Veel gestelde vragen

Wat zijn de prijzen van vinyl vloeren?
Vinyl vloeren prijzen weten? Bij één van de vele CanDo verkooppunten tref je vele vinyl
vloeren aan van hoogwaardige kwaliteit voor zeer prettige prijzen! Lees hier meer over
de prijzen en voordelen!
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Vinyl vloeren prijzen?
Wil je de prijzen voor vinyl vloeren weten? Wij vertellen het graag! Wanneer je een
vinyl vloer wilt bestellen, maak je een zeer verstandige keuze. Wij verwijzen je voor de
mooiste vinyl vloeren van hoogwaardige kwaliteit graag naar één van de verkooppunten
van het mooie merk CanDo. Met een vinyl vloer boots je de look and feel van een echte
houten vloer na. Echter heb je nauwelijks lasten qua onderhoud. Een vinyl vloer is heel
eenvoudig schoon te maken, in tegenstelling tot een echte houten vloer. Met een vinyl
vloer in je woning leg je een prachtige basis voor de rest van jouw interieur!

Wat is een vinyl vloer?
Ben je benieuwd naar wat een vinyl vloer precies is? Een vinyl vloer van het merk CanDo
is gemaakt van hoogwaardige kunststof. Deze vloeren lijken én voelen precies als een
echte houten vloer, maar zijn in wezen dus een imitatie. Het prettige is dat je met een
vinyl vloer wel geniet van de lusten, maar niet van de onderhoudslasten.
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Je kunt een vinyl vloer op vele manieren toepassen en op vele plekken in jouw woning:
van de woon- of slaapkamer naar de keuken, hal, badkamer of zelfs het toilet. Zo kun je
er ook voor kiezen om de vloer in de geheel woning door te trekken voor één mooi en
rustig geheel. Voor welke kleur en dessin kies je? Bijvoorbeeld de ‘blond eiken’ met haar
lichte en verfrissende uitstraling? Of wordt het toch de stoere ‘zilvergrijs eiken’? Laat je
verrassen door het veelzijdige assortiment van CanDo! Je hebt de vloer heel eenvoudig
zo gelegd middels de zelfklevende lagen. Zo hoeft de vloer niet geklikt of gespijkerd te
worden, praktisch nietwaar!?

Voordelen van vinyl vloeren?
Ben je nieuwsgierig naar de voordelen van vinyl vloeren? Het zijn er een hoop!
We hebben ze voor je op een rijtje gezet:
•	Weinig onderhoudslasten
•	Heel eenvoudig schoon te maken en houden!
•	Isolerend en geluiddempend
•	Een ruime keus uit diverse stijlen, kleuren en dessins
•	Een luxueuze en nette uitstraling
•	Toepasbaar in iedere ruimte!
•	Eenvoudig zelf te plaatsen middels zelfklevende laag
•	Je krijgt maar liefst 10 jaar garantie!
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