Veel gestelde vragen

Plinten MDF beschikt CanDo hierover?
Plinten MDF? Het merk CanDo heeft wat je zoekt! Zij beschikken over een uitgebreid en
divers assortiment aan MDF-plinten, verkrijgbaar in diverse dessins. De plinten zorgen
voor een overgang tussen een vloer en muur en maken daarmee een interieur helemaal
af! Benieuwd naar meer informatie? Lees rustig verder.
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Plinten MDF?
Zoek je MDF-plinten? Dan ben je bij het merk CanDo geheel aan het juiste adres!
Met mooie MDF-plinten creëer je een nette overgang tussen een vloer en een wand.
Een interieur krijgt direct een geordende en mooie uitstraling. En dat met zoiets simpels!
Een prachtig huis zit hem in de details. Ook niet geheel onbelangrijk is dat de MDFplinten de muur beschermt tegen beschadiging, dit biedt de zekerheid dat je des te
langer van jouw mooie interieur kunt genieten! Je kunt de MDF-plinten verkrijgen in
diverse stijlen: of je nu een landelijk of een moderne inrichting heeft. Kies bijvoorbeeld
voor een mooi en strak design om een industriële sfeer te versterken. Heb je een
specifieke kleur in gedachten? Geen enkel probleem! Je kunt de plinten heel eenvoudig
overschilderen.
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Hoe MDF-plinten bevestigen?
Wil je graag weten hoe u zelf de MDF-plinten dient te bevestigen? CanDo legt het je graag
uit! Het is heel eenvoudig. Gebruik het handige plintsysteem ‘Cando PlintClip 1’. De kans
dat de plint loslaat wordt middels dit systeem vele malen verkleind. Door ze heel strak
tegen de muur te bevestigen creëer je een nette rand langs de vloer. Op de website van
CanDo tref je een handige instructievideo, die je graag stap voor stap uitlegt hoe je de
plinten zelf kunt bevestigen. Praktisch nietwaar!?

Soorten plinten CanDo?
Een vloer is de basis van jouw interieur, deze moet goed zijn! Is de vloer niet naar wens?
Dan brengt dit de sfeer van je gehele omgeving naar beneden. Zonde! Bij CanDo kunt
je terecht voor vele soorten vloeren: van laminaat tot massief hout. Maar een prachtige
vloer bestaat uit zoveel meer elementen, zoals plinten! Wilt je graag weten welke soorten
plinten CanDo, naast MDF-plinten, nog meer in haar assortiment heeft? We vertellen het
je graag! Van handige plakplinten tot aan mooie hoge plinten. Of van witte plinten tot aan
overzetplinten: je hebt keuze uit een zeer ruim aanbod! Laat je inspireren door de website
van CanDo. Je kunt de plinten kopen bij één van de vele verkooppunten in Nederland.
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