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NIEUWS

De parketbranche is bezig met het 
vernieuwen van de Legvoorschriften 
Parketbranche. Deze voorschriften 

zijn naast een leidraad bij het leggen ook 
een maat waarlangs de rechter of de 
Geschillencommissie zijn oordeel zal leggen 
bij een geschil. De voorschriften bundelen 
de vakkennis van alle betrokkenen, van 
leggers, fabrikanten en toeleveranciers van 
al het materiaal, denk aan onder meer lijm, 
hout, lak en schuurmiddelen. Per product 
bundelen is het makkelijkste traject. Want 
iedereen wil meer kwaliteit en de zekerheid 
dat hun producten goed verwerkt worden. 
De legvoorschriften bundelen de minimale 
verwerkingseisen om een goede vloer te 
krijgen. 
Waar ligt de uitdaging vooral? In de 
raakvlakken. Denk aan de aanhechting 
van lijm en lak, de vochtigheid en de 
vlakheid van de vloer of de afwerkvloer, de 
luchtvochtigheid van de omgeving en de 
vloerafwerking op het gebruik. Daar ontstaat 
de discussie tussen de Makkelijken en de 
Preciezen.
Lees die nieuwe concept-legvoorschriften 
eens en vind er wat van. Er is een website 
waarop je de ontwikkelingen kunt volgen. 
Iedere belanghebbende kan via de site 
bijdragen leveren. Lever je commentaar 
duidelijk of gewoon kort door de bocht. 
Je wordt gelezen en ze doen er wat mee. 
Kortom, grijp je kans om met jouw ervaring 
en deskundigheid samen onze kwaliteit te 
verbeteren. Kijk en doe mee op  
www.legvoorschriften.nl.
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GRIJP JE KANS, 
DOE MEE

Hout gaat door het dak…

Wat wordt het: wrappen of restylen?

… En dat geldt niet alleen voor de prijs. Veel
bouwpartijen denken dat het aandeel van 
hout in de bouw blijft toenemen. Waar gaan 
we al dat goede hout, zowel qua kwaliteit als 
qua bosbeheer, vandaan halen? Want schaar-
ste dreigt. 

FSC Nederland vindt dat vakmensen 
niet alleen naar de bekende tropische 
houtsoorten moeten vragen. Zat tropische 
houtsoorten, denk aan Movingui, kun je 
ook in het Nederlandse klimaat verwerken 
in onder meer kozijnen. FSC Nederland zal 
dan ook actie ondernemen met als doel dat 
houtimporteurs ook dit en ander hout gaan 
aanbieden.

Aan de slag met movingui? Houtinfo.nl 
meldt dat movingui een onregelmatige draad 
en kruisdraad heeft, de nerf is fijn-matig 
grof. De bewerkbaarheid blijkt goed te zijn. 
Maar, “bij het zagen ondervindt men dikwijls 
last van de afstompende werking van de 
inhoudsstoffen. Bij het schaven kunnen op 
het radiale vlak de vezels op gaan staan, zodat 
het aanbeveling verdient de snijhoek op 20° in 
te stellen.” 

Je kunt in de keuken wrappen, best wel 
een maf woord voor voedsel oprollen in 
een deegvel. Je kunt ook auto’s en honden 
wrappen, dat laatste schijnt heel cool te zijn 
in bepaalde kringen. Inmiddels ontdekken 
keukenopknapboeren ook dit werkwoord. 
Want waarom in de keuken alleen het eten 
wrappen?

Dat kun je net zo goed doen met de hele 
keuken. En verkoop je die vondst als de trend 
van 2021. De wrappers kunnen vakkundig 
oppervlakken beplakken. De andere grote 
keukentrend heet restylen, het opknappen 
van een deel van de keuken, denk aan de 
kastdeurtjes. Daar zijn veel keukenbezitters 
blij mee en het geeft ze ook het gevoel lekker 
duurzaam bezig te zijn. 
De vakmensen schenken met onder meer een 
lik verf de keuken een tweede of derde leven. 
Zowel het aantal bedrijfjes dat zich aanbiedt 
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Iedereen wil meer
kwaliteit

(Foto: James Wheeler via Pixabay)

Voorboren wordt aanbevolen, verlijmen 
gaat goed. Toepassingen: onder meer 
meubelen, fineer, draaiwerk, vloeren, parket, 
constructiehout, constructiehout, balken, 
kozijnen en ramen. Kom maar met dat spul.

als wrappers als het aantal restylers schijnt 
spectaculair te groeien. Er zijn zelfs wrappers 
en restylers die showrooms hebben ingericht, 
zo hard loopt deze tak van sport inmiddels. 
Specialiseren trekt klanten, denk aan frontjes 
van verschillende houtsoorten en bamboe. 
Ikea speelt handig in op de trend: mensen 
kunnen keukens zonder frontjes kopen. 
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