
Publireportage        Parket Kerkhofs (BE)

KERKHOFS: FABRIKANT VAN 
MASSIEF PARKET, DISTRIBUTEUR 

VAN KWALITEITSPARKET  
EN TOEBEHOREN

Parket Kerkhofs uit Peer (B) is een verdeler  van een 
compleet aanbod parketvloeren en toebehoren en 
geniet daarbij een uitstekende reputatie omwille van zijn 
kwaliteit, service en concurrerende prijzen. Tegelijk is het 
familiebedrijf (vierde generatie) ook een gespecialiseerd 
fabrikant van hoogwaardige massieve parketvoeren en 
patroonvloeren in tal van houtsoorten en volgens maatwerk.

Totaalaanbieder voor de parketteur
Parket Kerkhofs werd in 1993 opgericht en stamt uit de familiale 
houtzagerij Kerkhofs. De onderneming biedt een compleet aanbod 
parketvloeren aan voor de parketspeciaalzaak: massief, meerlaags, 
tapis, hoogkantparket, verouderde vloeren, nieuw in het gamma 

zijn de reclaimed wood vloeren…etc. Bovendien beschikt men ook 
over een uitgebreid aanbod kwaliteitsvol toebehoren: lijmen, egali-
seermiddel en voorstrijk, schuurmaterialen, oliën en lakken, plinten 
en onderhoudsproducten. Elke productcategorie, van het massief 
parket uit de eigen productie tot alle toebehoren voor de parket-
specialist biedt een gegarandeerde topkwaliteit.

Specialist in massief parket
Naast de rol die Kerkhofs speelt als groothandel is het ook een 
producent van parket. De eigen productie bij Kerkhofs is volledig 
toegespitst op de gespecialiseerde productie van massieve par-
ketvloeren. Men biedt het massieve parket in diverse lengten en 
breedten en met plankdikten die variëren tussen 6 en 20 mm. Alles 
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wordt met de grootste zorg vervaardigd en volgens wens van  
de klant. 

50 houtsoorten
Kerkhofs biedt het massief parket in tal van houtsoorten. Het gaat 
daarbij om naaldhout, loofhout en exotische soorten. In totaal 
beschikt Kerkhofs over 50 verschillende soorten.
De vloeren zijn bovendien ook snel leverbaar door de ruime voorraad 
en de eigen droogkamer bij Kerkhofs. De meeste zaken kunnen bin-
nen de week tot ongeveer 3 weken na bestelling geleverd worden. 
Ook kan er dankzij de eigen droogcapaciteit extra gedroogd massief 
parket geleverd worden om te combineren met vloerverwarming.

Verfijnde patroonvloeren
De onderneming levert naast plankenvloeren ook diverse patroon-
vloeren zoals visgraat of Hongaars punt en verder ook andere 
motieven en panelen, waaronder Versailles. Het investeerde daartoe 
de voorbije jaren nog in een hightech CNC-gestuurde zaagma-
chine. Dat garandeert een piekfijn en perfect afgewerkte massieve 
patroonvloer.

Geen massaproductie, wel de hoogste kwaliteit
De filosofie van de onderneming is dus volledig georiënteerd op 
hoogwaardige productkwaliteit. Het gaat bij Kerkhofs dus niet om 
massaproductie maar om parket die de ultieme schoonheid van 
hout voor de vloer brengt. Men aarzelt daarom ook niet om samen 
te werken met andere gedegen en gereputeerde producenten en 
aanbieders. Zo levert men de massieve parketplanken ook aan 
prestigieuze parketmerken  en specialisten in het verouderen van 
houten vloeren.

Zorg voor de klanten
Zowel parketzaken en parketteurs in België als distributeurs en 
klanten in Nederland (Kerkhofs’ belangrijkste afzetmarkt, Kerkhofs 
beschikt over een afhaalmagazijn in Amsterdam ), Verenigd 
Koninkrijk en Frankrijk hebben over de jaren reeds ervaren dat 
Parket Kerkhofs telkens gaat voor uitstekende kwaliteit, en dat 
bovendien tegen concurrerende prijzen. De bijzondere visie op kwa-
liteit ligt daaraan ten grondslag, vergezeld van een zeer klantgericht 
en flexibel bedrijfsklimaat. Zodat men flexibel kan inspelen op 
maatwerk zoals voor aanhelingen en reparaties. Dit gecombineerd 
met de goede dienst-na-verkoop van Kerkhofs zorgt dit tevens voor 
een sterke klantentrouw.

Distributeur van topmerken
Tot slot nog iets over de rol van Kerkhofs als groothandel voor de 
parketteur. Naast het eigen kwaliteitsgamma massief parket biedt 
de Limburgse parketspecialist ook een ruim aanbod andere hoog-
waardige houten vloeren van  bevriende fabrikanten. Samen met 
het aanbod eigen massieve parketten verkrijgt men zo een totaal-
aanbod voor de parketspeciaalzaak.
 
Ook voor alle toebehoren zoals lijm, oliën en lakken, bevochtigers 
en plinten werkt men met merken die synoniem zijn voor kwaliteit. 
Kerkhofs kiest bewust niet voor een eigen merk. Bedoeling is dat 
alle producten de kwaliteit bieden die eigen is aan een topmerk . 
Kerkhofs biedt onder meer volgende merken: Woca Denmark, Bona, 
Lecol, Loba, Mapei, Osmo, Tover, Wakol, Sia Abrasives, Royal Plint, 
Fid box en Winix .

Voor meer info bezoek ons op www.parketkerkhofs.be
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