
VLOEREN
INSPIRATIE

VAN

ALPON PARKET 



2 Parketgroep Nederland

HET GEZICHT 
VAN...

Eigenaar Arthur Sonnevelt (rechts op de foto) en verkoper 

Jan van Os (links) hebben de taken goed verdeeld. De 

eerste woorden die Jan noemt zijn gelijk de woorden 

waar Alpon Parket voor staat. Kwaliteit, Vakmanschap en 

Service.

Ook op de vlaggen staan deze 3 krachtige woorden vermeld. 

Waar komt nu eigenlijk de naam Alpon Parket vandaan? 

De naam Alpon is ooit bedacht door de oprichter Ad Luijten 

en staat voor Ad Luijtens Parket Onderneming.

Meer dan alleen parket

Op dit moment dekt de naam Alpon Parket niet helemaal 

de lading, want wij verkopen niet alleen parket, maar ook 

laminaat, PVC en Kurkvloeren. Kortom een veel breder 

assortiment dan de naam omschrijft. De werkzaamheden 

zijn heel divers: van complete renovaties tot het onderhoud 

van de vloeren.

Regelmatig krijgen Arthur en Jan als blijk van waardering 

een bloemetje of gebak. Dat verveelt nooit. Deze taart 

kwam een klant brengen omdat ze zo blij was met haar 

plankenvloer.

Persoonlijk contact

De drive in het ondernemerschap van Arthur is vooral het 

persoonlijke contact met de klanten. Het begeleiden van 

de klant in de winkel, maar ook de bezoeken aan huis is 

hun dagelijkse werk. Dit kan ook omdat Alpon Parket met 

een klein team werkt, korte lijnen heeft en daardoor veel 

aandacht besteedt aan de klant.

80% van hun klanten zijn particulieren in en rondom 

Dordrecht. De overige 20 % wordt er gewerkt in projecten. 

Een leuk project wat we onlangs hebben gelegd is 

Schoenenzaak van den Assem in Rotterdam, maar ook 

Kledingzaak Voorwinden in ‘s Gravendeel. Het bekende 

Theater Kunstmin wordt door Alpon Parket onderhouden 

en zij hebben daar ooit ook de vloer gelegd.

Arthur is ook actief op facebook en hebben een eigen 

Fanpage: www.facebook.com/alponparket. Alpon Parket 

houdt zijn bestaande klanten graag op de hoogte en dat 

doen zij via de winkel en website. Maar sinds kort ook via 

een nieuwsbrief en facebook.

Arthur is actief lid van de ParketGroep Nederland. Het 

delen van kennis en samenwerken met collega bedrijven 

zorgt ervoor dat zij de mooiste vloeren in de winkel hebben 

staan.

Ons specialisme is het leggen en adviseren van vloeren op 

vloerverwarming.

Jan van Os en Arthur Sonnevelt
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Bedankt voor uw interesse in een vloer bij onze showroom. Met deze 

vloereninspiratie willen wij u inspireren en helpen bij de keuze van 

een nieuwe vloer. U zult zien dat er vele mogelijkheden zijn voor een 

perfecte vloer in uw eigen huis. En natuurlijk zorgen wij er ook voor dat 

deze vloeren perfect geïnstalleerd en afgewerkt worden, voor jarenlang 

woonplezier. U bent uiteraard van harte welkom in onze showroom voor 

nog meer inspiratie door onze showroomvloeren en een uitgebreid 

persoonlijk advies. Kom langs voor het juiste advies en of maak een 

afspraak met één van onze specialisten. De koffie staat klaar!

WELKOM
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HOUTEN
VLOEREN

Houten vloeren hebben een jarenlange 

traditie. Sommigen denken bij houten 

vloeren gelijk aan oude, klassieke 

huizen. Houten Vloeren zijn in de loop 

van de tijd echter meegegroeid met 

onze smaak en zijn ook prima toe te 

passen in moderne interieurs. Maak 

kennis met de diverse soorten houten 

vloeren en de oneindige variatie in 

kleur en materiaal die mogelijk is.
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TAPIS
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Tapisvloeren zijn vloeren waar echt vakmanschap voor 

nodig is. Veel variaties zijn mogelijk, zowel in de vorm 

van het leggen, de kleur als het type hout dat toegepast 

wordt. En met een rand en een bies maak je de vloer nog 

persoonlijker. Elke vloer wordt op maat gemaakt, zodat u 

echt een unieke vloer in huis heeft. En onze vakmensen 

zorgen er uiteraard voor dat de vloer perfect geïnstalleerd 

en afgewerkt wordt.
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Ook in moderne interieurs kunnen tapisvloeren prima 

toegepast worden. Door het gebruik van moderne materialen 

en kleuren voegen deze op maat gemaakte vloeren een 

extra dimensie toe aan het moderne interieur. Naast 

visgraat zijn er vele vormen mogelijk, afhankelijk van uw 

eigen interieurwensen. En een bijpassende randafwerking 

maakt het helemaal speciaal.



PLANKEN



 Parketgroep Nederland 11

Planken vloeren zijn nog steeds zeer populair. Deze 

robuuste, stoere vloeren kunnen in heel veel kleuren 

afgewerkt worden. En er is een brede keuze aan type hout, 

breedte van de plank en afwerking van de toplaag. Lak, 

olie of was zijn allemaal mogelijk. Door de juiste keuze 

van houtsoort, breedte van de plank, afwerking en kleur 

zorgen de planken vloeren voor een unieke toevoeging aan 

het eigen interieur.
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DUOPLANK
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Een duoplank combineert de uitstraling van planken  

vloeren met de voordelen van een stevige onderlaag, 

waardoor deze vloeren heel stabiel gelegd kunnen worden. 

Bovendien is er met deze vloeren veel te variëren, zijn de 

planken in vele breedtes en diktes verkrijgbaar en zijn er 

diverse houtsoorten leverbaar. Een duoplank is meestal 

prima te combineren met vloerverwarming en kan ook 

zwevend geplaatst worden. 
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Een duoplank kan vele bewerkingen ondergaan. Zo is het 

mogelijk om deze te verouderen, te roken, te schaven of te 

borstelen. Daarna kan de vloer ook nog afgewerkt worden 

met olie, was of lak. Natuurlijke onregelmatigheden, zoals 

een noest, blijven in deze vloer goed zichtbaar waardoor 

elke vloer uniek is en bovendien sfeer en warmte uitstraalt.



LAMELPARKET
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Lamelparket is een speciaal ontwikkelde vloer, die zwevend 

(verhuisbaar) is te plaatsen. Deze vloeren zijn opgebouwd 

uit 3 delen, namelijk een toplaag en 2 lagen eronder om 

zo een stabiele vloer te krijgen. Ook deze vloeren zijn in 

diverse maten, afwerking en kleuren verkrijgbaar. Deze 

vloeren hebben ook een mooie uitstraling, zijn zeer 

stabiel en kunnen ook in combinatie met vloerverwarming 

toegepast worden.



BAMBOE
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Bamboe is geen hout, maar een grassoort. Het groeit snel 

en kan op een milieuvriendelijke manier verwerkt worden 

tot een harde en slijtvaste vloer. Bamboe vloeren hebben 

bovendien een unieke uitstraling. Ze passen prima in bijv. 

een modern interieur en ook met bamboevloeren zijn er 

oneindige mogelijkheden voor het leggen van de vloer. 

Zelfs visgraat is mogelijk!
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AMBACHT
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AMBACHT

Het plaatsen van vloeren is ambachtelijk werk. Onze 

vakmensen beheersen dit ambacht tot de laatste details, 

dankzij een goede opleiding en jarenlange ervaring. Uw 

vloer wordt met zorg en toewijding geplaatst en perfect 

afgewerkt. Een garantie voor jarenlang woongenot.
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LAMINAAT
Er zijn meer vloeren die kwalitatief heel 

goed zijn. Onze laminaatvloeren zijn door 

de natuurgetrouwe kleuren, patronen, 

nerven en afwerking nauwelijks van echt 

te onderscheiden. Bijna iedere houtsoort 

kan in laminaatuitvoering geleverd worden 

en ook met deze vloeren kun je alle 

mogelijke vormen leggen. Met daarnaast 

de voordelen van  laminaatvloeren, zoals 

weinig krassen, makkelijk in onderhoud 

en zwevend te leggen.
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Laminaatvloeren zijn tegenwoordig in alle kleuren en 

breedtes verkrijgbaar. Hierdoor kan er een unieke basis 

voor het interieur gecreëerd worden. Laminaatvloeren 

hebben niet meer een standaardformaat. Zowel in de 

breedte als de lengte zijn er vele mogelijkheden, die de 

uitstraling van de vloer bepalen. 
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De nieuwste laminaatvloeren zijn niet van echt te 

onderscheiden. Houtpatronen, diepte in de plank en 

diverse vormen van afwerking zorgen ervoor dat de 

uitstraling van deze vloeren zeer natuurgetrouw zijn. 
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PVC
PVC vloeren zijn elastische vloeren die een 

mooie uitstraling combineren met gemak in 

onderhoud, duurzaamheid en zijn tevens te 

plaatsen in combinatie met vloerverwarming. 

PVC vloeren zijn verkrijgbaar in diverse 

houtkleuren, breedtes en lengtes. En zorgen 

daarmee voor een natuurgetrouwe uitstraling.
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PVC vloeren kunnen geleverd worden in stroken, tegels of 

als zwevende vloeren. Ze kunnen ook toegepast worden in 

natte ruimtes en zijn ook in allerlei patronen te leggen. Bijv. 

met rand en bies, met een voegstrip of in een tapis – vorm. 



UW VAKMAN
De ParketGroep Nederland is een samenwerkingsverband 

van meer dan 25 unieke vloerenbedrijven, die allemaal 

kwaliteit en vakmanschap hoog in het vaandel hebben en 

dit tonen in de eigen showroom.

Onze ervaren vloerenadviseurs kunnen u precies vertellen 

wat de beste vloer voor uw eigen situatie is. Afhankelijk 

van uw wensen en de mogelijkheden geven wij u het beste 

advies. Voor het juiste advies bezoeken wij u ook thuis, om 

de huidige situatie te beoordelen en de vloer na te meten 

op bijv. vochtigheidsgraad. Tevens meten wij exact de ge-

wenste vloer op, om zo de juiste vrijblijvende prijsopgaaf te 

kunnen geven. 

Als de vloer geleverd is, zorgen onze vloerenleggers voor een 

perfecte installatie van uw vloer. Ook hier werken we alleen 

met vakmensen, die geschoold zijn in alle aspecten van het 

ambacht parketleggen. Zij zijn in staat om alle mogelijke type 

vloeren te verwerken en ook alle problemen die in uw huis 

aanwezig zijn op te lossen voor een optimaal woongenot. 

Vloerenleggers van de ParketGroep Nederland doen jaar-

lijks mee aan het Nederlands Kampioenschap parket-

leggen en daarbij zijn al diverse keren de eerste plaats 

behaald. Een bewijs van het vakmanschap van deze 

 specialisten. Het hele traject van een nieuwe vloer hebben 

we van A tot Z in eigen hand. Wel zo zeker!
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Voor meer informatie over alle type vloeren, het renoveren en onderhouden hiervan en een juist 

advies voor het realiseren van uw woonwensen, adviseren wij u om altijd langs te gaan bij onze 

winkel. Wij kunnen dan het juiste advies geven, voor jarenlang woongenot van uw vloer. 

Lid van ParketGroep Nederland

HET GEZICHT 
VAN...



Dit is een uitgave van de ParketGroep Nederland. Voor meer informatie: www.parketgroep.nl.

Alpon Parket 

Blekersdijk 114-120 | 3311 LG Dordrecht | info@alponparket.nl | 

www.alponparket.nl




