Welkom!
Bent u zich aan het
oriënteren op parket of
een houten vloer en wilt
u inspirerende ideeën
opdoen?
Graag laten we u alvast
een aantal “highlights”
zien uit de meest
uitgebreide en op
individualistische wijze
samengestelde collectie in
Nederland voor binnenen buitenparket.
Holleman Parket creërt
samen met u de gewenste
‘customized’ vloer!

Uw lifestyle
begint met uw vloer

www.holleman.nl

Een houten vloer is de
ideale basis voor comfortabel, stijlvol en toch
praktisch wonen; het is
luxueus, creatief toepasbaar en heeft een warme
uitstraling.
Als u vóór het bouwen of
verbouwen van uw huis
de keuze voor uw vloer al
kunt maken, heeft u een
voorsprong en een goede
voorbereiding op het
verdere verloop.
Vooral bij parket op vloerverwarming en/of vloerkoeling, in appartementen
en in badkamers adviseren we u op technische
zaken waar u misschien
geen rekening mee heeft
gehouden, maar die zeer
bepalend kunnen zijn voor
uw uiteindelijke keuze.

Wenst u een exclusieve houten
vloer of bijpassende trap,
bijvoorbeeld van de architect
Piet Boon?
Pure, natuurlijke materialen,
unieke patronen en harmonie
met een authentiek natuurlijk
kleurenpalet zijn kenmerken van
de stijlvolle Piet Boon collectie
en verkrijgbaar bij Holleman
Parket.
Een consistent en herkenbaar
element van elk Piet Boon
design is oprechte liefde voor
originaliteit, stijlvolle eenvoud,
bescheiden en toch zelfbewust.
Deze filosofie sluit perfect aan
bij het concept van Holleman
als parketspecialist; de uitdaging is telkens weer een stijlvolle
en bijzondere collectie samen
te stellen die bij de wensen en
behoeften van de hedendaagse
woonconsument passen.

Onze visie en ons uitgangspunt zijn om
als parketspecialist de door u gewenste
vloer in een harmonieuze combinatie
van het esthetische en de praktische
functionaliteit in uw gehele interieur te
laten passen.
Door jarenlange ervaring als kleurspecialist kunnen we uw houten vloer
en houten trap in elke gewenste kleur
“customizen”, van whitewash tot zwart,
zowel dekkend als transparant, waardoor uw trap weer een échte bijpassende blikvanger in uw huis wordt.
Holleman Parket is “trendsetter” en
hierdoor duidelijk onderscheidend
binnen de parketbranche.
Vanwege onze hoge kwaliteit werken wij vaak projectmatig samen met
landelijk bekende architecten als Piet
Boon, Paul de Ruiter, Kees Marcelis,
Peter Agterberg en Vera Yanovshtchinsky.

Zoekt u een prachtige
planken vloer of een
parketvloer met een
individuele uitstraling die
precies moet passen in het
gewenste totaalbeeld?
Creëer uw eigen parketvloer met Holleman voor
een écht bijzondere vloer
in elke gewenste kleur en/
of oppervlakte veredeling
zoals o.a. handgeschraapt,
oudhollands geschaafd,
dubbel gerookt, tegendraads geschraapt, 3D,
zaagkant, handgekliefd
voor hout in meest pure
vorm of Segato lintzaaglook.
De mogelijkheden en
opties bij Holleman Parket
zijn imposant. Een ‘must’
om te bekijken als u de
komende jaren verzekerd
wilt zijn van woongenot.

Creëer uw eigen parketvloer samen met Holleman
voor een écht bijzondere
whitewash of zwarte
parketvloer.
Laat u inspireren door
combinaties in functioneel,
tijdloos en comfortabel
wonen op een
“customized” vloer.
Ook in combinatie met
bijvoorbeeld parket op
vloerverwarming of vloerkoeling.

• Bijzondere vloeren
• Badkamerparket
• Wandparket
• Deurparket
• Parket op
vloerverwarming / koeling
• Parket in appartementen
• Buitenparket
• Traptredenrenovatie
• Planken vloeren
• Laminaat
• Kurk
• PVC en Vinyl
• Parketherstel
• Parket kleurrenovatie
• Parketreiniging en -onderhoud
• Reinigings- en onderhoudsproducten bestellen via
webshop, telefoon of e-mail

Een zeer luxueuze
uitstraling met échte
Swarovski-stenen of zelfs
met goud of zilver?
Of liever handgekliefd,
wat de kracht van hout
toont in zijn meest pure
vorm?
Voor opzienbarende
vloeren en een uniek
design bent u bij
Holleman Parket altijd
aan het juiste adres.

Holleman Parket heeft zich
in de loop der jaren
zodanig ontwikkeld dat
een totaalconcept van
ontwerp tot eindresultaat
kan worden begeleid met
bouwonderneming en
architect, waardoor u
wordt “ontzorgd”.
Kortom, een bezoek aan
onze showroom in
Wageningen is absoluut de
moeite waard als u verzekerd wilt zijn van de
meest uitgebreide keuze
van Nederland in een
actuele en op individualistische wijze samengestelde
collectie binnen- en
buitenparket.

Holleman Parket is al meer
dan 35 jaar gevestigd
in Wageningen en u vindt
ons in een monumentaal
pand op Bowlespark 10.
Wij verwelkomen u van
harte om alle mogelijke
stijlen van Klassiek, Sfeervol, Modern en alle
noviteiten van dit seizoen
te laten zien en voelen en
uw mogelijkheden door te
spreken onder het genot
van een heerlijk kopje
(italiaanse) koffie
Wilt u alvast een afspraak
maken voor een bezoek
aan onze showroom, dan
kunt u contact opnemen
via 0317-412659. Meer
informatie over de route
naar onze showroom is te
vinden op onze website:
www.holleman.nl

Holleman Parket heeft ook
een uitgebreid en exclusief
assortiment buitenparket
voor balkon, terras of
rondom het zwembad.
Veilig blootsvoets te
betreden, antislip en duurzaam. Geïnteresseerd?
Vraag de e-brochure
‘Buitenparket’ aan.

Holleman Parket B.V.
Bowlespark 10
6701 DP Wageningen
tel. 0317 412659
fax 0317 415041
info@holleman.nl
www.holleman.nl

