Veel gestelde vragen

Waar kun je plinten kopen?
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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Waar plinten kopen?
Ben je benieuwd waar je plinten kunt kopen van hoogstaande kwaliteit, maar toch vriendelijk geprijsd? Dan ben je bij één van de vele CanDo verkooppunten geheel aan het
juiste adres. Je vindt deze verkooppunten door heel Nederland. In het CanDo assortiment
tref je vele diverse plinten aan, beschikbaar in vele kleuren en materialen. Een vloer
dient als de basis van je woning: deze moet goed zijn! Een goede basis geeft rust en is
als een anker om jouw interieur op verder te bouwen. Alleen heb je die droomvloer eenmaal geplaatst, maar voelt het toch alsof er nog iets mist? Wellicht dat je de plinten bent
vergeten! Met een goed stel plinten, passend bij je vloer, maak je de basis pas écht af!
De ‘vloerenklus’ kan zo perfect afgerond worden.
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Wat zijn plinten?
Een plint dient als bescherming van de wand tegen beschadigingen. Bij bijvoorbeeld een
houten vloer, als parket of laminaat, kan een plint ook dienen voor de afdekking van
de naad tussen de vloer en de wand. Soms is de plint in een bepaald profiel geschaafd.
Een plint dient dus ter bescherming. Maar naast deze functie, is ook het uiterlijk een
belangrijke rol. Een plint kan namelijk ook dienen als bindende factor tussen een vloer en
een muur. Hierbij kan je kiezen voor een plint in een neutrale kleur. Maar wat ook een
goede optie is, is om juist een opvallende plint te kiezen.

Plinten van CanDo
Binnen het CanDo assortiment tref je altijd diverse plinten, waarvan er altijd een geschikt
is voor jouw vloer! De plinten zijn namelijk verkrijgbaar in vele variaties en decoren.
Het prettige aan deze plinten, is dat ze heel eenvoudig door jijzelf te monteren zijn. Om je
een handje op weg te helpen kan je voor een informatieve, uitgebreide instructiefilm
terecht op de website. Zo heb je de rust om zelf te plannen wanneer je de plinten gaat
plaatsen. Hierna geniet je van prachtig resultaat. Voor welke plinten kiest je? Een teak,
een grenen of een eiken variant? De mogelijkheden zijn eindeloos!
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