30 jaar Hanze Parket
Colmschate – “Dit jaar bestaat Hanze Parket Deventer 30 jaar, een hele mijlpaal”, aldus
eigenaar Wim Nijenhuis. Hanzeparket is ooit begonnen als Deventer Parket, maar vanwege
uitbreiding naar Zwolle is uiteindelijk de naam veranderdt in Hanze Parket.
Hanzeparket was lange tijd gevestigd aan de Pieter de Hooghstraat op de Zandweerd. Sinds
2005 is het bedrijf gevestigd in de Kogge aan de Holterweg 63 in Colmschate.
"In al die jaren is er enorm veel veranderd in onze branche qua producten. Toen we
begonnen, waren het allemaal traditionele vloeren (denk aan visgraat, geoliede en gelakte
parket vloeren). Tegenwoordig moet een parketzaak veel meer kunnen bieden, want door
modernisering zijn er tal van vloeren bijgekomen. Het is dus ook niet alleen parket, maar
ook laminaat, lamelparket, PVC en duoplanken. Tegenwoordig zijn alles oorten vloeren in
elke kleur verkrijgbaar. Dus je kunt wel stellen dat wij met de tijd zijn mee gegaan”, aldus
Wim.
"In de afgelopen 30 jaar hebben wij kunnen laten zien dat combinatie van kennis en
vakmanschap in advies en uitvoering zeer belangrijk is. Wij hebben particulieren en
bedrijven als klant. Het is vooral belangrijk dat naast de aanschaf van een kwaliteitsvloer
het leggen vakkundig wordt uitgevoerd. Daarnaast bieden wij uistekende garantie. Naast
verkoop hebben wij de know how om bestaande parketvloeren in zijn originele glorie te
herstellen. Er zijn genoeg bestaande houten vloeren die nog jaren meekunnen, alleen is de
vloer op dit moment niet mooi meer. Als je de vloer laat schuren, wat overigens stof-arm
geschiedt en vervolgens een mooi kleurtje geeft, dan krijgt men een hele andere vloer
terug. Wij kunnen vloeren schuren, (kleur)oliën en/of lakken, vervangen van beschadigde
delen of het herstellen van brand- en waterschade", aldus Nijenhuis.
Naast de welbekende merken verkoopt men ook betaalbare designvloeren. Designvloeren
onderscheiden zich doordat ze aparte structuurvormen kennen in het hout, maar ook in
kleur. “De gemiddelde klant heeft geen idee uit welke vloeren men tegenwoordig kan
kiezen. We willen graag klanten informeren over verschillende vloeren en waarom te
kiezen voor bijvoorbeeld een houten vloer, laminaat, lamelparket, kurk of PVC. Mensen
kunnen geheel vrijblijvend binnen lopen of een afspraak maken.
Laat u verrassen door de verschillende mogelijkheden van vloeren bij Hanze Parket. Iedere
consument kan bij ons terecht, want we hebben kwaliteitsvloeren voor een betaalbare
prijs. We bieden ook een totaalpakket aan: vloer, plinten, ondervloer, soort behandeling
en het leggen. Ook voor alle soorten onderhoudsproducten kan men bij ons terecht."
Hanzeparket heeft de komende maanden in verband met haar jubileum mooie
aanbiedingen, dus houdt Deventerextra goed in de gaten.
Nieuwsgierig naar de mogelijkheden, loop dan eens vrijblijvend binnen bij Hanze Parket.
De koffie staat altijd klaar. Adres Holterweg 63, telefoonnummer (0570) 61 82 95 of kijk
eens op de website www.hanzeparket.nl , email: info@hanzeparket.nl.

