Veel gestelde vragen

Hoe plaats ik plinten?
Plinten plaatsen? Wist je al dat je dat heel eenvoudig zelf kunt doen? Je hebt helemaal
geen professional nodig! Met de handige instructievideo van het merk CanDo word
je stap voor stap geholpen in het monteren van plinten. Ben je benieuwd naar meer
informatie? Zoals wat de plinten zoal kosten en over het assortiment aan plinten van het
merk CanDo? Lees dan rustig verder!
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Plinten plaatsen?
Plinten plaatsen... we horen je denken ‘daar moet ik vast een professional voor
inschakelen’. Maar niets is minder waar! Want met een beetje hulp van het merk CanDo
ben je zelf die professional! Op de website van CanDo tref je een handige instructievideo
die je stap voor stap uitlegt hoe je zelf plinten kunt monteren. Is dat niet handig?
Zo heeft je alle vrijheid om de plinten te plaatsen op een moment die je goed uitkomt.
Met de plinten van CanDo maak je een vloerenklus pas echt af! Een mooi interieur zit
hem in de details zoals het plaatsen van plinten. Je hebt hierbij de keuze uit diverse
stijlen, decoren en varianten. Kies je voor een opvallend of juist liever een wat neutraler
exemplaar? De mogelijkheden zijn eindeloos!
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Wat kosten plinten?
We geven je graag een idee van wat plinten zoal kosten. De plinten van CanDo zijn altijd
van hoogstaande kwaliteit, maar toch verkrijgbaar voor zeer vriendelijke prijzen! Binnen
het assortiment vind je dan ook altijd een plint die past bij je budget én jouw stijl. Je kunt
op de website adviesprijzen bekijken. Om de plint daadwerkelijk aan te schaffen ben je
bij één van de vele CanDo verkooppunten in Nederland aan het juiste adres. Middels het
invoeren van uw plaatsnaam of postcode op de website kan je heel eenvoudig bekijken
waar een verkooppunt bij je in de buurt is.

Assortiment plinten CanDo?
Het mooie merk CanDo beschikt over een divers en uitgebreid assortiment aan mooie
plinten van hoge kwaliteit. Zo is er altijd een plint te vinden die past bij je voorkeur! Of je
nu een modern, een industrieel, een klassiek of een landelijke inrichting heeft. Wat dacht
je van de plint wengé? Deze zal prachtig staan in bijvoorbeeld een wat klassieker
interieur. Ben je dol op frisse tinten? Dan raden wij de beach house variant aan: een plint
licht van kleur. Laat je verrassen door het assortiment en haar vele mogelijkheden!

Ga naar CanDo.nl

