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Massief parket 

Bestaat uit verschillende massieve houten planken met een dikte van 8 tot 23 mm, die worden 

volgens een bepaald patroon geplaatst. 

 Plankenvloer 

 Massieve planken, meestal zo’n 20mm dik 

 Verlijmd op de chape of ze worden onzichtbaar genageld op een onderparket 

 Keuze tussen planken van gelijke of wisselende breedtes. Planken met wisselende 

breedte zijn het goedkoopst. 

 Strokenparket 

 Dunnere planken van 10 tot 22mm dik 

 Minder breed dan plankenvloeren 

 Meestal verlijmd op een onderparket (een goedkope mozaïekparket of OSB-platen) 

 Kasteelplanken 

 Plankenvloer uit extra brede planken 

 Tapijtparket 

 Een parket met stroken zonder tand en groef die meestal rechtstreeks verlijmd wordt 

op de ondervloer 

 Bij grote oppervlaktes worden ze gelijmd en genageld op een onderparket 

 Mozaïekparket 

 Opgebouwd uit rechthoekige stukken hout van 6 à 10 mm breedte die volgens bepaald 

patroon samengevoegd worden. 

 Een populair motief is het dambord, de visgraat, de Engelse vorm, het vlechtmotief, ... 

 De panelen worden verlijmd op de ondervloer en vervolgens geschuurd en afgewerkt 

 Kopsparket 

 Samengesteld uit houten lamellen waarvan vezelrichting dwars ligt, dus niet horizontaal 

maar verticaal. De jaarringen van het hout zijn hierdoor zichtbaar 

 De lamellen worden samengehouden door een net aan de achterzijde dat gelijmd wordt 

op de ondergrond 

 Door de dwarse vezelrichting is het parket slijtvast en zo interessant voor druk belopen 

ruimten 
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Halfmassief parket (meerlagig)  

 Bestaat uit drie lagen: een onderlaag (naaldhout of multiplex), een tussenlaag (dennenhout, 

MDF of HDF) en tenslotte een toplaag (massief hout van min. 2,5 mm edelhout) 

 Wordt meestal legklaar geleverd, dus vernist of geolied bij levering 

 Voordeel: gemakkelijkere plaatsing dan massieve parketvloeren 

 Nadeel: door de geringe dikte van de toplaag niet zo vaak opgeschuurd kunnen worden als een 

massief parket 

Fineerparket 

 Bestaat net als halfmassief parket uit verschillende lagen, maar de toplaag is dunner 

 Fineerparket is per definitie goedkoper dan massief parket 

 De sterkte van de vloer wordt bepaald door de stabiliserende onderlaag. Hier is het dus ook 

mogelijk zachtere houtsoorten te gebruiken 

 Fineerparket kan niet opgeschuurd worden 

Recuperatieparket 

 Oude plankenvloer die gerecupereerd is uit oude gebouwen, vaak kastelen 

 Ze worden voor hun authenticiteit of schoonheid opnieuw gebruikt 

 

Houtsoorten 

 Populair zijn eik en beuk 

  Andere inlandse soorten: edoorn, beuk, kastanje, es 

 Zachte houtsoorten voor slaapkamers: vurenhout en den 

  Tropische houtsoorten: afzelia, merbau of paddoeck 

 

Voordelen van parketvloeren 

 Natuurlijk product 

 Lange levensduur: hoe harder de houtsoort, hoe langer de levensduur 

 Een warm gevoel 

 Kan verlijmd worden op de dekvloer of op een ondervloer 

 Zwevend parket komt de akoestische eigenschappen ten goede naar ondergelegen ruimtes 

toe 

 Verschillende afwerkingen zijn mogelijk 


