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De Nederland Collectie is exclusief verkrijgbaar bij 
de aangesloten winkels van ParketGroep Nederland. 
De gebundelde kennis en ervaring van de aangeslo-
ten parketspecialisten levert een unieke collectie op. 
 Houten vloeren in verschillende uitvoeringen en des-
sins waar de vakman voor 100% achter staat. Vloeren 
waaraan we de hoogste eisen hebben gesteld rond de 
hout- en afwerkkwaliteit.

Uw eigen stijl
Stijlbewust wonen gebeurt op basis van individuele 
keuzes die het mogelijk maken om de woonruimte een 
eigen stijl te geven. De vloer is daarbij een belangrijk 
onderdeel. De kleur, de uitstraling en de gekozen af-
werking bepalen in grote mate de sfeer van een huis.
Deze houten vloeren benadrukken deze belangrijke 
wooneigenschappen. Wij helpen u graag om uw woon-
ruimte aan te passen aan uw persoonlijke woonwen-
sen, op basis van alle uiteenlopende mogelijk heden in 
kleur en patroon.

Kom langs in één van onze winkels bij u in de buurt 
voor een compleet op-maat-advies. Maak hiervoor een 
afspraak via de website www.parketgroep.nl.

NEDERLAND 
COLLECTIE
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Onze ervaren vloerenadviseurs kun-
nen precies vertellen wat de beste 
vloer voor uw eigen situatie is. Afhan-
kelijk van uw wensen en de moge-
lijkheden geven wij het beste advies. 
Voor het juiste advies bezoeken wij u 
ook thuis, om de huidige situatie te 
beoordelen en de vloer na te meten op 
bijv. vochtigheidsgraad. Tevens meten 
wij exact de gewenste vloer op, om zo 
de juiste vrijblijvende prijsopgaaf te 
kunnen geven. 

Als de vloer geleverd is, zorgen onze 
vloerenleggers voor een perfecte in-
stallatie van uw vloer. Ook hier wer-
ken we alleen met vakmensen, die 
geschoold zijn in alle aspecten van het 
ambacht parketleggen. Zij zijn in staat 
om alle mogelijke type vloeren te ver-
werken en ook alle problemen die in 
uw huis aanwezig zijn op te lossen voor 
een optimaal woongenot. 

Vloerenleggers van de ParketGroep 
Nederland doen jaarlijks mee aan 
het Nederlands Kampioenschap par-
ketleggen en daarbij zijn al diverse 
keren de eerste plaats behaald. Een 
bewijs van het vakmanschap van deze 
 specialisten. Het hele traject van een 
nieuwe vloer hebben we van A tot Z in 
eigen hand. Wel zo zeker!

AMBACHT
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HOUTEN VLOEREN ZIJN ER 
IN DIVERSE SOORTEN

Visgraatvloeren zijn klassieke vloeren met een moder-
ne uitstraling. De uitstraling wordt sterk bepaald door de 
vorm van de plank, de kleur en de afwerking. Ook is het 
bijv. mogelijk om een band en bies te leggen.

Patroonvloeren zijn speciale houtenvloeren, waar door 
het combineren van diverse patronen een unieke vloer ont-
staat. Dit kan van heel klassiek tot zeer modern gemaakt 
worden, afhankelijk van kleur, afwerking en uiteraard het 
patroon dat wordt gebruikt.



  HOUTEN VLOEREN, PUUR NATUUR  7

Multiplankvloeren zijn houten vloeren die opgebouwd zijn 
uit meerdere lagen. Deze vloeren zijn uit twee delen op-
gebouwd, een houten toplaag en een multiplex onderlaag. 
Deze vloeren zijn zeer stabiel en ook geschikt voor vloer-
verwarming.

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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Visgraat vloeren zijn zowel in een klas-
siek als modern interieur prima toe te 
passen. Het unieke legpatroon geeft 
veel extra sfeer aan het interieur en 
zorgt voor een unieke vloer en uitstra-
ling. Er zijn veel mogelijkheden voor 
visgraatvloeren. Zo krijgt de vloer een 
hele andere uitstraling met de toevoe-
ging van een band en bies.

Diverse patronen, lengtes van planken, 
randen & biezen, kleuren, type plan-
ken, houtbewerking etc. De  duizend 
– en – één mogelijkheden zorgt er-
voor dat er voor elk huis een unieke, 
 persoonlijke, sfeer gecreëerd kan  
 worden. En natuurlijk wordt elke vis-
graatvloer plankje voor plankje door 
onze  vakmensen geïnstalleerd.

VISGRAATVLOEREN
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Patroonvloeren zijn beschikbaar in vele 
soorten en uitvoeringen. U hebt niet 
alleen keuze uit bijv. de traditionele 
hongaarse punt maar ook uit alle mo-
gelijke patronen die er maar zijn. Ook 
speciale vormen en combinaties zijn 
mogelijk in een patroonvloer, die vaak 
compleet op maat wordt gemaakt.

Het zijn vloeren waarbij vakmanschap 
een belangrijke rol speelt. Dit heeft 
te maken met de wijze van leggen, de 
vele legpatronen, de wijze van afwer-
ken etc. Het zijn unieke vloeren die 
voor iedereen persoonlijk worden ge-
maakt. En de trots van elke vakman.

Patroonvloeren worden niet alleen toe-
gepast in een klassiek interieur, ook 
bij moderne interieurs worden dit type 
houten vloeren regelmatig gelegd.

PATROONVLOEREN
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Bij een multiplank vloer wordt de 
uitstraling van een massief houten 
plankenvloer gecombineerd met de 
voordelen van traditioneel parket. De 
vloerdelen zijn gemaakt van een sta-
biele onderlaag (meestal watervast 
verlijmd berken multiplex), met een 
massief houten toplaag. Mulitplank 
zijn in een groot aantal houtsoorten 
leverbaar, zoals eiken, jatoba, afzelia, 
wengé, kambala, maple, merbau, no-
ten enz. De vloerdelen zijn leverbaar in 
diverse breedtes, tot wel 48 cm breed.

Multiplank of duoplank vloerdelen kun-
nen zowel zwevend worden  geplaatst 
als rechtstreeks verlijmd op de onder-
vloer. Door de gelaagde opbouw van 
de vloer is een zeer stabiel product 
ontstaan. Deze samengestelde vloer 
is daardoor veel minder gevoelig voor 
wisselingen van de relatieve luchtvoch-
tigheid dan een massief houten vloer 
en is ook prima met vloerverwarming 
te combineren.

MULTIPLANK
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Lamelparket is een kant en klare par-
ketvloer, die opgebouwd is uit drie 
 lagen hout. Een toplaag van hout is 
verlijmd op twee kruiselings  verlijmde 
lagen vurenhout. Hierdoor krijg je een 
uitermate stabiel product welke nage-
noeg niet werkt. Na het leggen van het 
lamelparket heeft deze de uitstraling 
van een planken vloer. 

Lamelparket is in veel houtsoorten 
leverbaar. Denk hierbij aan  Eiken, 
 Beuken, Maple, Jarrah, Merbau, 
Ovengkol, Sapelie, Afzelia, Kersen, 
 Jatoba en Kambala. De houten top-
laag is afgewerkt met lak of olie. Het 
hout kan eerst nog worden geborsteld, 
verouderd, geschraapt, geschaafd - 
 allemaal handelingen om de vloer een 
unieke uitstraling te geven.

Ook 3-laags lamelparket kan in ver-
schillende vormen (bijv. visgraat), 
 maten, kleuren, bewerkingen en uit-
straling verkregen worden. Kortom, 
een echte houten vloer met een unie-
ke opbouw die zorgt voor langdurig 
 woongenot tegen een redelijke prijs.

3-LAAGS LAMELPARKET
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Stijlbewust wonen gebeurt op basis 
van individuele keuzes die het mogelijk 
maken om de woonruimte een eigen 
stijl te geven. De vloer is daarbij een 
belangrijk onderdeel. De kleur, het 
motief en de gekozen afwerking bepa-
len in grote mate de sfeer van een huis.

Deze houten parketvloeren bena-
drukken deze belangrijke wooneigen-
schappen. Wij helpen u graag om uw 
woonruimte aan te passen aan uw 
persoonlijke woonwensen, op basis 
van alle uiteenlopende mogelijkheden 
in kleur en patroon.

De houten vloeren van de 'Nederland- 
collectie' hebben Europees eikenhout  
als basis en verschillende behande-
ling- en afwerkvarianten. Denk bij 
afwerkingen aan geschaafd, verou-
derd, naturel of wit geolied, gebor-
steld 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. Onze vloerspecia-
list brengt deze kleur na het leggen op 
uw vloer aan. Zo wordt uw keuze nog 
 breder!

UW EIGEN STIJL
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RUSTIEK

GEROOKT

GEBORSTELD

OLIE
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Het unieke van een houten vloer is dat 
het in vrijwel elke kleur te maken is. Er 
kan gekozen worden uit een vloer die 
al is behandeld of een onbehandelde 
variant, waarbij de vakman de kleur 
naar keuze op de vloer aanbrengt na 
installatie.

Alle mogelijke kleuren zijn leverbaar 
en deze kun je ook nog op verschil-
lende manieren bewerken, zodat het 
aantal mogelijkheden nog meer toe-
nemen. In de showroom kunt u vele 
voorbeelden van kleuren zien en een 
eigen keuze maken voor de vloer. 
 Passend bij je eigen interieur, een echt 
persoonlijke vloer.

Voor de inspiratie van kleuren wordt 
gekeken naar de laatste interieur-
trends en de actuele kleuren. Zo 
 worden   er elk jaar weer nieuwe 
 kleuren   en  mogelijkheden toegevoegd 
aan het assortiment, zodat de vloeren 
meekleuren met de uw interieur. 
En heeft u genoeg van uw eigen kleur? 
Onze vakmensen kunnen de bestaan-
de vloer vernieuwen en voorzien van 
een andere kleur.  Een unieke eigen-
schap van houten vloeren.

EEN GREEP UIT  
DE VELE KLEUREN



  HOUTEN VLOEREN, PUUR NATUUR  19



20  HOUTEN VLOEREN, PUUR NATUUR

Ook trappen kunt u prima bekleden 
met houten vloeren. Daarmee krijgt 
de trap een hele fraaie natuurlijke 
uitstraling en uiteraard kan hiermee 
ook een prima aansluiting op de vloe-
ren gemaakt worden. Hierdoor wordt 
het één complot geheel. Ook is het 
 mogelijk om extra effecten, zoals bijv. 
 verlichting, toe te voegen, zodat het 
geheel nog unieker wordt.

Elke trap is uniek, dus wordt compleet 
op maat gemaakt. En afhankelijk van 
uw wensen wordt de trap samen-
gesteld. U kunt kiezen voor dezelfde 
type vloer als die in uw huis ligt, maar 
 natuurlijk is het altijd mogelijk om te 
kiezen voor een andere kleur en/of 
materiaal. Het blijft maatwerk.

TRAPBEKLEDING 
MET HOUT
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Vloerverwarming is energiebesparend, 
geluidloos en 'onzichtbaar', maar bo-
venal een zeer  comfortabele manier 
om uw huis te verwarmen. 'Harde' 
vloeren en vloerverwarming gaan heel 
goed samen. Zo kunt u op een extra 
comfortabele manier van uw vloer 
genieten. De meeste  'harde' vloeren 
zijn geschikt om te leggen in combi-
natie met vloerverwarming,  zeker ook 
 houten vloeren.

Hout staat bekend als een uitsteken-
de thermische isolator. Hierdoor voelt 
een houten vloer ten opzichte van bij-
voorbeeld een stenen vloer niet koud 
aan. Door de goede isolerende eigen-
schappen warmt een houten vloer iets 
trager op, maar hij houdt daarna de 
warmte wel langer vast. Dat is ideaal 
in de winter.

Niet alle houtsoorten zijn even  geschikt 
om te gebruiken!
Zo is het bijvoorbeeld niet aan te 
 raden om een houtsoort te  gebruiken 
die weinig warmte doorlaat. Ook voor 
de tussenvloer moet er rekening 
 worden gehouden met verschillen-
de factoren die het functioneren van 
de vloer verwarming beïnvloeden. Uw 
parketspecialist kan u hier alles over 
vertellen.

HOUTEN VLOER OP 
VLOERVERWARMING
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Onze houten vloeren zijn afgewerkt 
met de beste kwaliteit vloeroliën, 
wax of lak en daardoor bijzonder on-
derhoudsvriendelijk. Om er voor te 
 zorgen dat uw vloer lang mooi blijft, is 
het belangrijk dat deze in goede con-
ditie blijft. Dit bereikt u door uw vloer 
goed te onderhouden. Voor het juiste 
vloeronderhoud heeft de ParketGroep 
een eigen, uitgebalanceerd assorti-
ment met onderhoudsproducten.

Een houten vloer heeft zo nu en dan 
een opknapbeurt nodig. Wij  adviseren 
een intensief belopen, geoliede 
vloer eens per jaar goed te reinigen 
en  opnieuw in de olie te zetten. Een 
 gelakte vloer zal gemiddeld eens in 
de zeven jaar opnieuw geschuurd en 
gelakt moeten worden.

U kunt uiteraard de vloer ook zelf on-
derhouden. Wij adviseren graag hoe u 
dit het beste kunt doen. De onderhoud-
smiddelen kunt u bestellen via onze 
webshop. En tevens is het mogelijk om 
bij ons eventueel benodigde machines 
te huren. Meer informatie hierover 
vindt u op  www.parketgroep.nl. 

ONDERHOUD IS HET  
BEHOUD VAN UW VLOER

Is uw vloer toe aan een opknap-
beurt, maar heeft u geen tijd of 
zin om hier zelf mee aan te slag te 
gaan? Bij de ParketGroep  helpen 
we u graag. Onze zeer  ervaren 
vakmensen laten uw vloer er 
weer als nieuw uit zien. Wij ko-
men bij u langs om u te adviseren 
over de mogelijkheden. Het  enige 
wat u hoeft te doen, is contact 
opnemen met de dichtstbijzijnde 
 ParketGroep-winkel.
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HOUTEN VLOEREN 
MET HARDWAX (OLIE) BEHANDELD

HOUTEN VLOEREN 
MET OLIE BEHANDELD

GELAKTE VLOEREN PROFESSIONEEL 
ONDERHOUD

Bestel deze producten in 
onze webshop op 

www.parketgroep.nl.
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ParketGroep Nederland bestaat 
uit een groep onder nemers uit de 
vloerenbranche, met op dit ogenblik 
23 aangesloten 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.

De leden delen kennis en ervaring 
en kopen gezamenlijk in, zodat ze 
een gunstige prijsstelling kunnen 
bieden. Tevens biedt men exclusieve 
 producten onder de naam “Nederland 
 collectie”. Met een eigen invulling en 
uitstraling in de showroom.
De bij ParketGroep Nederland aan-
gesloten leden voldoen aan strenge 
eisen en normen. Ze hebben het ken-
nis- en adviesniveau in huis om de 
consument te helpen die vloer te kie-
zen die in alle opzichten bij ze past. En 
de vakmensen in dienst om deze vloer 
ook perfect 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 branche 
vereniging

•   Erkend schadeherstel, partner  
van diverse 
verzekeringsmaatschappijen

•   Uitgebreid en volledig niet merk 
gebonden assortiment

•    Exclusieve collectie vloeren onder 
de naam “Nederland collectie”

•   Actieve marketingondersteuning, 
o.a. via de veelbezochte website 
parketgroep.nl en vele  berichten 
op social media. En uiteraard 
diverse boekjes, waaronder deze 
 vloereninspiratie.

•   Diverse boekjes voor  informatie,  
collectie en inspiratie via 
 “vloereninspiratie”, dat u hierbij 
wordt aangeboden.

•   6 bijeenkomsten per jaar om over 
de aanpak te praten en collega's  
te ontmoeten

•   Leden wereldberoemd maken in 
eigen regio

De leden van ParketGroep Nederland 
zijn dé lokale vloerenspecialisten die 
zich onderscheiden richting de consu-
ment en mede daarom succesvol zijn.
Wilt u meer weten over de Parket-
Groep of heeft u wellicht interesse om 
lid te worden? Neem dan contact op 
via mail info@parketgroep.nl.

Namens de leden van ParketGroep 
Nederland.

PARKETGROEP NEDERLAND 
“WINKELS MET EEN GEZICHT”
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PARKETGROEP NEDERLAND 
“WINKELS MET EEN GEZICHT”



Parketgroep Nederland 
De Woonindustrie - Symfonielaan 1 | 3438 EW Nieuwegein | info@parketgroep.nl | 

www.parketgroep.nl

De Nederland Houten Vloeren collectie is met zorg samengesteld door de specialisten van 

ParketGroep Nederland en alleen in onze winkels verkrijgbaar. Vraag ernaar in één van onze showrooms, 

waar ook vele voorbeelden van deze vloeren zijn te bekijken.

Bezoek een winkel van de ParketGroep Nederland in de buurt en ontvang gelijk 

een persoonlijk vloeradvies. Helemaal op maat en passend bij uw situatie.

U kunt ook een afspraak maken via de website 

www.parketgroep.nl


