
e zagen de stalen van dit hout met visgraatpatroon 

in de showroom. Nieuwsgierig geworden, zijn we 

gaan kijken bij een project waar deze vloer was 

gelegd. Ik wist meteen: dit is ’m. De vloer is een 

belangrijke keuze bij het inrichten van je woning, 

het is echt de basis waarop we zijn gaan voortborduren. We wonen 

in een oud pand in de binnenstad van Maastricht. Toen we het 

kochten, was het een kantoorpand dat destijds is ontstaan door het 

samenvoegen van een paar naast elkaar gelegen, kleine woonhuizen. 

Je kunt je voorstellen dat het een hele transformatie is geweest. We 

hebben het oude laten terugkomen en daar moderne elementen aan 

toegevoegd, zoals de strakke keuken. De houten vloer zorgt voor 

een warme basis en is daarnaast ook nog eens ontzettend praktisch 

door de afwerking met een naturelolie. Het hout is in de eigen fabriek 

van Top Shelf Parket geolied en daarnaast na het leggen nog eens 

extra behandeld waardoor de vloer gemakkelijk schoon te houden 

is. Met vier kinderen en een hond is deze combinatie van mooi en 

functioneel nog eens extra belangrijk.’

VLOERVERWARMING

‘Parket en vloerverwarming gaan goed samen, zo blijkt. Op de vloer 

zijn matten met "exibele buizen aangebracht waarover een laagje 

beton is gegaan. Op het beton is vervolgens na een periode van 

drogen het parket gelegd met speciale "exibele lijm. Het laat de 

warmte goed door en is een perfecte hoofdverwarming. Heerlijk 

aangenaam om met blote voeten over te lopen en het zorgt voor 

een aangename en constante temperatuur. Bijverwarming met 

radiatoren was even een discussiepunt tijdens de verbouwing, maar 

is hier gelukkig niet nodig. En we hebben de open haard altijd nog 

voor als we even snel extra warmte willen in de woonkamer. Aan het 

leggen van het parket gaat een stookprotocol vooraf om de vloer 

voor te bereiden. Daar word je uitgebreid over geïnformeerd en 

prima bij begeleid. De mannen van Top Shelf Parket hebben goed 

werk verricht, de vloer ligt mooi strak. Twee dagen na het leggen 

mocht de vloerverwarming al aan. Het resultaat is aangenaam, mooi 

en praktisch. We zijn meer dan tevreden.’

Een warme 
en chique basis
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Ze gingen voor de charme van hout in combinatie met vloerverwarming en kozen voor de chique uitstraling van een 

visgraatlegpatroon. De bewoners van een karakteristiek, oud pand in hartje Maastricht wisten precies wat ze wilden en 

vonden hun ideale vloer bij Top Shelf Parket in Meerssen.
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