
DE MOOISTE LAMINAATVLOEREN
EIGENTIJDS, COMFORTABEL EN HYGIËNISCH

Vloeren uit de Nederland Collectie van ParketGroep Nederland

Voor meer informatie over de Nederland Collectie, het  
onderhouden van (laminaat) vloeren adviseren wij u om altijd 
langs te gaan bij uw winkel van de Parketgroep Nederland.  
Zij kunnen dan het juiste advies geven, voor een jarenlang 

plezier van uw vloer. 

Meer weten over ParketGroep Nederland
en winkeladressen?

www.parketgroep.nl

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



Saffier Granaat Woestijnglas

De ParketGroep is een groot collectief van parketspeciaalzaken in Nederland.

En omdat ook vakmanschap in vloeren begint aan de basis, willen we 100%

zekerheid over de herkomst en kwaliteit van de producten in onze winkels.

Daarom hebben we onze eigen “Nederland Collectie” met 3 series unieke laminaat-

vloeren. Speciaal geselecteerd voor een prachtige laminaatvloer in elke smaak en 

wens. En uiteraard tegen een aantrekkelijke prijs. Tevens zorgen wij voor het perfect 

leggen van het laminaat en krijgt u een onderhoudsadvies voor een langer behoud 

van deze laminaatvloeren. Ervaar deze vloeren bij één van de aangesloten winkels.  

Deze staan op www.parketgroep.nl. Uiteraard ook voor het maken van een afspraak.

DE MOOISTE
LAMINAATVLOEREN
EIGENTIJDS, COMFORTABEL EN HYGIËNISCH
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Hematiet (PGN9056)

Bloedkoraal (PGN9045)

Zebra marmer (PGN9051)

Woestijnglas (PGN9050)Bloedkoraal

Edel Opaal (PGN9054)

Lavendelkwarts (PGN9057)

Fluoriet (PGN9055)

Zwavelkwarts (PGN9052)

Nefriet (PGN9058) Toermalein (PGN9060)

Bergkristal (PGN9044)

Lapis Lazuli (PGN9061)

Amethist (PGN9053)

Aquamarijn (PGN9059)

Turkoois (PGN9047)

Dolemiet (PGN9046)

L A M I N A A T

 S I E R A A D

DE SIERAAD
COLLECTIE 
bESTAAT uIT 
16 DECOREN.

Afmeting: 
1200x190 mm
Dikte: 
7 mm
Pakinhoud: 
1,824m2

Gebruikersklasse: 
32
Warmteweerstand:
0.051m2 K/W
Garantie: 
15 jaar



Robijn (PGN9145) Saffier (PGN9144)

Koraal (PGN9147)

Topaas (PGN9152)

Granaat (PGN9153)

Amber (PGN9151)

Jade (PGN9150)

Onyx (PGN9146)

L A M I N A A T

 J U W E E L

DE JuwEEL
COLLECTIE 
bESTAAT uIT 
8 DECOREN.

Met V
Afmeting: 
1380x156 mm
Dikte: 
8 mm
Pakinhoud: 
1,722m2

Gebruikersklasse: 
32
Warmteweerstand:
0.055m2 K/W
Garantie: 
20 jaar
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Robijn Onyx



Goudsteen (PGN9201) Zonnesteen (PGN9202)

Barnsteen (PGN9203)Vuursteen (PGN9205)

Maansteen (PGN9204)

L A M I N A A T

 E D E L S T E E N

DE EDELSTEEN
COLLECTIE 
bESTAAT uIT 
5 DECOREN. 

Lange plank 
Afmeting: 
2050x190 mm
Dikte: 
8 mm
Pakinhoud: 
2,727m2

Gebruikersklasse: 
32
Warmteweerstand:
0.055m2 K/W
Garantie: 
20 jaar
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Maansteen Goudsteen



EXTRA ZEKERHEID
Alle bij ParketGroep Nederland aangeslo-

ten leden zijn aangesloten bij een bran-

cheorganisatie die veel voordelen biedt: 

veilig aanbetalen, extra product-garanties 

en onafhankelijke klachtenafhandeling 

door een geschillencommissie.

Kiezen voor een bij ParketGroep Neder-

land aangesloten ondernemer is kiezen 

voor zekerheid in alle opzichten!

GARANTIE
De Nederland collectie laminaatvloeren 

hebben een uitstekende kwaliteit. Mocht 

er onverhoopt toch iets met uw vloer 

gebeuren, dan kunt u aanspraak maken 

op uw jarenlange garantie. Bewaar het 

garantiebewijs goed, samen met uw 

aankoop bon of factuur!

L A M I N A A T

SIERAAD
L A M I N A A T

JuwEEL
L A M I N A A T

EDELSTEEN

Voor de juiste keuze in uw eigen woonsituatie kunt u het beste 

een winkel bezoeken die aangesloten is bij de Parketgroep.

Op de mooie, grote monsterborden krijgt u een goed beeld van  

de vloer. Wij helpen u graag bij het maken van de keuze

van uw vloer en een geschikte ondervloer. Voor adressen:  

www.parketgroep.nl

INSTALLATIE
Nederland collectie laminaatvloeren zijn door hun UNICLIC-

verbinding eenvoudig te leggen. Het is van groot belang dat uw 

vloer op de juiste manier wordt geïnstalleerd. Hiermee verlengt u 

de levensduur van uw vloer en tegelijkertijd ook uw woonplezier. 

Laat u adviseren door onze specialisten, waarbij u het uiteraard 

ook kunt laten installeren door een van onze vakmensen.

ACCESSOIRES EN AFwERKING
Deze laminaatvloeren verdienen een mooie afwerking. Het

zijn immers de details die het totaalbeeld compleet maken.  

Voor de Nederland Collectie vloeren heeft u de keuze uit een 

uitgebreid assortiment overschilderbare stijlplinten of uit 

standaard plak- en overzetplinten in een bijpassend dessin.

VERZORGING 
EN ONDERHOuD
Onze laminaat vloeren vallen in de hoge gebruiksklasse  

32 en kunnen dus tegen een stootje. Echter geen enkele 

laminaat vloer is onverslijtbaar. Voorkom slijtage en be-

schadiging door middel van tijdig stofzuigen, vegen  

( zand) en reinigen. 

Om uw vloer mooi te houden voert de ParketGroep eigen 

onderhoudsproducten. Ook bieden wij een uitgebreide 

collectie beschermingsproducten (bijv. viltdopjes) om uw 

vloer langer optimaal te houden.

uw VLOER KIEZEN
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