
Een modern staaltje ambacht



Van Gemert Parket is een klein betrouwbaar familie bedrijf opgericht in 1985. Met een 
ervaring van 25 jaar als parketteur en vloeradviseur, richtte Rein van Gemert zijn bedrijf  “van 
Gemert Parket“ op. Daarna is het bedrijf met al zijn kennis en ervaring op zijn zoon 
overgegaan. Inmiddels staat de volgende generatie al te trappelen om deel uit te maken van het 
bedrijf.

Een vloer is de basis voor elk interieur. Een individuele keuze die het mogelijk maakt om een 
eigen stijl aan uw woonruimte te geven. De kleur, het motief, materiaal en de afwerking zijn de 
absolute sfeerbepalers. De vloer is daarmee een belangrijk onderdeel in het stijlbewust wonen.

Van Gemert Parket heeft daarom talloze vloercombinaties in diverse materialen. U heeft de 
keuze uit verschillende houtsoorten, maten en afwerkingen. Als u echter besluit om voor pvc of 
laminaat te gaan dan bieden we ook daarin volop keuze. 
Sinds enkele jaren zijn wij ook gecertificeerd om moderne betonlook vloeren te maken. Vaak 
beter bekend als Beton–Cirè of Beton–Stuc.

Door de vele mogelijkheden is kiezen niet altijd makkelijk. Om u te helpen, werken we met een 
groot digitaal beeldscherm waarmee we onze vloeren op een groter oppervlak kunnen laten 
zien. Met behulp hiervan navigeren we u door ons assortiment naar uw juiste keuze. Hierbij 
blijft uw wens bij ons centraal staan. 

Zo blijven wij ons ontwikkelen en volgen wij de laatste trends waarbij wij ons authentieke 
ambacht hoog in het vaandel houden. Custom made vloeren op een traditionele en vooral 
duurzame manier vervaardigd.

Welkom bij van Gemert parket

We gaan graag de zoektocht met u aan....



Een keuze met respect voor de natuur. Verantwoord bosbeheer zorgt 
ervoor dat we ook in de toekomst van mooie warme vloeren kunnen 
blijven genieten. Onze leveranciers werken met de hoogste 
kwaliteitsnormen. En dat zie je terug in de vloer. De materialen die door 
ons verwerkt worden zijn vrij van vluchtige en schadelijke stoffen, zijn 
verantwoord geproduceerd en voldoen aan onze hoge kwaliteitseisen.

Elke plank heeft zijn eigen identiteit. Er is er geen één hetzelfde. Hout 
geeft een vloer een warme uitstraling met karakter. U heeft de keuze uit 
verschillende breedtes en diktes van planken. Planken met weinig of geen 
noesten geven een rustige stijlvolle uitstraling. Of kiest u juist voor 
geschaafde en/of verouderde vloerdelen. Misschien wel met veel 
tekening, om het leven in het hout te laten zien en voelen. 

Ook kunnen wij u advisseren in houten vloeren die geschikt zijn voor 
vloerverwarming. Tegenwoordig een veel toegepaste comfortabele keuze.

We hebben in bijna elke prijsklasse een houten vloer en wie goed voor 
zijn houten vloer zorgt geniet een leven lang van een eigen unieke vloer.

Houten vloeren

Laat u inspireren….



Visgraat vloeren 

De nieuwste trend 

Visgraat vloeren zijn tegenwoordig niet meer weg te 
denken. Diverse woonstijlen laten zich combineren met 
deze veelzijdige vloeren. Het visgraatpatroon is al enkele 
eeuwen oud en geeft een vloer en huis aanzien. 

En dat is nog altijd zo. Tegenwoordig is er keuze uit een 
traditioneel tapis vloer en een multiplank. De, met de 
hand, op maat gemaakte tapis vloeren worden vaak 
gecombineerd met bijvoorbeeld een band en een bies. Het 
ambacht spat van deze vloeren waarmee echt alles 
mogelijk is. Een mooie ster of uw naam in de vloer? Het 
kan allemaal.

Steeds vaker wordt de visgraat ook in een multiplank 
gelegd. Hiermee kan de prijs vaak wat lager blijven en is 
deze stijlvolle vloer voor steeds meer mensen een optie. 
Beide soorten gaan uitstekend samen met 
vloerverwarming.

Het visgraatpatroon in de huidige vloeren is een stuk g
roter als vroeger. Dat maakt dat deze vloeren in de 
huidige woontrend passen. We zien al wel verschuivingen 
naar juist een extra kleine visgraat. Wij bewegen mee.

Kunt u ons bijhouden?....



Beton-Ciré of te wel Beton-Stuc is sinds enkele 
jaren in ons assortiment. Omdat we al heel lang 
vloeren egaliseren als voorbereiding voor pvc, was 
de overstap naar Beton-Ciré niet zo groot. 
Inmiddels zijn we al vele vloeren verder en 
begrijpen we heel goed waarom deze vloeren zo 
geliefd zijn bij de consument.

In elke woontrend zijn ze in te passen omdat ze in 
elke RAL-kleur gemaakt kunnen worden. De 
tekening in deze vloeren zorgt ervoor dat u niet al 
het vuil op de vloer ziet.

Deze praktische vloeren worden naadloos ge-
smeerd en daarna met twee laklagen beschermd. 
De lak is ter bescherming van vuilaanslag want 
waterdicht is het materiaal al van zichzelf. Ideaal 
voor plaatsen waar er wat meer vloeistoffen op de 
vloer komen.

Beton-lookAmbachtelijke vloeren 
Gemaakt door mensen met passie voor het vak 

Een traditionele vloer op de ambachtelijke 
manier gelegd. Het precisie maatwerk. Met 
recht ons specialisme te noemen. Dat doen 
we dus al jaren!

In alle mogelijk denkbare patronen. De 
Hongaarse punt of bijvoorbeeld een 
industriële Hoogkant vloer. 

Vooral visgraat is de huidige trend. Deze 
is niet alleen in hout maar ook in pvc en 
laminaat te verkrijgen.

Vooral architecten kunnen geen genoeg 
krijgen van deze vloeren. Ze kunnen er 
volledig hun eigen twist aan geven. En zo 
wordt iedere vloer uniek en dat is juist het 
mooie van dit moderne stukje ambacht. 

We maken het u makkelijk...

Voor een industriële uitstraling

Uw kunstwerk is ons ambacht...



Trap bekleed met hout 

Trap bekleed met PVC 

Tegenwoordig mag de trap gezien worden. Niet langer een 
praktische tool om naar de andere verdieping te gaan. Maar een 
stijlicoon van een hoger level. Heeft uw trap die status nog niet?
Informeer dan eens naar onze mogelijkheden. Zowel in hout, pvc 
of laminaat is een upgrade te realiseren. Met of zonder lampjes.

Traprenovatie

Zet uw trap eens in de spotlights….

Na jaren intensief gebruik te hebben gemaakt van uw vloer , is 
het soms noodzakelijk om de vloer eens op te frissen. Dit kan al 
door de vloer licht op te ruwen en te voorzien van een 
onderhoudslaag. Dan kunt u er voorlopig weer tegen.

Als we wat grover te werk moeten gaan kan in veel gevallen de 
vloer geschuurd worden. U kunt dan een andere kleur aan de 
vloer geven. We maken dan een afspraak om de vloer van te 
voren te komen bekijken zodat u weet wat de mogelijkheden 
zijn en weet waar u aan toe bent.

En heeft u eens een schade? We maken een offerte voor uw
verzekering en voeren het herstel in overleg met u ook uit.

Of misschien gaat u wel verbouwen en wilt u een uitbreiding 
of aanpassing op de al bestaande vloer. Het kan allemaal. Belt u 
gerust om een afspraak te maken. We komen vrijblijvend langs 
om een advies op maat te geven. Dat is wat we doen. 

Renovatie /Onderhoud

We denken mee in uw belang ….



van Gemert Parket 
Hoogstraat 59, 5258BB Berlicum

073-5038097 | info@parketidee.nl | www.parketidee.nl

Productkleuren kunnen afwijken van de foto’s. 
Alle vloeren op de foto’s zijn door van Gemert parket gemaakt. 


