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Exclusief
Parket

S
amen met haar partner en kinderen besloot ze om te 
investeren in hun woning. ‘Nu we niet op vakantie gaan 
vanwege de coronacrisis, is het fijn om je interieur op 
orde te hebben. Een vloer is letterlijk de basis om mee 

te starten.’

PARKET EN VLOERVERWARMING
Het stel koos ervoor om boven op de bestaande marmeren vloer - 
voorzien van vloerverwarming - hoogwaardig parket te leggen, in 
de populaire visgraatvariant. ‘Dat scheelde niet alleen een hoop 

geld, maar ook rommel. De warmte stijgt prima 
door het hout heen, daarover zijn we correct 

geïnformeerd’, zegt Carolien terwijl ze 
ondertussen een rondgang maakt door 

de ruime benedenverdieping van het 
huis. ‘We hebben de parketvloer op de 
begane grond overal doorgelegd, in 
de woonkamer, tv-kamer, eetkamer, 
keuken en de entree.’

MAATWERK TOT IN DETAIL
Daardoor ontstaat harmonie tussen de verschillende ruimten en is de 
woning een oase van rust en gezelligheid. De vaklieden van Topshelf 
Parket hebben aan alles gedacht. Zo zijn de plinten en deuren keurig 
aangepast. Ook de afwerking met aluminium strips op een aantal 
plekken is zeer geslaagd. Carolien: ‘Geen detail werd over het hoofd 
gezien. Dat gaf ons rust en vertrouwen. Bovendien hebben de heren 
niet alleen vlot, maar ook netjes gewerkt en met respect voor ons 
huis. Ik zou het bij wijze van spreken zo weer doen, maar met deze 
parketvloer kunnen we zeker zo’n vijfentwintig jaar vooruit. Nu is de 
tuin aan de beurt’, glimlacht de vrouw des huizes.

Een warm welkom in huize Caris in Bunde. Niet alleen vanwege de gastvrije ontvangst, maar ook dankzij de splinternieuwe 
parketvloer. ‘Juist in deze tijd wilden we onze woning een facelift geven. Dat is goed gelukt’, zo laat Carolien Caris vol trots 
de nieuwe parketvloer in het moderne visgraatmotief zien.

OPENINGSTIJDEN: 
dinsdag tot en met zaterdag 

van 10.00 tot 16.00 uur. 
Buiten deze tijden op afspraak.

TOPSHELF PARKET
Weerterveld 13 | 6231 NC Meerssen

T 043 - 364 34 12
www.topshelfparket.nl

Juist in deze tijd willen we 
ons interieur op orde hebben

HELAAS GEEN VAKANTIE, MAAR WEER 
EEN WARM GEVOEL IN EIGEN HUIS

PARKET VAN DE BOVENSTE PLANK

Ook op anderhalve meter zijn onze 
parketvloeren het bekijken waard. Bezoek de 

showroom voor inspiratie 
en vakkundig advies. 

We werken volgens de RIVM-richtlijnen.

MEER DAN 30 JAAR ERVARING EXPERT IN SCHADEHERSTELOERDEGELIJKE KWALITEIT MAATWERK MOGELIJKLIEFDE VOOR HET AMBACHT PERSOONLIJK ADVIES

ADVIES DAT HOUT SNIJDT
Deze moderne parketvloer in visgraatmotief en vele andere 
parketvarianten zijn te bewonderen in de ruime showroom van 
Topshelf Parket aan het Weerterveld 13 in Meerssen. De houtfirma is 
al dertig jaar een begrip in Limburg en staat bekend om maatwerk 
en vakkundig advies dat hout snijdt.

Op de bovenverdieping ligt al jarenlang een breedplank 
lamelvloer, eveneens van Topshelf Parket.


