
De expert over de GrooVi V-Groevenfreesset

Let’s Groove
RENOTEC DUO® ontwikkelde de Duoline® GrooVi  
V-Groevenfreesset. We vroegen een onafhankelijke 
expert, Jan van der Kroef, naar zijn mening. Hij heeft 
een eigen parketzaak, BRN Parket in IJsselstein. 
Daarnaast is hij vakman en geeft les aan de enige 
parket school in Nederland, het Gildevaart ROC 
in Nieuwegein. Met recht een gildemeester dus!

Unieke afstelling
Op de vraag wat deze freesset zo bijzonder maakt, 
barst Jan los: “De afstelling is uniek. De GrooVi V werkt 
met kleine centreerpunten, die vastklikken. Andere 
apparaten werken met wieltjes en zijn daardoor niet 
centreervast. De GrooVi V daarentegen volgt de velling 
en die is nooit recht. Daarom is deze freesset zó enorm 
handig in gebruik. Het klikt met de GrooVi V… het is een 
kwestie van goed luisteren. Als het mes centreert hoor je 
een klik. Bij andere machines moet je gokken. Staan die 
niet goed gecentreerd, dan frezen ze gewoon verder. 
Met alle gevolgen van dien.” 

“Het klikt met de GrooVi V. Het is 
een kwestie van goed luisteren. Als 
het mes centreert hoor je een klik.”
Geen stoffig imago
Houtbewerking doet altijd de nodige stof opwaaien. 
Frezen met de GrooVi V heeft het stoffig imago definitief 
afgeworpen. “Je kunt er vlot achteraan kruipen vanwege 
de geweldige stofafzuiging. Je kunt er zelfs een stofzuiger-
slang aan koppelen. Geen rotzooi voor de klant en stof 
voor de vakman meer.” 

Let’s groove
Op de parketschool gebruikt men een freesapparaat met 
wieltjes dat weliswaar de V-naden volgt, maar er ook 
snel uit loopt. Daarnaast heeft de opleiding een V-naden 
frees met een geleidingsrailsysteem. Het steeds opnieuw 
centreren kost heel veel tijd. “RENOTEC DUO stelt ons een 
GrooVi V ter beschikking. Een geweldig initiatief, want 
nu kunnen ‘mijn jongens’ snel met dit geweldige apparaat 
aan de slag. Let’s groove”, aldus Jan.
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