Maatwerk & kwaliteit van de bovenste plank

Voor elk interieur een hoogwaardige
parketvloer op maat
De ruime showroom (300m2) van Top Shelf Parket

Van generatie op generatie

onnodige stookkosten dus. Bovendien is ons parket

zien van een houten vloer. Voor elk interieur, bud-

woon- of bedrijfssituatie altijd een passend advies

Shaun.

in Meerssen laat de ongekende mogelijkheden
get en smaak is er passend parket.

Samen met eigenaar en houtspecialist Shaun Rowbotham maken we een rondgang langs de nage-

bootste woonkamers. Klassieke en moderne vloeren in uiteenlopende kleuren, designs, figuren en

mozaïeken bieden volop inspiratie. “We krijgen
steeds vaker het verzoek om een nieuwe parket-

Shaun zit al ruim 30 jaar in het vak en weet voor elke
te geven. Niet voor niets wordt er geregeld van ge-

neratie op generatie in Meerssen aangeklopt voor

Nieuwe collectie

vakmanschap.” Iedereen kan bij Top Shelf Parket

dertussen voorbeelden van de nieuwe collectie. “Ik

een kwaliteitsvloer. “Dat is een mooi bewijs van ons
dan ook rekenen op persoonlijke aandacht, water-

dichte garanties, no-nonsense service en kwaliteit
tot op de millimeter.

vloer een optisch verouderde uitstraling te geven”,

Van babykamer tot kasteel

beschikken over een eigen fabriek waarbij we met

vloer bent geweest bij een parketvloer van de fir-

vertelt Shaun. “Dat is onze specialiteit, aangezien we
specifieke technieken een gloednieuwe vloer de

uitstraling geven van een geleefde parketvloer. Dat
geeft karakter”, vertelt hij bevlogen. “Wij roken en

oliën het hout ook zelf, zodat we kunnen afstemmen
op de persoonlijke wensen van de klant.”

altijd bestand tegen hoge temperaturen”, verzekert

Grote kans dus dat u in deze regio al eens over de
ma uit Meerssen. “Van babykamer tot kasteel, we

De vakman weet waarover hij praat en showt onvind het prachtig om gezamenlijk op zoek te gaan
naar de ideale parketvloer. Wie dat wil, kan demo’s

van parketvloeren meenemen om thuis alles nog
eens rustig te bekijken. Want een vloer is letterlijk
en figuurlijk de bodem van je dagelijkse leven, dat
moet natuurlijk een goede keuze zijn. En daar helpen wij graag bij.”

draaien onze hand nergens voor om”, vat Shaun
samen. Ook bij woningen met vloerverwarming is
parket de juiste keuze: “De warmte gaat zonder problemen door het parket omhoog en het hout zorgt

ervoor dat de warme lucht in de kamer blijft. Geen

Kom bij ons over de
vloer en krijg wat warms
voor de koude dagen.

Top Shelf Parket

Weerterveld 13 - 6231 NC Meerssen
T 043-364 34 12 - www.topshelfparket.nl

Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 10:00-17:00 uur, zaterdag van 10:00-16:00 uur.
Buiten deze tijden op afspraak.
lifestyle in limburg 51

