
“Naast parket kan je bij ons ook al-
le toebehoren verkrijgen: van de
passende plinten, overgangspro-
fielen, onderhoudsproducten tot
ondervloeren en lijmen. Zowel alle
soorten houtlijmen, constructielij-
men, elastische lijmen, montage-
lijmen, parketlijmen en parketoli-
en (in kleur en onzichtbaar), par-
ketvernis en beitsen.

ONS
AANBOD

Alle accessoires en toebehoren voor
zelfplaatsing van parket.

Bij Jacobs Parket kan je zowel
je parket kiezen in de toonzaal
of bij je thuis, om te laten in-
stalleren of zelf te plaatsen.
Zaakvoerder Tommy Jacobs:
“We hebben een ruim aanbod
in alle soorten parket. We zijn
nog steeds groot- en kleinhan-
del en hebben verschillende
soorten parket op stock. Daar-
naast kunnen wij door onze
zeer goede samenwerking
met twee Nederlandse en één
Belgische parketfabrikant op
vraag van de klant ook parket
op maat laten produceren én
afwerken en dit binnen een le-
vertijd van drie weken. Dit alles
in verschillende sorteringen,
maten, kleuren en afwerkin-
gen. Meestal vervaardigen we
dan eerst een staal en sturen
dit desnoods bij, tot het hele-
maal goed is, zodat het parket
volledig past in je eigen inte-
rieur.” 

Parket op maat

Jacobs Parket staat bekend voor zijn professionele werk, en geniet van
een enorm goede mond-aan-mondreclame. “Vaak komen we ergens
toe om parket te plaatsen en
komt er nog heel wat bij. Dat kan
gaan van allerlei binnenschrijn-
werkerij, maar ook buiten ne-
men wij allerlei houtwerk voor
onze rekening: houten gevelbe-
kledingen, houten terrasvloeren
(met de grootste showroom in
het Antwerpse) in tropische
houtsoorten of in volle compo-
siet, houten tuinschermen, enz.
Ook voor andere werkzaamhe-
den in huis hebben we goede
contacten met architecten, inte-
rieurbedrijven, aannemers, ve-
randabouwers, enz. Flexibiliteit
is hierbij onze belangrijke troef”,
besluit Tommy enthousiast.

Veel meer dan parket

Veel meer dan alleen maar parket.

“Ik ga steeds zelf ter plaatse kij-
ken en wens 100% klanttevre-
denheid. De plaatsing van je
parket gebeurt door volwaardi-
ge schrijnwerkers en we garan-
deren scherpe prijzen door de
rechtstreekse invoer van de fa-
brikant. Hou bij prijsvergelij-
king rekening met de dikte,
breedte, lengte, sortering en af-
werking van je parket.”

Onze troeven

Bij Jacobs Parket kan je ook terecht voor
totaalprojecten, waarbij Tommy en zijn
team alle schrijnwerkerij voor zijn reke-
ning neemt. “Wij kunnen voor je vloer
zorgen, maar ook voor alle soorten bin-
nendeuren. We werken samen met de
firma’s Solid, Oosthout en Ooster-
linck. Ook voor speciale binnendeuren
en deuren zonder kader (van eigen ma-
kelij) kan je bij ons terecht. Daarnaast kunnen wij ook dressings plaatsen,
ingemaakte kasten vervaardigen en zelfs tafels op jouw maat.”

Onze totaalprojecten

Voor alle schrijnwerkerij zit je
goed bij Jacobs Parket.

Parket en laminaat vind je haast op
elke hoek van de straat. Maar par-
ket volledig op maat vervaardigd en
geplaatst, daarvoor moet je langs-
gaan bij Jacobs Parket in Kalmt-
hout. “We startten hier vier jaar te-
rug in een ruime loods aan het rond
punt op de Heikantstraat”, verdui-
delijkt Tommy Jacobs. “We verko-
pen voornamelijk parket, vroeger
vooral als groothandelaar. Sinds

begin augustus kan iedereen hier
dagelijks terecht van 10 tot 17 uur
(werkdagen) en op zaterdag (10-14
uur). Na al die tijd hebben we een
goede reputatie opgebouwd. Wij
staan nu in voor de verkoop en
plaatsing van samengesteld par-
ket, alsook massief parket, zowel
aan particulieren als voor grotere
projecten.” Zowel qua omvang als
qua personeel groeide Jacobs Par-
ket verder uit. “Wij beschikken nu

over een nieuwe toonzaal, waar de
meeste stalen van parket worden
getoond, en een magazijn waar we
beschikken over een voorraad par-
ket in serieproductie. Ook ons me-
dewerkersbestand is uitgebreid.
Vroeger droeg ik de zorg voor dit
parketbedrijf alleen. Nu beschik-
ken we over twee professionele
plaatsers-schrijnwerkers en daar-
naast iemand die in de toonzaal de
klanten te woord staat.”

Jacobs Parket
investeert … jij ook?

TOONZAAL VOOR ALLE SOORTEN PARKET EN ANDERE SCHRIJNWERKERIJ

De activiteiten van Tommy en Jacobs Parket breiden uit.

Draait het goed in je bedrijf, dan hoef
je niet mee te stappen in de tredmo-
len van de economische crisis. Tom-
my van Jacobs Parket houdt alvast
niet van doemscenario’s en gaat er
integendeel keihard tegenaan. Na
vier jaren succesvolle business,
schakelt hij een versnelling hoger. Er
is nu een toonzaal die elke werkdag
geopend is, met parket als speciali-
satie. Maar ook voor alle andere
schrijnwerkerij-opdrachten (binnen-
deuren, dressings, tafels-op-maat,
terrasvloeren, tuinschermen, hou-
ten gevelbekleding, …) kan je
voortaan bij Jacobs Parket terecht.
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