Veel gestelde vragen

De mogelijkheden van traprenovatie?
Met de traprenovatie concepten van CanDo geef je jouw huidige trap heel eenvoudig een
nieuwe look. Handig! Want breekwerk is helemaal niet nodig. Met CanDo heb je altijd
een passend en betaalbare oplossing bij de
hand. Benieuwd naar meer informatie? Lees
rustig verder!
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Traprenovatie?
Wanneer je niet meer tevreden bent over
jouw huidige trap, kan dit veel invloed hebben op de sfeer van je inrichting. Je hebt
vast geen zin en behoefte aan het plaatsen van een nieuwe trap wat veel breekwerk
en kosten met zich meebrengt. Dit is ook helemaal niet nodig! Het merk CanDo biedt
je namelijk graag een andere oplossing: een traprenovatie. Middels de traprenovatie
concepten van CanDo geeft je jouw trap een prachtige, nieuwe look! Zij hebben altijd een
passend en betaalbare oplossing bij de hand. Je huidige trap kan gewoon blijven hangen,
maar oogt na het renoveren tóch als nieuw! Word weer verliefd op je trap met CanDo!
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Soorten traprenovatie?
Ben je benieuwd naar de diverse soorten aan traprenovaties? Bij CanDo heb je diverse
mooie opties. Zo kan je bijvoorbeeld een traprenovatie toepassen in laminaat. Deze is
verkrijgbaar in verschillende decoren. Het prettige is dat de treden beschikken over een
duurzame afwerking. Daarnaast zijn de treden geschikt voor intensief gebruik en ze
staan garant voor jarenlang plezier! Je kunt de treden eenvoudig onderhouden middels
laminaatreiniging. Maar naast de overzettreden, tref je in het assortiment ook passende
accessoires. Deze zorgen voor de puntjes op de i en een mooie, fraaie afwerking van uw
trap! Pas bijvoorbeeld kantlaminaat toe aan de zijkant van de trap en laat je verrassen
door het mooie resultaat! Je kan bij CanDo ook terecht voor traprenovatie in vinyl stijl, die
geschikt is voor vlakke ondergronden. Ben je meer een liefhebber van eiken? Dan raden
wij je de traprenovatie eiken aan! Met deze renovatie geniet je van de luxueuze en
natuurlijke uitstraling van een eiken toplaag. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Voordelen van traprenovatie?
Het renoveren van je trap middels de traprenovatie concepten van het merk CanDo brengt
vele voordelen met zich mee. Ben je benieuwd welk? Bekijk dan het volgende rijtje eens:
• Jouw huidige trap kan gewoon blijven hangen
• Geen onnodig breekwerk!
• Een ‘recycling’ van je huidige trap
• Diverse stijlen en decoren beschikbaar
• Overzettreden met anti-slip profiel
• Geheel af te werken naar eigen smaak
• Natuurlijke uitstralingen
• Eenvoudig te monteren middels instructievideo!
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