Bedrijf in Beeld
Harrie Spijkers - De Parketteur Riel

Van slaapkamer tot museum.....

Wie ons nog niet kent, hier even
in het kort wie wij zijn en wat we
doen. Mijn vrouw Marieke en ik
zijn de mensen achter De Parketteur. We zijn de zaak gestart in december 1994. Marieke houdt zich
vooral bezig met de administratie,
de boekhouding en het adviseren
van klanten. De werkvloer en de
technische kant van het vak en
natuurlijk ook het adviseren van
klanten neem ik voor mijn rekening. Of het nu laminaat, lamelparket, multiplanken, massieve
planken of traditioneel parket is,
jullie kunnen voor alles bij ons
terecht. Tevens schuren en restaureren wij natuurlijk ook bestaande
vloeren. Deze zien er dan weer als
nieuw uit. Dus voor het totaalpakket is het specialisme in huis.
Wat je tegenwoordig veel tegenkomt, is dat er complete woonwijken met vloerverwarming opgeleverd worden. Al dan niet met
vloerkoeling. De vloerverwarming
dient dan als hoofdverwarming.

Heel veel mensen denken dat je
dan geen parket of laminaat kunt
plaatsen. Dit is dus NIET het geval. Het is zeker mogelijk! Als je
maar de juiste producten gebruikt.
Als u zich maar goed laat voorlichten. Wij hebben ons daarom
ook gespecialiseerd in die legmethode. Dus hebt u vragen over
deze materie dan bent u meer dan
welkom.
Onlangs hebben wij een heel speciale vloer gelegd in het Groninger
Museum, een eiken labyrintvloer
met, u raadt het al, vloerverwarming als hoofdverwarming. Rob
Verhoeven van Finemarq uit Goirle, die de vloer geproduceerd heeft
naar ontwerp van Studio Job, is bij
ons gekomen omdat we toch wel
bekend staan om onze traditioneel gelegde vloeren (u moet dan
denken aan visgraat, blokpaneel of
een Hongaarse punt). Bij de vloer
in het Groninger Museum hebben
we de moderne technieken (het
laseren van de eiken vloer uitgevoerd door Rob Verhoeven) en het

oude ambacht (traditioneel leggen door ons) samengevoegd. Het
eindresultaat is schitterend. Bent
u een keer in Groningen ga dan
zeker even kijken hoe een klein
Riels bedrijfje in het grote museum een kunststukje gelegd heeft.
U kunt ook kijken op de website
van het Groninger Museum; www.
groningermuseum.nl (ga naar “bezoeken”, dan “zaalverhuur” en als
laatste klikt u op “Job Lounge”).
Maar of u nu laminaat wilt laten
leggen, een multiplank, tapisparket of een labyrintvloer, voor
ieder budget hebben wij de juiste
producten en krijgt u hetzelfde
eerlijke advies van Marieke of van
mij.Wij zijn tussen kerst en oud en
nieuw gewoon geopend dus kom
vrijblijvend eens binnen lopen!
Graag tot zien bij De Parketteur,
Dorpstraat 42 te Riel.
Nu geef ik het stokje door aan
Myriam Triepels de Roo van Trivalent

