Veel gestelde vragen

Hoe plinten bevestigen?
Waar plinten kopen? Dat kan bij één van de vele CanDo verkooppunten in heel
Nederland. In het CanDo assortiment tref je plinten aan in diverse stijlen, materialen en
kleuren. Met de CanDo plinten maakt je jouw interieur helemaal af! Benieuwd naar meer
informatie? Lees rustig verder.
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Hoe plinten bevestigen?
Wil je graag weten hoe je plinten zelf kunt bevestigen? Het merk CanDo vertelt het
je graag! Zij hebben op hun website een handige instructievideo die je stap voor stap
begeleidt. Je vloer, je meubelstukken, je muur: het kan allemaal prachtig zijn, maar een
interieur kan niet af ogen wanneer er geen goede plinten zijn bevestigd. Met mooie
plinten maakt je jouw interieur pas écht af! Het zit hem in de details. Je kunt kiezen uit
een legio aan plinten: van neutraal tot aan opvallend. Voor welke kies je? Wordt het
wellicht de ‘wengé’? De plint met een mooie, diepbruine kleur die perfect zal staan in
bijvoorbeeld een klassiek interieur! Of wordt het wellicht de ‘Frans eiken’? Deze plint zal
stralen in bijvoorbeeld een landelijke inrichting. De mogelijkheden zijn eindeloos!
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Assortiment plinten CanDo?
Ben je benieuwd naar het assortiment aan plinten van het merk CanDo? CanDo heeft alles
in huis om je verliefd te laten worden op jouw woning. Bijvoorbeeld mooie plinten, die
altijd passen bij jouw vloer: welke stijl je ook hanteert in jouw interieur. De plinten van
CanDo zijn heel eenvoudig zelf te monteren. Dat is prettig, want je hoeft dus geen vrij
te maken voor een professional die over de vloer dient te komen. Je kunt de plinten dus
geheel in jouw eigen tijd plaatsen. Je hebt een ruime keuze uit een gevarieerd aanbod
aan plinten in diverse stijlen en decoren. Laat je verrassen!

Wat kosten plinten?
Wil je graag een idee krijgen van wat de plinten van CanDo zoal kosten? Op de website
kan je adviesprijzen bekijken. CanDo beschikt altijd over producten van hoge kwaliteit
die toch vriendelijk geprijsd zijn. Zo is er altijd een plint te vinden die past binnen jouw
stijl, maar ook binnen je budget! Je kunt de plinten kopen bij één van de vele CanDo
verkooppunten in Nederland. Middels het invoeren van uw plaatsnaam en / of postcode
op de website kan je bekijken welke winkel het dichtst bij je in de buurt is. Wij adviseren
je wel om vooraf altijd even contact op te nemen. Iedere winkel hanteert zijn eigen
assortiment. Zo voorkomt je teleurstellingen!

Ga naar CanDo.nl

