
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Vier soorten parket: 

1. Laminaat 

2. Lamellen parket 
3. Gelijmd parket 

4. Massieve delen 
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Laminaat vloeren 
 
 

Dit zijn vloeren welke eigenlijk niet zoveel uitleg meer nodig hebben, te-

meer daar bijna iedereen weet dat dit vloeren zijn die niet gemaakt zijn 

van hout maar van kunststof. Waar men echter wel goed op moet letten is 
de kwaliteit van het materiaal.  

Er zijn eigenlijk in de vakhandel maar twee soorten in kwaliteitslaminaat 
verkrijgbaar. Het dpl laminaat ook wel melamine laminaat genoemd en 

het hpl laminaat wat onder hoge druk ( High pressure laminate) wordt op-
gebouwd in verschillende lagen. De opbouw gaat als volgt. ( zie foto's ).  

  

 
 
 

Laminaat is kunststof. Het laminaat bestaat uit: 
- kunststof onderkant (tegen vocht) 

- een HDF (Hard Density Fibreboard) binnenlaag 
- een papier bovenkant (dit geeft de kleur aan) 

- een lamine toplaag (is de slijtlaag) 
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Lamel Parketvloeren 
 

Dit zijn kwaliteitsparketvloeren die eigenlijk dezelfde opbouw hebben als 
de " Traditionele parketvloeren ", maar dan kant en klaar geschuurd en 

behandeld naar keuze vanaf de fabriek geleverd kunnen worden.  
 

Dit zijn namelijk parketvloeren met een toplaag van echt hout die in de 
meeste gevallen verlijmd zijn op een kruislings verlijmde  onderlaag welke 

aan de onderzijde nog eens afgewerkt is met een dun laagje multiplex om 
de stabiliteit van het materiaal te waarborgen.  

 
De bovengenoemde toplaag, is afhankelijk van de fabrikant, in verschil-

lende diktes verkrijgbaar. Dit varieert in diktes van respectievelijk 1 mm 
hout tot zelfs 6 mm hout. De totaaldikte van de lamel komt meestal rond 

de 15 mm.  

 
Doordat ook dit type parketvloer weer is uitgevoerd met de U inmiddels 

welbekende mes en groef verbinding, zijn juist deze vloeren ook erg popu-
lair bij de zelfleggers onder ons. Deze vloeren zijn verkrijgbaar in bijna 

alle denkbare houtsoorten, verschillende maten breedtes, en variabele 
diktes.  

 
Bij "Parkethuys 't Oude Ambacht" vindt U een zeer uitgebreid programma 

van dit type parketvloeren. 

 

Traditionele parketvloeren (gelijmd parket) 
 

Dit zijn parketvloeren van 6 tot 10 mm dikte welke volgens oud procédé 

verlijmd en gespijkerd worden op een door ons te leggen 10 mm dikke 
mozaïek houten ondervloer.  

Dit gaat als volgt: 

Op de cementdekvloer wordt een speciale lijm aangebracht die uitermate 

geschikt is om de 10 mm dikke houten mozaïek ondervloer rechtstreeks 
op de cementdekvloer te verlijmen. Omdat het zelden voorkomt dat een 

cementdekvloer perfect vlak is, is juist deze ondervloer uitermate geschikt 
om de eventuele niveau verschillen op te vangen, welke later door twee 

keer diagonaal en een keer recht te schuren verwijderd kunnen worden.  

Vervolgens wordt de geschuurde ondervloer ingelijmd met een zoge-

naamde dispersie lijm welke uitermate geschikt is om hout op hout te ver-

lijmen.  

Hierna wordt het parket, respectievelijk 6 tot 10 mm massief, zonder mes 

en groef verbinding koud tegen elkaar in de lijm gelegd en vast geschoten 
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met kleine nageltjes in de door ons gelegde en vlakgeschuurde onder-

vloer.  

Vervolgens wordt de vloer in schuurgangen van grof naar fijn geschuurd 
en worden alle spijkergaatjes handmatig gestopt, waarna de vloer desge-

wenst geborsteld of glad gepolijst wordt.  
 

Wanneer dit is gebeurd wordt de vloer naar keuze behandeld, hetzij ge-
lakt, geolied, of geïmpregneerd en in de was gezet.  

Het grote voordeel van dit type opbouw van parketvloeren is dat deze 
door de keuze van de ondervloer in samenwerking met de verdere op-

bouw van de parketvloer een fantastisch massief en nagenoeg werkings-
vrij eindproduct vormt. Op deze parketvloeren wordt daarom ook door ons 

een minimale garantie gegeven van 10 jaar.  

Doordat het leggen en terplaatse aan de woning bewerken van de vloer 

een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid is, vallen deze vloeren dan 
prijstechnisch ook in de hogere prijsklasse.  

 

Banden / biezen / vlechten / boorden: Dit zijn speciale randbewerkingen 
aan de parketvloer die tegen meerprijs per strekkende meter kunnen 

worden toegepast, bij zowel de traditionele als de geschraapte, gekastijde, 
en getrommelde parketvloeren.  

 

 

Planken vloeren 
 

Dit zijn massieve vloeren welke in variabele diktes geleverd kunnen wor-
den. Bijvoorbeeld, in 15 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm, en zelfs in 24 mm 

dikte.  
 

Aan deze ook wel dikke planken genoemde vloeren is ook weer de zoge-
naamde mes en groef verbinding gemaakt, waardoor deze vrij gemakke-

lijk ( indien de kwaliteit perfect is ) tot een geheel in elkaar te monteren 
zijn.  

 
Deze vloeren zijn bij " Parkethuys 't oude ambacht " zowel onbehandeld 

en ongeschuurd, als kant en klaar geschuurd en behandeld op de door U 

gewenste manier afgewerkt, zowel gelakt als geolied verkrijgbaar. Dit 
vergemakkelijkt het om deze vloeren eventueel zelf te leggen.  

 
Er zijn echter verschillende manieren om dit type vloer te leggen, zoals: 

-  
Zwevend op een speciaal daarvoor bestemde ondervloer onderling ver-

lijmd in de mes en groef verbinding. 
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-  

Blind vernageld door de mes op een onderwerk gemaakt van raggels, 

waarbij de kopse kanten van het vloerdeel volledig aan elkaar verlijmd 
dienen te worden, en de lange kanten van het vloerdeel puntsgewijs 

verlijmd worden. 

-  Rechtstreeks verlijmen op de cementdekvloer. 
 

Voorts merken wij echter wel op dat men altijd ernstig rekening dient te 
houden met de werking van de te verwerken materialen. Over al deze 

manieren van leggen en verdere informatie m.b.t. de werking van dit type 
vloer, kunt U uiteraard bij " Parkethuys 't Oude Ambacht " terecht. 
 

 

Geschraapte parketvloeren 
 

Voor deze vloer geldt eigenlijk dezelfde opbouw als de traditionele parket-
vloer zoals eerder omschreven.  

 

Hier is alleen een andere bewerking op toegepast, namelijk dat i.p.v. dat 
de vloer machinaal geschuurd wordt, deze geheel volgens oude traditie 

met een mes handmatig geschraapt wordt.  
 

Deze vloeren kunnen licht gekleurd en behandeld worden en krijgen daar-
om juist door deze vorm van bewerken een verouderde beleefde uitstra-

ling.  
 

Echter merken wij op dat dit een zeer exclusief product is temeer omdat 
de ambachtelijke vloerenlegger die deze bewerking nog toepast nagenoeg 

niet meer te vinden is. Daardoor wordt er tegenwoordig alleen nog maar 
machinaal geschuurd.  

 
Deze vloeren zijn bij " Parkethuys 't oude ambacht " nog in volle glorie te 

bewonderen. 
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Getrommelde / Gekastijde parketvloeren 
 

Dit zijn ook weer parketvloeren met dezelfde opbouw die op ambachtelijke 

wijze gelegd worden zoals bij traditioneel parket is omschreven.  
 

Doordat deze net als bijvoorbeeld de welbekende getrommelde klinkers 
dezelfde voorbewerking hebben gehad, krijgen juist deze vloeren een zeer 

karakteristieke verouderde middeleeuwse uitstraling. 
 

Dit zijn vloeren die u beslist een keer gezien moet hebben. 

 
Dit type vloer is net zoals de geschraapte parketvloer een vloer die door 

de bewerking die zij heeft ondergaan een vloer is die voor jarenlang zor-
geloos plezier zorgt, en zelfs zeer gemakkelijk te onderhouden is. 
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Bamboevloeren 
 

Dit zijn vloeren die eigenlijk weer thuis horen in de categorie " Traditionele 

Parketvloeren". Deze worden namelijk variërend in 5 mm of in 10 mm, 
zoals het traditioneel parket, verlijmd en gespijkerd op een ondervloer van 

mozaïek die op zijn beurt ook weer verlijmd is aan de cementdekvloer en 
tevens mooi vlakgeschuurd moet zijn.  

 
Nadat de bamboe goed geschuurd is kan deze zowel gelakt als geolied 

worden. Ook zijn deze bamboe vloeren kant en klaar gelakt of geolied 
verkrijgbaar vanaf de fabriek, met ook hier weer de aan de zijkant van de 

delen aangebrachte mes en groef verbinding.  
 

Er zijn in bamboe eigenlijk maar twee kleuren verkrijgbaar namelijk bam-
boe naturel en bamboe gestoomd. De bamboe vloeren hebben een zeer 

eigentijdse uitstraling temeer omdat het hier eigenlijk geen hout maar een 
grassoort betreft.  

 

Bij " Parkethuys 't Oude Ambacht " treft u ook deze vloeren weer op ver-
schillende manieren verwerkt en gelegd aan.  

 
Voor meer informatie: 

 
Parkethuys 't Oude Ambacht 

Burgerhoutsestraat 45 
4702 BA Roosendaal 

tel. (0165) 57 05 19 
e-mail info@parkethuys.nl 


