Veel gestelde vragen

Hoe leg ik plinten?
Plinten leggen? Hoe moet dat eigenlijk..? Het merk CanDo vertel je dit graag middels een
handige instructievideo die te vinden is op de website. Stap voor stap word je geholpen
in het leggen van de mooiste plinten. Ben je nieuwsgierig naar meer informatie?
Bijvoorbeeld over kosten of het assortiment van CanDo? Lees dan verder!
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Plinten leggen?
Heb je geen idee hoe je plinten kunt leggen? Dan helpt CanDo je daar graag bij.
Zij beschikken over een handige instructievideo op de website die je stap voor stap
uitlegt hoe je heel eenvoudig de plinten kunt monteren. Praktisch! Want je hoeft hier dus
geen professional voor in te schakelen. Je kunt het monteren rustig in je vrije tijd doen.
Binnen het CanDo assortiment tref je vele soorten plinten aan, waarvan er altijd eentje
past binnen jouw stijl én budget. Of je nu een landelijk, een klassiek of een moderne
inrichting heeft. Met het plaatsen van de CanDo plinten maakt je jouw interieur pas écht
af! Een huis waar je verliefd op kunt worden zit hem in details!
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Wat kost een plint?
Wil je weten hoeveel een plint kost. CanDo geeft je graag een indicatie. Op hun website
tref je vele plinten aan in het assortiment, deze zijn voorzien van adviesprijzen. De plinten
zijn altijd van hoge kwaliteit, maar wel verkrijgbaar voor vriendelijke prijzen. Om de plint
daadwerkelijk te kunnen aanschaffen ben je bij één van de vele CanDo verkooppunten
in Nederland geheel aan het juiste adres. Middels het invoeren van jouw plaatsnaam of
postcode op de website kan je heel eenvoudig bekijken waar een verkooppunt bij je in de
buurt is. Wij raden je aan om altijd contact op te nemen met de winkel alvorens je naar
de winkel gaat. Wellicht dat zij het gewenste product niet in hun assortiment hebben, zo
voorkom je teleurstellingen!

Het assortiment plinten van CanDo?
Ben je nieuwsgierig naar het assortiment aan plinten van het merk CanDo? CanDo
beschikt over een divers assortiment die voor ieder wat wils heeft. Deze plinten zijn
verkrijgbaar in diverse decoren, stijlen en variaties. Van diep donkerbruine kleuren als
wengé tot aan frisse eiken varianten! Combineer een neutrale plint met een opvallende
vloer, of kies juist voor een uit het oog springende plint als contrast. De plinten zijn altijd
heel eenvoudig te monteren. Voor welke plint kies je?

Ga naar CanDo.nl

