Veel gestelde vragen

Meubelpanelen hoogglans wit kopen?
Meubelpanelen kopen? Dat kan! Ken je het mooie merk CanDo al? Zij beschikken over
vele diverse soorten Meubelpanelen. Je kunt deze bestellen bij één van de CanDo dealers.
Lees hier meer over de Meubelpanelen van CanDo, wat een meubelpaneel is, wat de
mogelijkheden zijn en hoe je ze het beste dient te zagen.
Inhoudsopgave (Meubelpanelen hoogglans wit)
•	Waar kan ik meubelpanelen hoogglans wit
kopen?
•	Wat zijn meubelpanelen?
•	Assortiment meubelpanelen CanDo?

Meubelpanelen
hoogglans wit kopen?
Wil je graag meubelpanelen in hoogglans wit kopen? Daarvoor verwijzen wij je graag
door naar één van de vele CanDo verkooppunten. Het merk CanDo beschikt over een mooi
en divers assortiment aan meubelpanelen van hoogwaardige kwaliteit voor vriendelijke
prijzen. Zo zit ook de meubelpaneel hoogglans wit in het assortiment! Een meubelpaneel
kan gebruikt worden voor vele diverse doeleinden. Wat dacht je bijvoorbeeld voor het
maken van een boekenplank of een meubel? Laat je inspireren en verrassen!

Wat zijn meubelpanelen?
Wil je graag weten wat een meubelpaneel precies is? We leggen het je van harte uit!
Een meubelpaneel kan gebruikt worden voor het maken van bijvoorbeeld een kast, een
tafel, een boekenplank of een ander soort meubel!
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Meubelpanelen beschikken over mooie afwerkingen, die altijd zorgen voor een prachtig
eindresultaat. Een meubelpaneel bestaat uit een kernlaag van hard geperst spaanplaat.
Middels een kunststof-coating zijn beide zijden vervolgens mooi afgewerkt. Je kunt bij
CanDo meubelpanelen in vele diverse dessins verkrijgen, zoals de hoogglans wit! Aan de
lange zijden zijn meubelpanelen afgewerkt met kantband, dit is dezelfde kleur.
Zaag je de panelen af? Dan ontstaat er op de korte zijde een zogeheten ‘kale’ rand.
Deze kun je zelf eenvoudig afwerken met los verkrijgbaar kantband. Deze plak je met
behulp van bijvoorbeeld een strijkbout vervolgens op de panelen. Ben je van plan de
meubelpanelen zelf te zagen? Dan adviseert CanDo je om rondom het deel waar je gaat
zagen een stuk doorzichtig plakband te plaatsen over de zaaglijn van je potlood. Zaag
altijd met rustige bewegingen en gebruik een scherpe en fijn getande zaag. Zo voorkom
je dat de mooie coating splintert.

Assortiment meubelpanelen CanDo?
Ben je nieuwsgierig naar het assortiment aan meubelpanelen van CanDo? Bij hen kan je
terecht voor twee diverse modellen, afhankelijk van het decor. Model één is facet, model
twee is recht. Binnen het assortiment aan rechte meubelpanelen tref je naast vlakke
panelen, ook panelen aan met een voelbare oppervlaktestructuur: reliëf.
De hoogglans wit meubelpaneel is binnenshuis toepasbaar, krasbestendig en aan de
lange zijden afgeplakt.

Ga naar CanDo.nl

