Veel gestelde vragen

Plinten en architraven ook beschikbaar
in het CanDo assortiment?
Plinten en architraven? Voor een mooi en veelzijdig assortiment ben je bij CanDo geheel
aan het juiste adres. Met de juiste plint en architraaf maak je een woning helemaal af!
Kies uit diverse stijlen, kleuren en formaten!
Benieuwd naar meer informatie? Lees gerust
verder in dit artikel!
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Plinten en architraven?
Plinten en architraven nodig? Hiervoor verwijzen
wij je graag door naar het merk CanDo!
Zij hebben wat je zoekt. met mooie plinten en
architraven maak je een interieur helemaal af.
Bijvoorbeeld door gebruik te maken van neutrale plinten, die dient als mooie balans
tussen een drukke muur en net zo opvallende vloer. Of wellicht mis je nu net een beetje
speelsheid binnen je interieur. Een plint in een opvallende print, dessin of kleur kan
wonderen doen! Bij CanDo kan je terecht voor plinten en architraven in diverse stijlen:
van eiken tot aan aluminium, van teak tot aan grenen. Weet je al welke kleur en stijl je
gaat kiezen voor je woning?
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Assortiment plinten CanDo?
Nieuwsgierig geworden naar het assortiment aan plinten van het merk CanDo? Je treft
hier altijd passende plinten bij je vloer: welke stijl je ook in je woning hanteert.
De plinten van CanDo maken een ruimte helemaal af! Het zit hem in de details. Je kunt
de plinten verkrijgen in vele diverse variaties en decoren. Van neutraal tot speels, van
knallende kleuren tot aan klassieke decoren! Of plaats deze in een klassieke inrichting
als verrassende tegenhanger! De plinten zijn heel eenvoudig te monteren. Wil je
daarbij graag toch wat hulp gebruiken? Dat kan! Je treft op de website een uitgebreide
instructiefilm die je stap voor stap begeleidt in het montageproces.

Wat zijn architraven?
Ben je nieuwsgierig naar wat architraven precies zijn? We leggen het graag aan je uit!
Een architraaf is ook wel bekend als ‘deurlijst’. Met een architraaf wordt een deur omlijst.
Ze worden geplaatst op een kozijn. Laat je bijvoorbeeld een wand stukadoren? Dan kan er
bij de afscheiding van de wand en het kozijn een scheur ontstaan. Dat is zonde! Middels
een architraaf wordt het zicht ontnomen op deze afscheiding en zo ook op eventuele
scheuren!

Ga naar CanDo.nl

