Veel gestelde vragen

Een ondervloer voor je vinyl vloer?
Vinyl vloer ondervloer? Door een ondervloer te plaatsen komt je CanDo vinyl vloer nog
beter tot haar recht. Een ondervloer zie je wellicht niet, toch hoor en voel je wel degelijk
het verschil. Ze beschikt over een berg aan voordelen. Lees rustig verder om deze te
ontdekken!
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Vinyl vloer ondervloer?
Vraag je zich af of je een ondervloer moet plaatsen onder jouw vinyl vloer? CanDo leg
je graag uit waarom dit wel aan te raden is! Door een ondervloer onder je vinyl vloer te
plaatsen, geniet je van een heleboel voordelen. Wellicht zie je een ondervloer niet, je
hoort én voelt wel degelijk het verschil. Jouw vloer komt vele malen beter tot haar recht,
waardoor je nog meer van haar kunt genieten. Een ondervloer is een zachte laag tussen
de harde ondergrond en jouw vinyl vloer. Deze laag komt al los zwevend tussen deze
twee elementen te liggen.
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Voordelen ondervloer?
Ben je benieuwd naar de vele voordelen van het plaatsen van een ondervloer onder jouw
vinyl vloer? Bekijk dan het onderstaand rijtje eens:
•	Een ondervloer kan zorgen voor dampdichtheid
•	Geluid in je woning wordt gedempt
•	Evenals het geluid naar onderliggende ruimtes
•	Je bespaart op hoogte
•	Dient als uitvlakking en zorgt voor stabiliteit
•	Heeft een isolerende werking!

Voordelen vinyl vloer?
Nu de voordelen van een ondervloer bekend zijn, benoemen we graag de vele voordelen
van een vinyl vloer. Want waarom zou je nu specifiek voor een CanDo vinyl vloer moeten
kiezen? Het merk CanDo beschikt over een divers assortiment aan vinyl vloeren: zo is er
voor iedere interieurstijl wel een geschikte vinyl vloer te vinden.
Het prettige aan deze vloersoort is dat je geniet van de look and feel van een echte
houten vloer, echter hoef je veel minder onderhoud toe te passen! Zo hoeft vinyl, ter
vergelijking met een houten vloer, niet in de olie of in de lak gezet te worden. Daarnaast
is deze vloersoort heel eenvoudig schoon te maken en te houden. Ook prettig is dat vinyl
goed bestand is tegen natte ruimtes.
Wanneer je wilt kun je haar dus ook plaatsen in bijvoorbeeld de badkamer of het toilet.
Dit geeft een compleet ander en verrassend uiterlijk dan bijvoorbeeld de ‘standaard’
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