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TIPS EN 
ADVIEZEN 
VOOR HET 

BEHOUD 
VAN UW 

VLOER

•  Vuil en zand werken als schuurpapier. Stofzuig 
(met de zuigmond in de borstelstand) daarom 
de vloer regelmatig of gebruik hiervoor een 
stofwisser.

•  Plaats bij ingang, zowel bij voor- en achterdeu-
ren en schuifpuien goede schoonloopmatten. 
Uw ParketGroep parketspecialist kan u de 
juiste schoonloopmat adviseren.

•  Let op bij schoonloop- en andere matten dat 
hierin geen zogenaamde weekmakers zijn 
verwerkt. Dit zijn bepaalde grondstoffen die 
schade en/of verkleuringen kunnen toebrengen 
aan de vloer.

•  Plaats beschermingsmiddelen zoals viltjes 
onder tafel- en stoelpoten en ander meubilair 
dat regelmatig verschoven wordt en/of kras-
sen kan veroorzaken; hiermee voorkomt u 
(ernstige) beschadigingen. Uw ParketGroep 
parketspecialist heeft een groot scala aan vilt, 
zelfs voor stoelen met een buizen frame.

•  Intensief gebruik van bureaustoelen met draai-
ende en/of zwenkende wielen kan resulteren in 
beschadigingen op uw vloer. Het is daarom aan 
te raden om bij aanschaf van een bureaustoel 
te kiezen voor zogenaamde ‘zachte’ wielen. 

Laat u hierover adviseren. De ‘zachte’ wielen 
zijn ook los verkrijgbaar bij uw ParketGroep 
parketspecialist.

•  Pas op met schoeisel voorzien van naaldhak-
ken: is de hak hieronder versleten, dan kunnen 
deze putjes in de vloer veroorzaken.

•  Bij een lage relatieve luchtvochtigheid kan 
het zinvol zijn om een luchtbevochtiger aan 
te schaffen om de houten vloer optimaal in 
conditie te houden. Vooral in de winter kan de 
luchtvochtigheid in huis sterk dalen en kunnen 
krimpnaden ontstaan.

•  Plaats plantenbakken met openingen en 
dergelijke nooit direct op de vloer, maar zet 
deze bijvoorbeeld op een schaal, zodat er geen 
water op de vloer kan lekken.

•  Indien u een vloer vochtig afneemt, moet dit 
altijd met een goed uitgewrongen doek of mop 
gebeuren. Neemt u de vloer te nat af, dan kan 
het hout plaatselijk extreem gaan uitzetten of 
kunnen er bij de naden verkleuringen ontstaan.

•  Laat ook nooit plassen water of ander vocht op 
de vloer staan, maar verwijder deze snel.

Om uw vloer zo goed en zo lang mogelijk in prima staat te houden, dient u 

zorgvuldig met de vloer om te gaan. Onafhankelijk van het type vloer (parket-

vloer, planken vloer of laminaatvloer) adviseren wij de volgende preventieve 

maatregelen en tips op te volgen:

PARKETGROEP
NEDERLAND, 
WEL ZO ZEKER.
ParketGroep bestaat uit een groep ondernemers uit de 
vloerenbranche met in totaal ruim 30 showrooms verdeeld 
over heel Nederland. Showrooms met 10-tallen hout-
soorten en evenzoveel verschillende mogelijkheden rond 
behandeling en afwerking. Massief en multiplank, maar 
ook kurk, laminaat en bijvoorbeeld PVC. De leden kopen 
gezamenlijk in zodat ze een gunstige prijsstelling kunnen 
hanteren en delen kennis en ervaring. 

De bij ParketGroep Nederland aangesloten leden voldoen 
aan strenge eisen en normen. Ze hebben het kennis- en 
adviesniveau in huis om u te helpen die vloer te kiezen die 
in alle opzichten bij u past. En de vakmensen in dienst om 
uw vloer ook perfect te plaatsen.

www.parketgroep.nl

Alle bij ParketGroep Nederland aan-
gesloten leden zijn CBW-erkend. De 
Centrale Branchevereniging Wonen 

(www.cbw-erkend.nl) heeft samen met de Consumenten-
bond onze leveringsvoorwaarden opgesteld. CBW erkende 
bedrijven/winkels bieden veel voordelen: veilig aanbetalen, 
extra product-garanties en onafhankelijke klachtenafhande-
ling door de Geschillencommissie Wonen. 
Kiezen voor een bij ParketGroep Nederland aangesloten 
ondernemer is kiezen voor zekerheid in alle opzichten!
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Bij een olievloer zorgt de aangebrachte olielaag voor 
bescherming van het hout. Met reiniging en onderhoud 
zorgt u er voor dat vloer in topconditie blijft. Parket-
Groep levert diverse op de verschillende vloer- en 
olietypen afgestemde onderhoudsoliesystemen.  
Deze systemen omvatten altijd in ieder geval een  
onderhoudsolie en een intensief reiniger, daarnaast 
vaak ook een dagelijks reinigingsmiddel.

EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN
Een ter plaatse geoliede vloer is de eerste weken nog 
kwetsbaar. U mag daarom de eerste twee tot drie weken 
na het oliën uw vloer niet nat reinigen en ook nog geen 
kleden e.d. op de vloer leggen. Bij de meeste in de  
fabriek geoliede vloeren mag u direct al een laag onder-
houdsolie aanbrengen. 

REINIGEN
1. Droog reinigen
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof  
te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een 
wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel)  
of vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof  
moet u ook altijd verwijderen voorafgaand aan een  
natte reiniging.
2. Nat reinigen
Een geoliede vloer kan tussendoor worden gereinigd 
met in water opgelost ParketGroep Onderhoudszeep. 
Dit middel lost vuil en vet op en verwijdert eenvoudig de 
meeste vlekken en brengt een beschermende laag aan.

INTENSIEFREINIGEN
Is de vloer flink vervuilt, bijvoorbeeld door een feestje 
of door achterstallig onderhoud, dan kunt u de vloer het 
beste intensief reinigen. Los ParketGroep Reiniger op 
in lauw warm water en reinig met behulp van een dweil 
of vloermop de vloer. Spoel vervolgens de dweil of mop 
goed uit, en reinig met schoon water de vloer nog een 
keer. Na elke intensieve reiniging dient u een nieuwe 
laag onderhoudsolie aan te brengen.

ONDERHOUDSOLIE 
Door een laag onderhoudsolie aan te brengen op de 
vloer brengt u een nieuwe beschermlaag aan. Deze  
onderhoudsolie is verkrijgbaar in Naturel en in kleur. 
ParketGroep heeft onderhouds-olie in verschillende soor-
ten voor de verschillende olietypen. Na behandeling is 
uw vloer weer langdurig beschermd. Eventueel is  
deze behandeling ook machinaal uit te voeren. Vraag uw 
ParketGroep specialist.

ONDERHOUD
VAN GEOLIEDE VLOER

ONDERHOUD VAN 
HARDWAX GEOLIEDE VLOER

Bij een hardwax olievloer zorgt de aangebrachte hard-
wax olie voor bescherming van het hout. Met reiniging 
en onderhoud zorgt u er voor dat de vloer in topconditie 
blijft. ParketGroep levert diverse op de verschillende 
vloer- en hardwax olietypen afgestemde onderhouds-
waxsystemen. Deze systemen omvatten altijd in ieder 
geval een onderhoudswax en een intensief reiniger, 
daarnaast vaak ook een dagelijks reinigingsmiddel.

EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN
Een ter plaatste behandelde hardwax olie vloer is de eer-
ste weken nog kwetsbaar. U mag daarom de eerste tot 
drie weken na de behandeling niet nat reinigen en ook 
nog geen kleden e.d. op de vloer leggen.

REINIGEN
1. Droog reinigen
Gelijk aan geoliede vloer (zie pag. 4)
2. Nat reinigen
Doe dit regelmatig, bijv. 1 x per week. Daarnaast kan 
een hardwax olie vloer tussendoor worden gereinigd 
met in de juiste hoeveelheid in water opgelosten Wax & 
Clean. Dit middel lost vuil op en verwijderd eenvoudig 
de meeste vlekken en laat bovendien een beschermend 
laagje achter.

INTENSIEFREINIGEN
IDoe dit (afhankelijk van gebruik) bijv. 1 keer per jaar. 
Hiervoor gebruikt u de speciale wax remover. Na deze 

intensieve reiniging de vloer altijd geheel in de (al ge-
bruikte) Onderhoudswas of Oil Protector zetten.

ONDERHOUDSWAX        
Door een laag onderhoudswas aan te brengen op de 
vloer brengt u een nieuwe beschermlaag aan. Daarbij 
heeft u de volgende mogelijkheden:
Onderhoudswas: Deze is met name bedoeld voor bijv. 
met Osmo Hardwax (dikke Hardwax olie) behandelde 
vloeren.
Oilprotector: Deze sluit goed aan op vrijwel alle andere  
hardwax olie behandelde vloeren, zoals Floorcenter en 
Osmo Clar Wax (dunne hardwax olie).
Beide zijn in naturel en wit verkrijgbaar.
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LAKVLOER
POLISH

Door een laag polish aan te brengen op de vloer blijft  
de laklaag in optimale conditie en is een goede be-
scherming gewaarborgd. Met een polish beschermt  
u dus in feite de basisbeschermlaag. Vervolgens slijt  
de aangebrachte laag polish in plaats van de laklaag.  
Verder heeft een polish een goed corrigerende  
werking, dat wil zeggen dat kleine krassen en  
beschadigingen worden opgevuld.
ParketGroep heeft polish in verschillende glans- 
gradaties en voor verschillende laktypen.

1.  Voor een optimale hechting van de nieuwe polishlaag 
is het belangrijk de vloer vooraf grondig te reinigen. 
Vanzelfsprekend komt dit ook de hygiëne en het uiter-
lijk van de vloer ten goede. Zie”intensiefreinigen”.

2.  Verdeel de vloer denkbeeldig in een aantal goed te 
bewerken vloeroppervlaktes. Besprenkel steeds een 
gedeelte van de vloer en verdeel de polish vervolgens 
eventueel direct met behulp van een speciale polish-
verdeler gelijkmatig over dit vloergedeelte.

3.  Werk altijd nat in nat. Dat wil zeggen dat u de polish in 
de randen, van naast elkaar liggende vloeroppervlak-
tes, door elkaar wist voordat de polish droog is.  
U krijgt dan een gelijkmatige finish.  
Let op: nooit een drogende polish corrigeren!

4.  Denk eraan dat u niet over de vloer kunt totdat deze 
geheel droog is. Dit duurt gemiddeld 30 minuten. Of de 
vloer droog is kunt u meestal zien of eventueel voelen.

TIP: Lees ook altijd goed de instructies op de verpak-
kingen en houdt u aan de te gebruiken hoeveelheden, 
mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduide-
lijkheid altijd contact op.

ONDERHOUD VAN 
LAKVLOEREN

Moderne vloerlakken 
zijn zeer duurzaam en 
slijtvast. Echter ook 
een laklaag vereist 
onderhoud. Een 
gelakte vloer kan met 
een polish eenvoudig 
worden onderhouden. 

Polish vult poriën, weert vuil en vlekken, voorkomt 
slijtage en houdt de laklaag in optimale conditie.  
ParketGroep levert diverse op de verschillende vloer- 
en laktypen afgestemde polish onderhoudssystemen. 
Deze systemen omvatten altijd in ieder geval een polish 
en een remover en/of stripper (polishverwijderaar), 
daarnaast vaak ook een dagelijks reinigingsmiddel.

EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN
Een ter plaatse gelakte vloer is de eerste weken nog 
kwetsbaar. U mag daarom de eerste twee weken na het 
lakken uw vloer niet nat reinigen en ook nog geen kleden 
e.d. op de vloer leggen. Ook de eerste polishlaag mag 
gewoonlijk pas na veertien dagen na het lakken worden 
aangebracht. Bij de meeste in de fabriek gelakte vloeren 
mag u al de dag na plaatsing polish aanbrengen. Voordat 
u polish gaat aanbrengen moet de vloer volledig schoon 
zijn: verwijder eventuele lijmresten met een oplossing 
van remover of stripper. Breng zodra de vloer droog is 
een eerste laag polish aan over de breedte van de vloer. 

REINIGEN
1. Droog reinigen
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof 
te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een 
wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of 
vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u 
ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reini-
ging.
2. Nat reinigen
Een gelakte vloer kan tussendoor worden gereinigd met 
in water opgelost ParketGroep PH neutraal Reiniger. 
Dit middel lost vuil en vet op en verwijdert eenvoudig de 
meeste vlekken. Los ParketGroep Reiniger op in lauw 
water en reinig met behulp van een dweil of vloermop. 
Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt 
gebracht, wring daarom de dweil of mop altijd goed uit.
Op de hiervoor beschreven werkwijze kunt u natuurlijk 
ook tussentijds eenvoudig vlekken verwijderen.

INTENSIEFREINIGEN
Is de vloer flink vervuilt, bijvoorbeeld door een feestje 
of door achterstallig onderhoud, dan kunt u de vloer het 
beste intensief reinigen. Dit is tevens de voor behande-
ling voor het aanbrengen van een nieuwe polishlaag.
Los ParketGroep Remover op in lauw water en reinig 
met behulp van een dweil of vloermop de vloer. Spoel 
vervolgens de dweil of mop goed uit, en reinig met 
schoon water de vloer nog een keer. 
Pas echter op dat er niet te veel water op de vloer wordt 
gebracht, wring daarom de dweil of mop altijd goed uit.
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PVC VLOER 
POLISH

Door een laag pvc-polish aan te brengen op de vloer 
blijft een pvc vloer in optimale conditie en is een goede 
bescherming gewaarborgd. Met een pvc-polish be-
schermt u de basisbeschermlaag. Vervolgens slijt de 
aangebrachte laag pvc-polish in plaats van de toplaag. 
Verder heeft een pvc-polish een goed corrigerende 
werking, dat wil zeggen dat kleine krassen en bescha-
digingen worden opgevuld. Met deze reiniger kunt u de 
glansgraad regelen door het eventueel te verdunnen 
met max. 20% water. 

1.  Voor een optimale hechting van de 
nieuwe polishlaag is het belangrijk 
de vloer vooraf grondig te reinigen. 
Vanzelfsprekend komt dit ook de 
hygiëne en het uiterlijk van de 
vloer ten goede.  
Zie ”intensiefreinigen”.

2.  Verdeel de vloer denkbeeldig 
in een aantal goed te bewerken 
vloeroppervlaktes. Besprenkel 
steeds een gedeelte van de vloer 
en verdeel de pvc-polish vervolgens eventueel direct 
met behulp van een speciale polishverdeler gelijkma-
tig over dit vloergedeelte.

3.  Werk altijd nat in nat. Dat wil zeggen dat u de pvc- 
polish in de randen, van naast elkaar liggende vloer-
oppervlaktes, door elkaar wist voordat de polish droog 
is. U krijgt dan een gelijkmatige finish.  
Let op: nooit een drogende polish corrigeren!

4.  Denk eraan dat u niet over de vloer kunt totdat deze 
geheel droog is. Dit duurt gemiddeld 30 minuten. Of de 
vloer droog is kunt u meestal zien of eventueel voelen.

5.  Na afloop de hoes van de polishverdeler goed uitspoe-
len met water. De hoes wordt anders hard.

TIPS OM UW VLOER MOOI TE HOUDEN

•  Breng (schroef)viltjes aan onder stoelen, tafels  
en kasten ter voorkoming van krassen.

•  Leg de eerste vier maanden geen vloerkleden in 
verband met het verkleuren van uw vloer.

•  Gebruik een goede droogloopmat bij de entree.
•  Plaats poreuze bloempotten en drinkbakjes van 

huisdieren niet rechtstreeks op de vloer.

BESCHERMING

ONDERHOUD VAN 
PVC VLOEREN

PVC vloeren zijn zeer duurzaam en slijtvast. Echter 
ook een pvc vloer vereist onderhoud. Een pvc vloer kan 
met een pvc-polish eenvoudig worden onderhouden. 
Pvc-polish vult poriën, weert vuil en vlekken, voor-
komt slijtage en houdt de toplaag in optimale conditie. 
ParketGroep levert op de verschillende pvc vloeren af-
gestemde polish onderhoudssystemen. Deze systemen 
omvatten altijd in ieder geval een pvc-polish en een 
remover en/of stripper (polishverwijderaar), daarnaast 
vaak ook een dagelijks reinigingsmiddel.

EERSTE ONDERHOUD NA INSTALLEREN
Het is raadzaam om direct na installatie een pvc vloer 
van een polish laag te voorzien. Indien het om een ge-
lijmde vloer gaat dient eerst de lijm afgebonden te zijn.  
Voordat u pvc-polish gaat aanbrengen moet de vloer vol-
ledig schoon zijn: verwijder eventuele lijmresten met een 
oplossing van remover of stripper. Breng zodra de vloer 
droog is een eerste laag pvc-polish aan over de breedte 
van de vloer. 

REINIGEN
1. Droog reinigen
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof te 
verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een wisser; 
u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of vegen 
(met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u ook 
altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reiniging.

2. Nat reinigen
Een pvc vloer kan tussendoor worden gereinigd met in 
water opgelost ParketGroep Reiniger. Dit middel lost vuil 
en vet op en verwijdert eenvoudig de meeste vlekken.
Los ParketGroep Reiniger op in lauw water en reinig 
met behulp van een dweil of vloermop. Pas echter op dat 
er niet te veel water op de vloer wordt gebracht, wring 
daarom de dweil of mop altijd goed uit.
Op de hiervoor beschreven werkwijze kunt u natuurlijk 
ook tussentijds eenvoudig vlekken verwijderen.

INTENSIEFREINIGEN
Is de vloer flink vervuilt, bijvoorbeeld door een feestje 
of door achterstallig onderhoud, dan kunt u de vloer het 
beste intensief reinigen. Dit is tevens de voor behande-
ling voor het aanbrengen van 
een nieuwe polishlaag.
Los ParketGroep Remover 
intensiefreiniger op in lauw 
water en reinig met behulp 
van een dweil of vloermop 
de vloer. Spoel vervolgens 
de dweil of mop goed uit, en 
reinig met schoon water de 
vloer nog een keer. 
Pas echter op dat er niet te 
veel water op de vloer wordt 
gebracht, wring daarom de 
dweil of mop altijd goed uit.
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ONDERHOUD
VAN WASVLOEREN

Bij een wasvloer zorgt de aangebrachte impregnering 
en was voor bescherming van het hout. Met reiniging 
en onderhoud zorgt u ervoor dat deze beschermlaag 
in topconditie blijft en een lange levensduur verzekerd 
is. Met een beetje aandacht en de juiste producten (en 
hulpmiddelen) blijft de vloer zonder grote inspannin-
gen tevens mooi, schoon en hygiënisch. Een goed on-
derhouden wasvloer wordt met de jaren steeds mooier. 

REINIGEN
Droog reinigen
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof 
te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een 
wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of 
vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u 
ook altijd verwijderen voorafgaand aan een natte reini-
ging.
Door de vloer met enige regelmaat op te boenen met een 
boenblok of een elektrische boenmachine wordt lichte 
verontreiniging verwijderd en ziet het oppervlak er weer 
mooi(er) en gelijkmatig uit.

INTENSIEFREINIGEN
Doe dit (afhankelijk van gebruik) bijv. 1 keer per jaar. 
Hiervoor gebruikt u de speciale wax remover. Na deze 
intensieve reiniging de vloer altijd geheel in de (al ge-
bruikte) Onderhoudswas zetten.

TIP: Lees ook altijd goed de instructies op de verpak-
kingen en houdt u aan de te gebruiken hoeveelheden, 
mengverhoudingen en droogtijden. Neem bij onduide-
lijkheid altijd contact op.

Door een laag onderhoudswas aan te brengen op de vloer 

brengt u een nieuwe beschermlaag aan. Deze onderhoudswas 

is verkrijgbaar in Naturel en diverse kleuren. ParketGroep heeft 

onderhoudswas in verschillende soorten en waxtypen. Kijk op 

pagina 12 voor het overzicht. Na behandeling is uw vloer weer 

langdurig beschermd. Eventueel is de behandeling ook machi-

naal uit te voeren. Vraag hiernaar bij uw ParketGroep specialist.

ONDERHOUD VAN 
LAMINAATVLOEREN

Een kwaliteitslaminaat is een zeer duurzame en 
slijtvaste vloer, dit betekent dat u kiest voor onder-
houdsgemak. Dat weinige onderhoud dient echter wel 
op de juiste wijzer te worden uitgevoerd en met gebruik 
van de juiste reinigingsmiddelen. ParketGroep geeft u 
advies en levert u uitsluitend onderhoudsproducten die 
speciaal op uw laminaatvloer zijn afgestemd.

VOORZORGEN
Lees het ParketGroep advies “Tips en adviezen voor het 
behoud van uw vloer”. 
Bovendien:
•  Gebruik voor het normale onderhoud van uw laminaat 

nooit middelen die een laagje op de vloer achterlaten, 
zoals groene zeep, allesreiniger of andere producten 
die polymeren, siliconen, olie, vet, zeep en/of was 
bevatten.

•  Gebruik voor het onderhoud ook geen schuurmiddelen 
of agressieve middelen zoals bleekwater, ammoniak of 
azijn.

•  Gebruik producten als laminaatglans, laminaatpolish 
of toplaaghersteller uitsluitend in overleg. Deze pro-
ducten zijn niet bedoeld voor nieuwe vloeren.

REINIGEN
1. Droog reinigen
Maak er een gewoonte van dagelijks zand, vuil en stof 
te verwijderen. Een goed hulpmiddel daarvoor is een 
wisser; u kunt ook stofzuigen (met een parketborstel) of 
vegen (met een zachte bezem). Zand, vuil en stof moet u 
ook altijd verwijderen voorafgaand aan een reiniging.

2. Nat reinigen
Voeg de op de verpakking aangegeven hoeveelheid 
ParketGroep laminaatreiniger toe aan 10 liter water* en 
neem hiermee de laminaatvloer met een goed uitge-
wrongen dweil of mop af. En laat de vloer eerst drogen 
voordat u die betreedt. De vloer nooit te vochtig afnemen 
en de dosering nooit boven aangegeven maximale hoe-
veelheid brengen.
ParketGroep laminaatreiniger laat namelijk na het 
reinigen een onzichtbare beschermende en antistatische 
filmlaag achter en geeft een streeploos eind resultaat.

KRASSEN EN 
BESCHADIGINGEN
Grotere krassen en bescha-
digingen kunnen meestal 
worden bijgewerkt met 
speciale reparatiepasta 
voor laminaat. Voor vragen 
hierover kunt u terecht bij uw 
ParketGroep laminaatspeci-
alist.

*TIP: Lees ook altijd goed 
de instructies op de verpak-
kingen en houdt u aan de te 
gebruiken hoeveelheden, 
mengverhoudingen en 
droogtijden. Neem bij ondui-
delijkheid altijd contact op.
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HET COMPLETE  ASSORTIMENT

>   Te bestellen  
via onze webshop! 
www.parketgroep.nl

HOUTEN VLOEREN MET OLIE BEHANDELD

GELAKTE VLOEREN

HOUTEN VLOEREN MET HARDWAX (OLIE) BEHANDELD VLOEREN MET KUNSTSTOF OPPERVLAKTE
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VLOER 
PASPOORT

PROFESSIONEEL 
ONDERHOUD

INFORMATIE OVER UW VLOER EN ONDERHOUD

Type vloer

Type afwerking

Gebruikte tussenvloer

Legdatum

Ordernummer

Winkel/ Adres

Onderhoudsadvies

HET IS OOK MOGELIJK OM DE VLOER PROFESSIONEEL  

TE REINIGEN MET EEN PROFESSIONELE SCHOONMAAK-

MACHINE. DOOR DE VAKMAN OF DOOR UZELF.

Als u de houten vloer eens extra goed wil schoonmaken, 
dan kan er gebruik gemaakt worden van professionele 
schoonmaakmachines. De combinatie van een dergelijke 
machine ne het gebruik van professionel reinigingsmid-
delen zorgen ervoor dat de vloer een diepe reiniging 
krijgt en schoner dan ooit wordt. 
De voordelen van het gebruiken van professionele-
schoonmaakmachines zijn dat er minder water op de 
vloer achter blijft, er minder druk wordt uitgeoefend 
op uw vloer, er minder kansen op beschadigingen zijn, 
de vloer snel weer opdroogt en er een diepe reiniging 
plaatsvindt. Het is zeker mogelijk om een schoonmaak-
machine te huren en dit zelf uit te voeren. Voor het meest 
optimale resultaat adviseren wij u om de vakman hier-
voor te gebruiken. Deze zijn getraind in het gebruik van 
de speciale schoonmaakmachines en zorgen voor een 
optimaal eindresultaat.

Kom langs in de winkel voor nadere informatie en het 
beste advies voor het onderhoud en schoonmaken van 
uw houten vloer. Wij helpen u graag.

Bewaar dit boekje en de bovenstaande informatie goed. Met deze informatie kunnen wij u het beste onderhouds- 
en reinigingsadvies voor de vloer geven. En weet u zeker dat de behandeling van de vloer met de juiste producten 
plaatsvindt. Voor heel lang woongenot.
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In dit onderhoudsboekje staan een aantal algemene adviezen 
over onderhoud van uw vloer. Wij adviseren u om altijd bij uw 

winkel van ParketGroep Nederland langs te gaan als u een nieuw 
onderhoudsmiddel voor uw vloer nodig heeft. Zij kunnen u dan 
het juiste advies geven, zodat u hier langer plezier van heeft.

Meer weten over ParketGroep Nederland?
www.parketgroep.nl

ParketGroep Nederland • Home Trade Centre • Symfonielaan 1 • 3438 EW Nieuwegein  • info@parketgroep.nl


