VERSAILLES PANELEN
VORMEN EN MATEN
Versailles is een klassiek type stijlpaneel dat in hoofdzaak bestaat uit een (diagonaal) vlechtwerk
omkaderd door een vierkante rand parketstroken. Het is echter geen eenduidige benaming, want
Versailles parket bestaat in vele varianten, afhankelijk van tijd en plaats.
In het oude prentenboek van August Lachappelle, waarnaar nog regelmatig wordt gerefereerd door
oude rotten in het vak, staan meerdere tekeningen van het “Parquet dit de Versailles”.
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Oude parket Lachappelle type Versailles (fond 83)

Verschillende fabrikanten geven dikwijls ook een andere interpretatie aan de uitvoering van dit paneel,
en dan mogen we zeker de creativiteit van de architecten niet onderschatten. Hier enkele voorbeelden
van tekeningen die op vraag van de klant reeds uitgewerkt werden door BJ Parket.

STANDAARD MODEL
Het standaard patroon dat door BJ Parket werd uitgekozen is dat met twaalf blokken en vijf diagonale
vlechten. Dit patroon heeft een stijlvolle uitstraling zonder te druk over te komen. De zeer
prominente dessins zoals die in Poolse en Russische paleizen liggen zijn bij ons niet zo geliefd.
Door de grootte van het paneel aan te passen aan de grootte van de plaats kan men nog meer
toewerken naar een natuurlijke harmonie tussen vloer en ruimte. Daarom heeft BJ Parket drie
maatvoeringen in het gamma, waarbij het vlechtwerk is opgebouwd uit friezen van 55 mm (panelen
van 49,5 cm of van 55 tot 73 cm breed), friezen 72 mm (panelen van 65 cm of van 73 tot 95 cm breed)
en de friezen van 90 mm (paneel 102 cm breed). De maat wordt voor elke vloer precies aangepast
door de grootte van de vierkante blokken te wijzigen.
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MAATWERK
Met aangepaste tekenprogramma’s waarbij maten van de plaats, van de boordafwerking en van de
gewenste paneelgrootte worden ingegeven wordt de best passende configuratie gezocht. Zo passen de
diagonaal geplaatste panelen steeds aan minstens drie zijden van de plaats, en door de breedte van de
boord rondom wat aan te passen kan meestal aan vier zijden met een volledig paneel worden
afgewerkt. Zo is een parketvloer “af”, en dit geeft een heel andere aanblik dan panelen waar los
doorheen gezaagd is, zoals dat met standaardmaten het geval is.
Omdat Versailles panelen diagonaal gelegd worden, zijn aan de randen overal halve panelen nodig.
Wanneer men echter een heel paneel middendoor zaagt verliest men steeds de breedte van de
zaagsnede, en heeft men iets minder dan een half paneel over. Daarom levert BJ Parket ook het
nodige aantal halve panelen in de twee richtingen, en dit zonder meerprijs.

SOORTEN EN KWALITEITEN
Versailles panelen worden gemaakt in extra, premier of bis/rustiek kwaliteit in een dikte van 10 mm.
Ook andere kwaliteiten en houtsoorten zijn mogelijk. In exotisch hout zijn friezen van 55 mm breed
geen courante handelsmaat, zodat voor deze houtsoorten geopteerd wordt voor de “Grote Versailles”
met friezen van 72 mm.
De 10 mm dikke parketplankjes worden met grote precisie op lengte en in verstek gezaagd. Dan
worden deze onderdelen aan de zijkant gelijmd, samengebracht in de juiste vorm, en zijdelings
opgespannen om zo te laten drogen. Daarna wordt van de zo gevormde platen nog een fractie
afgezaagd met de dubbele afkortzaag, zodat de geleverde panelen identiek van maat en haaksheid zijn,
hetgeen het werk van de parketteur aanzienlijk vergemakkelijkt.

Daarnaast is er tegenwoordig ook meer vraag naar verouderde panelen. Hier wordt dikwijls voor 1 bis
of rustieke keuze geopteerd, zodat het karakter van het hout meer spreekt. Om dit verouderd effect te
bekomen worden de plankjes geschuurd en daarna getrommeld en ontbraamd. Daar deze behandeling
de maatvastheid beïnvloedt kunnen de plankjes niet meer rechtstreeks aan mekaar gekleefd worden.
Daarom worden de plankjes tot panelen geassembleerd, en samengehouden met een zelfklevende folie
aan de bovenkant, die na het plaatsen moet verwijderd worden.

PLAATSING
Met correct op maat gemaakte panelen is de grootste bron van ergernis en problemen al van de baan.
De goede voorbereiding en uitmeting van de plaatsing zijn nu de eerste bekommernis. De beste
manier om de Versailles tegels te plaatsen is nog steeds het verlijmen en vernagelen op een mozaïek
ondervloer. Deze ondervloer moet wel vlak geschuurd worden om de oneffenheden van de dekvloer
op te vangen.
Op deze ondervloer worden dan de lijnen van de afboording afgetekend, zodat de precieze plaatsing
van het middelste paneel kan worden uitgetekend. Eens dit paneel zorgvuldig vastligt is het werk al
bijna half af. De rest van de panelen worden tegen mekaar aan gelijmd, en vastgeschoten met enkele
nagels in de randfries en in enkele centrale blokken. Ook even goed aankloppen zodat de lijm overal
pakt. De polyurethaanlijm Sikabond T54 is hier een goede optie omdat deze lijm blijvend elastisch is,
zodat de werking van het hout, die er sowieso is, geen aanleiding kan geven tot barsten of loskomen.
Tenslotte worden de buitenranden rechtgezaagd zodat de boord er tegenaan kan gepast worden.
Afwerking naar keuze: boenen, olie of vernis.

