Veel gestelde vragen

Op zoek naar massieve panelen?
Massieve panelen? Of je nu voor grenen, beuken of eiken gaat: met de panelen van
CanDo maak je de mooiste meubelstukken helemaal zelf. Benieuwd naar wat panelen
precies zijn? Of wat je er zoal mee kunt? Lees dan gerust verder!
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Massieve panelen?
Ben je op zoek naar een aanbieder van massieve panelen? Je kunt je zoektocht
staken! Bij het bedrijf CanDo vindt je namelijk massieve panelen in zeer uiteenlopende
materialen, kleuren en dessins. Zo is er altijd een paneel te vinden die past bij je
interieur: of je nu een landelijke, bohemian of industriële inrichting hebt.
Een massief paneel is ideaal voor het maken van eigen meubelstukken: 100% origineel
en uniek. Zo schittert er wellicht straks een tafel, stoel of bank in je woning die niemand
anders heeft. Of verras bijvoorbeeld een familielid met een zelfgemaakt meubelstuk als
een eettafel of boekenkast. Zo’n bijzonder cadeau maakt toch iedereen blij?
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Assortiment massieve panelen CanDo?
Benieuwd naar het assortiment aan massieve panelen van het merk CanDo? Je hebt
volop keuze! De panelen zijn verkrijgbaar in de meest uiteenlopende materialen. Ben je
bijvoorbeeld dol op grenen? Of wellicht geef je de voorkeur aan eiken? Je kunt beiden in
het assortiment terugvinden. De panelen zijn verkrijgbaar in diverse breedtes, diktes en
prijzen. Zo is er altijd een paneel te vinden die past binnen je wensen!
Wat dacht je van het ‘massief paneel vurenhout’? Dit paneel is van duurzaam en
onbehandeld hout en is naar wens te oliën of af te lakken. Met haar lichte kleur kan
je een meubelstuk creëren die een echte strandsfeer met zich meebrengt. Combineer
haar bijvoorbeeld met een strandhuis inrichting. Heb je een compleet tegenovergestelde
inrichting: wat donkerder van kleur? Ook dan kan een vurenhouten meubelstuk heel mooi
tot haar recht komen, ze kan dan dienen als een verrassend en verfrissend element in de
inrichting!

Wat zijn massieve panelen?
Massieve panelen zijn panelen waarmee je zelf meubelstukken kunt maken. Het leuke
hieraan is, is dat je meubelstukken creëert die niemand anders heeft. Om je een
handje op weg te helpen tref je op de website van CanDo handige stappenplannen en
werktekeningen aan. Ideaal wanneer je bijvoorbeeld een mooie salontafel wilt maken,
maar toch graag een klein beetje hulp gebruikt! De massieve panelen zijn te koop bij één
van de vele CanDo verkooppunten te vinden door heel Nederland.
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