Denk daarbij aan: hoe kunnen we 

de vloer het beste leggen? 
En welke punten verdienen 

extra aandacht?

STAP 4 
Een glasheldere offerte

We hebben nu voldoende informatie om 
een offerte te maken voor uw vloerwensen.  
Uiteraard houden we hierbij rekening met 

de hele woonsituatie.  
Deze offerte nemen we uitgebreid met 

u door in de showroom.
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STAP 5 
Het leggen van de vloer

Onze vakmensen zorgen ervoor dat de 
ondervloer wordt bewerkt, de vloer op tijd 
wordt geleverd en daarna wordt gelegd en 
afgewerkt. Als dit gereed is, dan kunt u vrij 
snel daarna van deze nieuwe vloer gaan 

genieten.

STAP 6 
Jarenlang woonplezier

Wij geven u uitgebreid onderhouds-
advies afgestemd op uw vloer. Daarna 
kunt u altijd terecht voor vragen, tips 

en onderhoudsmiddelen.
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De leden delen kennis en ervaring en kopen 
gezamenlijk in, zodat ze een gunstige prijsstelling 
kunnen bieden. Tevens biedt men exclusieve pro-
ducten onder de naam Nederland-collectie. Met 
een eigen invulling en uitstraling in de showroom. 
De bij ParketGroep Nederland aangesloten 
leden voldoen aan strenge eisen en normen. Ze 
hebben het kennis- en adviesniveau in huis om de 
consument te helpen die vloer te kiezen die in alle 
opzichten bij ze past. En de vakmensen in dienst 
om deze vloer ook te plaatsen.

De zekerheid van de ParketGroep Nederland 
samengevat: 
•  Gegarandeerd deskundig, vakbekwaam en 

objectief advies vanuit een showroom 
•  Uitstekende begeleiding van A tot Z zoals 

vochtmeting en inmeten op locatie 
•  Gegarandeerde kwaliteit materiaal, perfecte 

montage en juiste vloerbehandeling 
•  Bedrijven zijn allemaal aangesloten bij erkende 

branchevereniging 
•  Erkend schadeherstel, partner van diverse  

verzekeringsmaatschappijen 
•  Uitgebreid en volledig niet merk  

gebonden assortiment 
•  Exclusieve collectie vloeren onder de  

naam Nederland-collectie 
•  Actieve informatievoorziening via website, 

inspiratiemagazines en thematische boekjes 
(bijvoorbeeld over onderhoud).

De leden van ParketGroep Nederland zijn dé 
lokale vloerenspecialisten. 

Meer informatie? www.parketgroep.nl

ParketGroep Nederland bestaat uit een groep ondernemers uit de vloerenbranche, met showrooms 
verdeeld over heel Nederland. Showrooms met tientallen vloeren en evenzoveel verschillende  mogelijk- 
heden rond behandeling en afwerking. Traditioneel massief en multiplank, maar ook kurk, laminaat en 

bijvoorbeeld PVC vloeren.

PARKETGROEP 

     GEZICHT

NEDERLAND, 

MET EEN
vakmanschap

WINKELS
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JUBILEUM
AANBIEDING 

25      GEZICHT

NEDERLAND, 

vakmanschapjaar

Het is tijd voor een feestje!
Heeft u genoten van dit inspiratiemagazine ? Wij 
hopen van wel, maar hebben op het einde ook 
nog leuk nieuws.

De ParketGroep bestaat namelijk 25 jaar en samen 
met mijn collega’s wil ik dat graag met u vieren. 
Hoe? De komende tijd zullen we in de winkels 
 diverse speciale jubileumacties aanbieden. 

Dit zijn unieke vloeren, die wij speciaal voor dit 
jubileum hebben geselecteerd. En natuurlijk bieden 
we deze tegen zeer scherpe prijzen aan, zodat 
iedereen mee kan profiteren van het jubileum.
Samen met mijn collega’s zullen wij er daarna voor 
zorgen dat deze vloer wordt gelegd bij u thuis, 
tegen de topkwaliteit die wij altijd bieden.

Een tip van de vakman? Volg ons op Facebook, 
kijk regelmatig op de website of loop gewoon 
eens een winkel binnen om kennis te maken met 
de laatste jubileumacties.
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Inspiratie 
    EN EEN goed advies
W

ij kunnen ons goed voorstellen dat u 
na het lezen van dit magazine nog 
vragen heeft over de mogelijkheden 
bij u thuis. Daarom hebben alle 

showrooms van de ParketGroep Nederland voor-
beelden van alle mogelijke type vloeren, kleuren 
en bewerkingen.

Onze deskundige adviseurs ontvangen u graag. 
Onder het genot van een kop koffie of thee 
 bespreken we uw woonwensen en geven daar-
voor een optimaal advies. En uiteraard kunnen we 

dit ondersteunen met de diverse voorbeelden die 
in onze showrooms aanwezig zijn.

En wellicht heeft u nog meer tips van de vakman 
nodig? Ook die kunt u bij ons in de showroom 
krijgen, of wij zorgen ervoor dat de vakman 
persoonlijk bij u thuis langs komt.

Uiteraard kunt u gewoon langs komen, maar het 
is ook heel eenvoudig om meteen een afspraak te 
maken. Dan hebben wij gegarandeerd voldoende 
tijd voor u.

Maak nu een afspraak via 
www.parketgroep.nl
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Voor meer informatie adviseren we u altijd om 
onze winkel te bezoeken. Wij kunnen u 

dan een goed advies geven, voor jarenlang 
woongenot van uw vloer.
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Voor meer informatie: www.parketgroep.nl

NEERLANDIA HOUTEN VLOEREN

Postweg 125
6523 KW Nijmegen

024-3233111
info@neerlandia-houtenvloeren.nl 
www.neerlandia-houtenvloeren.nl


