
Over de vloer bij
de Griekse smaakmaker
van Valkenburg

Grote kans dat u in Valkenburg bij iemand thuis of 
in een van de vele horecagelegenheden over een 
parketvloer heeft gelopen van Top Shelf Parket uit 
Meerssen.

Voor elk interieur passend parket
Ondertussen komen er steeds meer gasten 
over de (parket)vloer, die zich nestelen in 
de sfeervolle entourage. De vloer is niet 
alleen praktisch, maar geeft bij binnenkomst 
gelijk een warm gevoel. Voor elk interieur, 
smaak en budget heeft Top Shelf Parket 
een passende parketvloer. Directeur Shaun 
Rowbotham van de parketzaak legt uit: “Wij 
roken en oliën het hout zelf, zodat we kunnen 
afstemmen op de persoonlijke wensen van 
de klant.” Ook is het bedrijf gespecialiseerd 
in het verouderen van nieuwe parketvloeren. 
“Dat is onze specialiteit, aangezien we 
beschikken over een eigen fabriek waarbij we 
met specifieke technieken een gloednieuwe 
vloer de uitstraling geven van een geleefde 
parketvloer.”  

Van generatie op generatie
Shaun zit al ruim 30 jaar in het vak en weet 
voor elke woon- of bedrijfssituatie altijd een 
passend advies te geven. Niet voor niets wordt er 
geregeld van generatie op generatie in Meerssen 
aangeklopt voor een kwaliteitsvloer. “Dat is een 
mooi bewijs van ons vakmanschap.” De vakman 
weet waarover hij praat en showt ondertussen 
de nieuwe collectie. “Ik vind het prachtig om 
gezamenlijk op zoek te gaan naar de ideale 
parketvloer. Een vloer is letterlijk en figuurlijk 
de bodem van je dagelijkse leven, dat moet 
natuurlijk een goede keuze zijn.”

De vermaarde firma is in deze regio namelijk al 
decennialang het aangewezen adres voor hoogwaardige 
parketvloeren, zowel voor thuis of in de zaak. 
Bijvoorbeeld bij het Griekse restaurant Dionysos aan 
het Grendelplein (20) in het hart van de toeristenstad. 
Hier serveert de familie Zafiriadis en team al sinds 1996 
lekkernijen uit de Griekse keuken. De sfeer is warm en 
authentiek. Dat komt niet alleen door de vriendelijke 
bediening, fraaie inrichting en bijpassende muziek. De 
vloer is letterlijk de basis van dit restaurant. “We zijn erg 
blij met onze parketvloer. Een ongelukje kan in de horeca 
altijd voorkomen, maar deze vloer kan makkelijk tegen 
een stootje en is eenvoudig te reinigen. Ideaal”, vertelt 
mede-eigenaar Margarita.

Top Shelf Parket
Weerterveld 13, Meerssen
T 043 – 364 34 12
www.topshelfparket.nl

Scan deze QR-code en
krijg iets warms voor
de koude maanden:

Openingstijden
Top Shelf Parket:

dinsdag t/m zaterdag:
10:00-16:00 uur.
Buiten deze tijden

op afspraak.

Ideale bodem voor
een sfeervolle avond

58 KIJK op Valkenburg


