De Grote
Schoonmaak!
Na een korte maar hevige winter kondigt
de lente zich al weer aan. Tijd voor de
‘voorjaarsschoonmaak’ Daarbij hoort ook
het onderhoud aan de parketvloer.

Toch zelf
doen?

Gebruikt u dan wel de juiste producten.
Kom naar onze winkels in Hillegom of
Sassenheim voor een passend onderhoudsadvies. Tegen inlevering van deze
ﬂyer ontvangt u 20% korting op de
onderhoudsmiddelen.
Wij heten u van harte welkom
in onze winkels !

Kunnen wij u helpen?

Wij nemen u graag wat zorgen uit handen.
Onze professionals oliën uw vloer eﬃciënt en vakkundig.
Bovendien komen wij vooraf uw vloer beoordelen zodat
u weet waar u aan toe bent en wat u mag verwachten.
Tijdelijk ontvangt u bij Kroon Parket 10%

korting*
op het oliën van uw parketvloer. Dit aanbod

geldt ook voor het schuren en oliën van uw vloer.
Bel voor een afspraak met :
Kroon Parket Sassenheim 0252 - 22 04 50 of
Kroon Parket Hillegom 0252 - 53 35 66

Rekenvoorbeeld :
Vloeroppervlakte Oliën

20%

(m²)

(inclusief korting)*

35
40
45
50

€ 157,50
€ 180,00
€ 202,50
€ 225,00

Schuren en oliën
(inclusief korting)*

€ 866,25
€ 990,00
€ 1.113,75
€ 1.237,75

*Prijzen zijn pas deﬁnitief na beoordeling van de vloer
door Kroon Parket.

KORTING

www.kroonparket.nl
(nog) Geen parketvloer?
Lees verder op de achterzijde.

Hillegom Vennipperhof 2-2a (Pr.Marijkestraat)
Sassenheim Teijlingerlaan 6-8,
info@kroonparket.nl

Waarom u voor Kroon
Parket moet kiezen?
▪ Geen aanbetaling
▪ Aangesloten bij de
Centrale Branchevereniging
Wonen (CBW)
▪ Gratis bezorgd tot
in de woning
▪ Gratis opmeten
▪ Gratis vochtcontrole
▪ Gratis vloerinspectie
▪ Eerlijk en
professioneel advies
En dit alles ook als u besluit
de vloer zelf te plaatsen.
Wilt u wat anders?
Kom naar onze showroom
in Hillegom of Sassenheim
en laat u informeren
en inspireren.

Voorjaarsaanbieding!
Kroon Parket heeft een messcherp voorstel voor u.
Een echt Eiken systeemparket van ca. 19 cm breed in
diverse afwerkingen, bijvoorbeeld wit geolied ( ook wel
white wax genoemd ) of gerookt. De parketvloer wordt
geplaatst op een kwalitatieve ondervloer inclusief een
vochtscherm. Dit plaatsen gebeurt door vakkundige
parketleggers. U hebt dan ook garantie op de vloer,
ondervloer en het leggen van de vloer.

U betaalt
€ 59,95* per m² !
Rekenvoorbeeld :
Vloeroppervlakte Totaalprijs gelegd*
(m²)

(exclusief plinten)

35
40
45
50

€ 2.098,25
€ 2.398,00
€ 2.697,75
€ 2.997,50

*Prijzen zijn pas deﬁnitief na beoordeling van
de vloer door Kroon Parket.

www.kroonparket.nl

U heeft al een parketvloer?
Lees verder op de voorzijde.

Hillegom Vennipperhof 2-2a (Pr.Marijkestraat)
Sassenheim Teijlingerlaan 6-8,
info@kroonparket.nl

