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 Een kijkje in de showroom

Benieuwd naar hoe mijn showroom er uit ziet? Neem alvast kijkje. Langskomen kan natuurlijk al>jd. Voor een uitgebreid 

en apssend advies, maak dan een afspraak.  

Jansen Vloeren helpt u graag bij het maken van  de juiste keuze voor een 

nieuwe vloer of het onderhouden van een bestaande vloer. U kunt terecht 

voor: 

Tijd voor iets nieuws of voor onderhoud? Kom gerust langs om een kijkje te nemen

Jansen Vloeren staat voor kwaliteit en persoonlijke benadering. Maarten Jansen geeV advies, legt, onderhoud en renoveerd 

vloeren en verkoop een divers aanbod. Het bedrijf bestaat sinds 2004 en is ontstaan uit de overname van parketzaak 

Wildeboer in Schildwolde, een gesecelde naam met 30 jaar ervaring in de provincie Groningen. 

Wilt u eerst de vloeren zelf zien en ervaren? Dat kan natuurlijk. U bent van 

harte welkom bij onze nieuw showroom in de winkel van Haan Verf en Wonen.  

Deze is vrij toegankelijk >jdens de openings>jden van Haan Verf en Wonen. 

Op zoek naar een uitgebreid en passend advies voor uw vloer? Neem dan van 

te voren even contact op met Maarten Jansen. 

OpeningsAjden maandag t/m vrijdag: 

08.00 tot 12.00 uur - 13.00 - 18.00 uur

Zaterdag 

08.00 tot 12.00 uur - 13.00 - 16.00 uur

Bellen Mailen

Tradi>oneel parket

Meerlaags parket en planken

Laminaat

PVC vloeren

Traprenova>e

Alle gangbare onderhoudsproducten voor vloeren
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"

"

"

"
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Over Jansen Vloeren & Parket

UW VAKMAN IN 
VLOEREN EN PARKET

UW VAKMAN IN 
VLOEREN EN PARKET
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Stockwood

U kunt van onze leverancier Stockwood voorbeelden zien in onze 

showroom. Stockwood levert custom made vloeren en zijn geheel naar 

eigen wens samen te stellen. Van stjilvol modern, tot robuust en stoer. 

Op de website van Stockwood kunt u het aanbod bekijken. U kunt 

bijvoorbeeld sorteren op soorten hout, diverse bewerkingen toepassen 

zoals schaven, borstelen of verouderen en uiteraard kiezen voor de 

gewenste kleur met een passende afwerking. 

Parador

Parador is een groot merk in de vloerenindustrie waar Jansen 

Vloeren nu al enige >jd mee samenwerkt. Het bedrijf geves>gd in 

Duitsland, maar de producten worden gemaakt in Oostenrijk. 

Samen met Parador kan Jansen Vloeren een enorme keuze aan 

houtsoorten met de beste kwaliteit en nieuwste innova>es voeren. 

Hier zijn we dan ook super trots op. 

Solid Floor

Solidfloor is een belangrijke leverancier voor hoogwaardige houten 

vloeren. De vloeren van Solid Floor zorgen voor een warme, in>eme 

sfeer, in elke leefruimte in huis, maar ook in hotels, winkels en 

kantoren. Ook bij Jansen Vloeren kun je kiezen uit het ruime aanbod 

van SolidFloor. 

Meer over deze vloeren weten? Vraag het gerust.

Jouweigenvloer.nl

Jouweigenvloer.nl is de specialist in houten vloeren, planken vloeren 

of visgraat vloeren. Jansen Vloeren heeV sinds kort een partnership 

opgestart waarbij we een vaste dealer zijn voor de klanten van 

jouweigenvloer.nl. 

Vloeren kunnen custom made voor je geproduceerd worden, wat je 

woons>jl of smaak ook is. Laat je gerust informeren!

Naam van merk x

Hier komt een tekst te staan die bij het merk / bedrijf hoort die hier 

nog aan toegevoegd kan worden. 

Jansen Vloeren levert vloeren en parket in verschillende houtsoorten, bamboe en laminaat. In onze showroom staat een 

uitgebreid assor>ment en veel voorbeelden van vloeren die wij leveren. Uiteraard staan wij ook open voor uw eigen ideëen 

en sugges>es. We werken met een aantal vaste leveranciers en par>jen waar we goede ervaringen mee hebben zoals 

Stockwood, Parador, Solid Floor en Jouweigenvloer.nl. 

Verschillende soorten vloeren en parket

DE COLLECTIEDE COLLECTIE
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Bona heeV een compleet assor>ment aan 

reinigingsproducten voor houten vloeren, 

laminaatvloeren, tegelvloeren  en overige 

harde vloeren

Bona

Meer informaAe

Lecol is bekend als totaalleverancier van 

producten voor het onderhouden van 

parket- en houten vloeren. De Lecol 

producten scoren goed op gebruiksgemak, 

kwaliteit en slijtvastheid.

Lecol

Meer informaAe

Monocoat biedt onderhoudsproducten met de 

beste bescherming voor houten oppervlakken. 

Het is geschikt voor alle soorten hout; van 

onbehandeld hout zoals Douglas hout tot 

voorbehandeld hout zoals eikenhout. De 

custom made Stockwood vloeren geleverd 

door Jansen Vloeren & Parket worden veelal 

afgewerkt met de producten van monocoat

Monocoat

Meer informaAe

Als specialist op het gebied van houten 

vloeren biedt Pallmann een compleet 

assor>ment producten als het gaat om het 

leggen, renoveren en behouden van prach>ge 

houten vloeren. Het zijn vooral de producten 

Pallmann welke door Jansen vloeren&parket 

gebruikt worden voor het renoveren van uw 

houten vloer.

Pallmann

Meer informaAe

Test tekst voor merk x die hier komt te 

staan om te laten zien dat dit wat tekst is 

wat nodig is om het merk toe te lichten 

zodat het er leuk uit ziet. 

Merk x

Meer informaAe

Door een bestaande vloer goed te onderhouden blijV deze er als nieuw uitzien. Ook kun je een bestaande vloer een 

compleet andere uitstraling geven door de vloer te renoveren. Wij verkopen de onderhoudsproducten van o.a. Woca en 

Bona. In de showroom staan de meeste producten op voorraad. Hebben we het niet voorradig, dan  kunnen wij het 

uiteraard bestellen. Meer weten over het onderhouden of renoveren van uw vloer? Neem gerust contact op. 

Geef uw bestaande vloer een nieuw leven

Bellen Mailen

ONDERHOUD & RENOVATIEONDERHOUD & RENOVATIE
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RenovaAe parketvloer

Een massief eikenhouten hoogglans gelakte parketvloer is geschuurd 

en vervolgens behandeld met een naturelkleurige olie. De vloer blijV 

hierdoor mat en behoudt de pure kleur van eikenhout. Door deze 

renova>e heeV de parketvloer een compleet andere uitstraling 

gekregen.

RenovaAe parketvloer

Hier moet nog een tekst komen die het project beschrijV. Zoals 

hierboven wat het volgende beschrijV. 

Een massief eikenhouten hoogglans gelakte parketvloer is 

geschuurd en vervolgens behandeld met een naturelkleurige olie. 

De vloer blijV hierdoor mat en behoudt de pure kleur van eikenhout. 

Door deze renova>e heeV de parketvloer een compleet andere 

uitstraling gekregen.

RenovaAe parketvloer

Hier moet nog een tekst komen die het project beschrijV. Zoals 

hierboven wat het volgende beschrijV. 

Een massief eikenhouten hoogglans gelakte parketvloer is geschuurd 

en vervolgens behandeld met een naturelkleurige olie. De vloer blijV 

hierdoor mat en behoudt de pure kleur van eikenhout. Door deze 

renova>e heeV de parketvloer een compleet andere uitstraling 

gekregen.

Bekijk hieronder een greep van mijn opgeleverde projecten van de vloeren die door Jansen Vloeren 

en Parket zijn gelegd of gerenoveerd. 

Mijn opgeleverde projecten

PROJECTENPROJECTEN
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