
Waarom kies ik voor parket?
Wil je een warme en huiselijke uitstraling voor je huiskamer, keuken, slaapkamer, … ? Dan kan je kiezen voor een parketvloer.
Parket is een vloerbedekking die bestaat uit houten planken. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en kan aan de
hand van verschillende systemen geplaatst worden. Parketvloeren ogen niet enkel mooi, maar zijn ook sterk én duurzaam.

Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor een massief
parket. Na het plaatsen van dergelijke vloer moet
deze geschuurd en gelakt of geolied moet worden.
Daarnaast kan je ook gaan voor een lamelparket.
Deze bestaat uit samengestelde delen of planken die
reeds geolied of gelakt zijn, waardoor verdere
afwerking na plaatsing niet meer nodig is.

Een parketvloer kan je plaatsen door middel van lijmen of een clicksysteem, afhankelijk van het soort parket. Er zijn tevens
verschillende uitvoeringen mogelijk qua kleur en houtsoort.
De keuze van de afwerking hangt af van je persoonlijke smaak, van de kamer waar je de vloer plaatst en van de verwachte
intensiteit van het gebruik. Er zijn verschillende opties om uw parket af te werken zoals lakken, in de was zetten of olie
gebruiken. Deze afwerking biedt een extra beschermlaag tegen vlekken en slijtage.
Let wel op: hout is steeds onderhevig aan warmte en vocht. Daarom is het belangrijk om de relatieve luchtvochtigheid en
temperatuur onder controle te houden.

Parketvloer reinigen
Net zoals elke andere vloer moet parket regelmatig gekuist worden. Maak je vloer steeds stofvrij vooraleer je aan de slag gaat
met zeep. Om beschadigen te voorkomen moet je rekening houden met het soort vloer dat je koos. Zo neem je voor geoliede
parket best een olieachtige natuurzeep , terwijl je een geboende parket poetst met een ph-neutraal onderhouds- én
reinigingsmiddel in één.
Als algemene regel kan men wel vaststellen dat het gebruik van water beperkt moet worden, anders kan je parket verkleuren of
omhoog komen.
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