Parket
Wilde je vroeger parket, dan had je niet
veel alternatieven. Inlands eikenhout was
zowat de enige optie. Als je nu voor parket
gaat kijken, krijg je de keuze tussen tientallen verschillende soorten hout. Het wordt
alsmaar moeilijker je weg te vinden in het
uitgebreide gamma.
Verschillende houtsoorten hebben vanzelfsprekend verschillende kleuren. Hout is
een natuurproduct, lichte kleurvariatie is
dus onvermijdelijk. Eik blijft in ons land het
populairst naast esdoorn, beuk, kastanje en
es. Ook tropische soorten zoals afzelia, paddock, merbau en irroko raken steeds meer
in trek. Zacht hout, bijvoorbeeld den, gebruik je best alleen in de slaapkamer.
Een thermische behandeling van het hout
verbetert de duurzaamheid en stabiliteit van
de houtsoort. Deze methode verbrandt de
harsen waardoor het hout geen voedingsbestanddelen meer bevat voor bacteriën.
Het risico op houtaantasting valt weg!
lees verder
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Kernhout of spinthout?
Er bestaat een verschil tussen kernhout, het
donkere en zwaardere hout uit het binnenste gedeelte van de boom en spinthout, het
lichtere hout tussen het kernhout en de bast.
In houten planken zie je altijd onregelmatigheden: de kwasten. Die bepalen mee het uitzicht van je vloer.
Let op, je hebt parket van verschillende kwaliteit. Eerste keuze bevat minder kwasten, kleurschakeringen of andere onvolkomenheden.
Naast eerste keuze heb je ook tweede keuze
of biskwaliteit, rustiek a, rustiek b en rustiek c.
Soorten parketvloeren?
Massief parket bestaat uit massieve houten
planken (8 tot 23mm) in verschillende uitgaven:
1. Bij plankenvloeren bestaat de vloer zelf
uit massieve planken (minstens 2cm dik) van
verschillende of wisselende breedte met een
tand- en groefverbinding.
2. Strokenparket zijn dunnere, smallere planken (10 à 22mm), meestal verlijmd op een onderparket. Ook hier kunnen de planken van
verschillende of wisselende breedte zijn.
3. Kasteelplanken is de benaming voor extra
brede planken.
4. Mozaïekparket is opgebouwd uit dunne
plaatjes (6 à 10mm) verlijmd op de ondervloer. Het legpatroon bepaald het motief bijvoorbeeld dambord, visgraat of Engelse stijl.
5. Lamparket of tapijtparket bestaat uit houtstroken (zonder tand of groef), ook verlijmd op
de ondervloer. Bij grote afmetingen gebeurt
dit op een onderparket.

lamellen waarvan de vezelrichting niet horizontaal maar verticaal ligt, de jaarringen zijn
hier zichtbaar. Een net, verlijmd op de ondergrond, houdt de plankjes samen.

tot helder. Lak is de meest gebruiksvriendelijke
afwerking. Toch bestaan er over lak veel vooroordelen uit het glimmende en vergelende
tijdperk.

Meerlagig of gelamelleerd parket bestaat
uit een onderlaag (naaldhout of multiplex),
een tussenlaag (dennenhout of MDF) en een
toplaag (minstens 2,5 mm dik). Bij levering is
het parket al geolied of gevernist en dus legklaar. Sommige meerlagige parketvloeren zijn
duurder dan parketvloeren. Bij deze uiterst
stabiele vloeren hebben boven- en onderlaag dezelfde dikte en bestaan uit dezelfde
of soortgelijke houtsoort.

Oliën vergt meer onderhoud dan lakken.
Toch vinden de meeste houtliefhebbers olie
het mooiste ogen. Na droging is olie erg mat,
hierdoor vallen eventuele krassen heel wat
minder op. Ingelopen vuil is zelfs met staalwol
te verwijderen.

Ook fineerparket is opgebouwd uit verschillende lagen, maar de toplaag is dunner.
Recuperatieparket zijn gerecupereerde oude
plankenvloeren – afkomstig uit oude gebouwen, kastelen of kloosters - die staan voor authenticiteit. Als de fabrikanten zelf de vloeren
er kunstmatig ouder laten uitzien, spreken we
van verouderd parket. Deze fabrieksmatig
vervaardigde vloeren zijn visueel niet gemakkelijk te onderscheiden van echt oude parketvloeren.

Dagelijks onderhoud?
Van een mooie parketvloer wil je natuurlijk
zo lang mogelijk genieten. Het dagelijkse onderhoud van je parketvloer kan best op een
droge manier gebeuren. Daarvoor gebruik je

een parketborstel of een stofdoek. Als het vuil
er niet afgaat, mag je een licht bevochtigde
doek gebruiken. Zorg wel dat de vloer binnen
de minuut droog is. Hoe je de vloer onderhoudt, is verder afhankelijk van de houtsoort
en de afwerkinglaag. Onderhoud met speciale producten is nodig om de parketvloer meer
bescherming te geven.
Parket in de badkamer?
Hout kan je – mits een degelijke afwerking
en een goed onderhoud – verwerken in het
hele huis zelfs in de badkamer. Kies wel voor
een houtsoort die niet vochtgevoelig is zoals
teak, afzelia of merbeau. Vermijd hier beuk of
naaldhout. Breng zeker een vernislaag of een
beschermende olielaag aan.
tekst: Adinda Heyvaert
foto’s: Z-parket - Victor Zastol`skiy

Bescherming?
Boenen, lakken of oliën vergemakkelijkt het
onderhoud en vergroot de duurzaamheid
van de vloer. De persoonlijke smaak is een
doorslaggevende factor in de keuze.
Boenen is de traditionele manier om vloeren
te onderhouden. Het voordeel van boenwas
is dat de mooie houtstructuur goed zichtbaar
blijft. Helaas is de wassen laag niet zo slijtvast.
Minstens eenmaal per jaar de vloer opnieuw
boenen is een must. Gebruik boenwas daarom best in weinig gebruikte woonruimtes.

De ‘houten vloer’ herbekeken:
vernieuwde toepassingen van het traditionele
parket.

Laat je verrassen door ons aanbod!
Showroom open op zaterdag
van 14 uur tot 17 uur, ook afspraak.

Eigen plaatsing door zaakvoerder.
Vrijblijvend advies.
Begeleiding van A tot Z voor zelfplaatsers.

Lakken kan op verschillende wijzen van mat
6. Kops parket is samengesteld uit houten
Nivoo Parket
Grote Breemstraat 17 - 3500 HASSELT
T 011 33 31 26 - F 011 74 04 68
nivoo@telenet.be - www.nivooparket.be
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