Veel gestelde vragen

Hoe behandel je onbehandeld hout?
We vertellen je graag hoe dat moet! Wanneer je een houten product heeft van CanDo,
denk bijvoorbeeld aan een onbehandelde houten vloer, dan wil je hier natuurlijk zo lang
mogelijk van genieten. Dat kan ook! Door
een goede behandeling van onbehandeld
hout, kan je jarenlang genieten van een
prachtig product. Zo vertellen we je meer
over het behandelen van een onbehandelde
houten vloer en over het behandelen van
een onbehandeld eikenhouten product.
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Onbehandeld hout behandelen?
Onbehandeld hout behandelen is noodzakelijk wanneer je hout zo lang mogelijk zo
mooi mogelijk wilt houden! Onbehandeld hout kan toegepast worden op vele diverse
manieren. Wellicht gebruik je massief houten bladen als aanrecht in je keuken?
Onbehandeld hout kan uiteraard ook prachtig toegepast worden als vloer. Bij het merk
CanDo tref je vele diverse soorten aan onbehandeld hout aan waar je vele kanten
mee op kan. Hout is zeer duurzaam, zeker wanneer je het goed behandeld door het
regelmatig in de olie of in de lak te zetten. Hierna kan het product weer tijden mee!
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Onbehandeld hout behandelen vloer?
Wil je onbehandeld hout toepassen als vloer? Door goed voor de houten vloer te zorgen
en hem te behandelen, toont hij zijn dankbaarheid door er jaren prachtig bij te liggen.
Je geniet op deze manier des te langer van dit robuuste product! Bij het merk CanDo tref
je een breed assortiment aan, aan mooie onbehandelde houten vloerdelen. Deze kan je
helemaal zelf in iedere gewenste kleur lakken of in de olie zetten! Zo past de vloer in
ieder interieur en bij iedere soort stijl. De levensduur van deze vloerdelen is in principe
eindeloos, doordat je de massieve vloer telkens weer opnieuw kunt lakken of oliën. Het is
dus een zeer duurzaam product waar je jaren en jaren van kunt genieten!

Hoe behandel ik onbehandeld eikenhout?
Heb je een onbehandeld eikenhouten product van CanDo aangeschaft? Zoals een massief
houten vloer, of een ander product? Door deze goed te behandelen kan je hier jaren
van genieten. Eiken is een natuurproduct, waarbij ieder stuk hout anders en uniek is!
Je ziet dit aan de diverse structuur en kleurverschillen tussen de onderlinge onderdelen.
Het is een zeer duurzame loofhoutsoort. Een eiken product in je interieur is een echte
eyecatcher!
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