Veel gestelde vragen

Meubelpanelen op maat
ook verkrijgbaar bij CanDo?
Meubelpanelen op maat kopen? Dat kan! Ga hiervoor langs bij één van de verkooppunten
van CanDo. CanDo beschikt over een mooi assortiment aan diverse meubelpanelen die
geheel op maat te verwerken zijn. Maak de mooiste meubels helemaal zelf met deze
meubelpanelen van hoge kwaliteit! Weet je al wat je gaat maken? Lees snel verder voor
meer informatie.
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Meubelpanelen op maat
kopen?
Wil je meubelpanelen op maat kopen? Dat kan! Ken je het merk CanDo al? Zij beschikken
over een divers assortiment aan meubelpanelen, verkrijgbaar in diverse kleuren, maten
en dessins. Denk bijvoorbeeld aan de meubelpanelen in hoogglans wit, met een moderne
en frisse uitstraling. Je krijgt enkel producten van hoge kwaliteit om mee te werken.
Weet je al wat je gaat maken met het meubelpaneel? Een bank? Of wellicht een mooie
nieuwe eettafel? Misschien wel allebei! De mogelijkheden zijn eindeloos!
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Wat zijn meubelpanelen?
Wat is een meubelpaneel precies? We vertellen het je graag. Met een meubelpaneel van
CanDo kan je heel eenvoudig zelf de mooiste meubels maken. Leuk! Want zo krijg je een
100% uniek en origineel meubelstuk die niemand anders heeft. Wellicht droomt je al
jaren van een bepaald soort eettafel, maar heb je hem tot dusver nog niet in de winkel
voorbij zien komen. Maak je droom werkelijkheid en ontwikkel hem zelf!
Een meubelpaneel bestaat uit een kernlaag van hard geperst spaanplaat. Aan beide
zijden is het paneel middels een kunststof-coating afgewerkt, bijvoorbeeld in hoogglans
wit! Wanneer je de panelen afzaagt, ontstaat er op de korte zijde een zogeheten kale
rand. Je kunt deze rand heel eenvoudig zelf afwerken met los verkrijgbaar kantband.
Met behulp van een strijkbout kan je deze vervolgens op de panelen strijken.

Assortiment aan meubelpanelen CanDo?
Ben je benieuwd geworden naar het assortiment aan meubelpanelen van het merk
CanDo? Je treft in hun assortiment twee diverse modellen aan panelen aan, dit hangt
af van het decor. Het eerste model is facet, het tweede model is recht. Bij de rechte
meubelpanelen tref je onder andere vlakke panelen aan. Maar je kunt hier ook terecht
voor panelen met een voelbare oppervlaktestructuur, dit noem je reliëf. Heb je je oog
laten vallen op de hoogglans witte meubelpaneel? Een uitstekende keuze! Dit paneel is
binnenshuis toepasbaar, aan de lange zijden afgeplakt en krasbestendig!
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