
Vakmanschap is Meesterschap…

Onderscheiden is vooruit denken…

Dat het plaatsen van een PVC vloer een vak is voor 
professionals, werd duidelijk op de door WoonWerk,
het Gilde en verschillende andere organisaties georga-
niseerde workshop op 24 en 25 maart j.l. op het ROC
te Nieuwegein.
De opkomst was met ca. 80 deelnemers uitermate hoog, 
wat duidelijk maakte, dat vele van ons behoefte hebben 
aan kennis op dit gebied.
In 3 verschillende sessies waren het Unifloor, Unipro en 
Bosgoed die elk op hun eigen terrein de fijne kneepjes 
van het PVC plaatsen wisten over te brengen.
Frank Vousten, vertegenwoordiger bij Unifloor, bracht 
het droog egaliseren onder de aandacht middels hun 
Jumpax® ondervloersysteem. Daarnaast liet hij zien 
dat ook oude, onvlakke ondervloeren weer perfect vlak 
gemaakt kunnen worden middels Ecopearls®.

Bij de workshop van Unipro werden de aanwezige parket-
teurs wegwijs gemaakt in de wereld van de “natte egali-
satie”. Bob Snoek maakte duidelijk dat de vrees die veel 
collega’s hiermee hebben, absoluut ongegrond is. 
Met de juiste voorbereidingen, werkwijze en de professio-
nele producten van Unipro kan elke parketteur ook deze 
klus klaren.

In de laatste workshop van Mflor® leverancier Bosgoed, 
werd door André Wippert uitgelegd waaraan een kwali-
teits PVC vloer moet voldoen en vooral waaraan je die 
kunt herkennen. Vervolgens liet de technische man van 
Bosgoed de aanwezige deelnemers zien dat het plaatsen 
van een PVC vloer het nodige vakmanschap vereist, maar 
goed te doen is voor de ervaren parketteur. Belangrijke 
aspecten zoals het acclimatiseren, de juiste verlijming 
en de noodzaak van een vlakke, blijvend droge trek- en 
drukvaste ondervloer werden in deze workshop duidelijk 
onderschreven.

Op veel punten vertoont het plaatsen van een PVC 
vloer dus overeenkomsten met het leggen van een 
degelijke parketvloer. Vele van ons hebben deze kennis 
reeds in huis. 

Met een klein beetje lef en doorzettingsvermogen 
liggen ook hier veel kansen voor Gildeleden om zich-
zelf hiermee beter te kunnen onderscheiden in een 
continue veranderende markt.
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Meegaan of toekijken…
De meeste van onze leden en andere collega parketteurs kijken er 
nog met een schuin oog naar: de opkomst van PVC vloeren. 
“Is dat wel een product dat bij een echte parketteur past, of laten we 
het over aan de woninginrichter”? Zoals zoveel zaken de laatste jaren
veranderd zijn (kijk naar het koop- en bestedingsgedrag van de 
moderne consument), worden ook nieuwe producten zoals PVC 
vloeren door consumenten en architecten omarmd. Dan kun je als 
professional kiezen tussen meegaan met de vraag vanuit de markt, 
of vanaf de zijlijn toekijken hoe collega’s de orders binnenhalen. 
Het Gilde laat haar leden vrij in hun keuze om wel of niet met deze 
producten te gaan werken, maar naar een opdrachtgever toe toon 
je meerwaarde aan als je hierin wel kunt voorzien. Tenslotte is het 
plaatsen van een goede PVC vloer ook een vak!

Workshop “Houther-
kenning en restauratie” 
i.s.m. Albers Parket-
groothandel
Workshop  “Egaliseren 
en installatie Q2” i.s.m. 
Lecol en Parketfabriek 
Lieverdink
Workshop “Parket 
i.c.m. vloerverwarming 
en vloerkoeling”

André Wippert van Groothandel Bosgoed vertelt 
over de kwaliteit van PVC vloeren.

Uitleg Frank Vousten over egaliseren bij Unipro.


