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‘Er gaat niets
boven echt hout’
‘We hadden een verhuizing van Gulpen naar Maastricht op de planning staan; een mooie nieuwe huisvesting voor ons
advocatenkantoor Simons & Partners’, vertelt Bart Augustin. ‘Via via werd ons aangeraden om eens binnen te lopen bij
Top Shelf Parket in Meerssen. Een goede keuze, zo bleek.’
Door Petra Lejeune | Fotografie Henry Peters

‘I

k wilde een pvc-vloer, dat had ik op het oog. Een houten
vloer leek me geen goede keuze voor een huurpand. Ik werd
vriendelijk geholpen door Shaun van Top Shelf die alle tijd
voor me nam en stalen van het mooiste pvc naast elkaar
legde. Het zag er echt goed uit. Deze pvc-stroken lijken net echt
hout. “Ik laat je voor de vorm toch eens zien wat een parket doet”,
zei Shaun, en hij legde er drie houtsoorten naast. Tja, en toen was ik
toch direct om. Er gaat niets boven echt hout. Het leeft en heeft echt
wel meer uitstraling. Hier zijn we dus op verdergegaan en Top Shelf is
met wel zes verschillende soorten planken hier op locatie gekomen.
Zo kun je op de plek zelf zien welk hout het beste tot zijn recht komt.’

PRAKTISCH
‘Zijn advies is eerlijk. Ik vind donker gebrand hout mooi, maar
hij zegt dan ook oprecht wat wel en niet kan. Op de vloer zou het
meteen strepen geven zodra er iemand overheen loopt, daar krijg
je spijt van. Daar houd ik wel van, een eerlijk verhaal. Ook al zou
hij me een duurdere vloer kunnen verkopen, dit dan toch afraden
omdat het niet praktisch is. Een partij die meedenkt en gaat voor
wat het beste voor de klant is. Wat we uiteindelijk gekozen hebben
in alle kantoorruimtes, is massief maple met een afwerking die heel
praktisch is. De gebruikerssporen, het reliëf en het kleurverschil
geven de vloer een speels karakter. Geen plank is hetzelfde. En ook
heel functioneel; deze vloer is los gelegd. Zouden we weer verhuizen
en weggaan uit dit huurpand, dan kunnen we de vloer meenemen.
Ook daar denkt Top Shelf goed in mee. Met twee man sterk hebben
ze de vloeren in alle kantoren snel en netjes gelegd. En ook keurig en
tot in detail afgewerkt, want de ovale vorm van de ruimtes maakt het
niet gemakkelijk. Ook het begroten van hoeveel er nodig zou zijn aan
planken om alles mooi dicht te leggen was ruim. Alles wat over was,
ging mee terug en de financiële afwikkeling daarvan werd meteen
geregeld. In alles laat Top Shelf zien dat ze werken op basis van
vertrouwen. Dat is prettig. Het hout moest wennen aan de ruimte.
Dan komen ze de planken gewoon brengen, ook al zijn we nog niet in
het pand werkzaam. Service, daar gaan ze ver in.’
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