Veel gestelde vragen

Van steigerhout een bed voor je kind
maken?
Die kan je natuurlijk in een winkel kopen. Maar hoe bijzonder is het om voor jouw zoon,
dochter, neefje, nichtje of kleinkind een compleet zelfgemaakt bed te maken? Dat kan
met het steigerhout van CanDo! Benieuwd naar meer informatie? Lees rustig verder.
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Steigerhout bed kind?
Wil je zoon, dochter, nichtje, neefje of
kleinkind dolgraag een steigerhout bed?
Je kunt uiteraard prachtige exemplaren
vinden in diverse meubelzaken. Maar wat
een bed van steigerhout nóg meer bijzonder maakt, is wanneer je hem helemaal zelf
maakt. En dat kan! Hiervoor ben je bij het merk CanDo aan het juiste adres. Zij beschikken
over een divers assortiment een steigerhout: zowel onbehandeld als behandeld. Ben je
een fervent meubelmaker? Dan kan je bijvoorbeeld voor de onbehandelde variant kiezen,
welke je zelf nog kunt waxen, beitsen en aflakken. Wil je liever dat dit al voor je gedaan
is? Dan kies je voor de behandelde variant! Wat zal de kleine blij zijn en heerlijk slapen in
een zelfgemaakt bed!
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Wat is steigerhout?
Wil je graag weten wat steigerhout precies is? We vertellen het je graag! Het is eigenlijk
helemaal geen aparte houtsoort. Het is vurenhout. Dit is hout afkomstig van de fijnspar
en wordt bijna het meest gebruikt in Nederland. Van origine wordt steigerhout gebruikt
voor op steigers, dit komt door de lange vezels die het een flexibel product maken.
Echter is jaren geleden de trend ontstaan om deze steigerplanken op te schuren en er
meubelstukken van te maken. Wat ons betreft een trend die nog jaren en jaren mag
meegaan! Typerend aan deze houtsoort is dat gemaakt is van sterk materiaal en zeer
duurzaam is. Ze beschikt over een robuuste uitstraling en toepasbaar voor zowel binnenals buitengebruik!

Hoe maak ik een bed van steigerhout?
Begint het bij je al te kriebelen om aan de slag te gaan? Wellicht is het handig om dan
eerst een bouwtekening te bekijken. Deze kan je vinden op de website van CanDo. Stap
voor stap word je uitgelegd hoe je heel eenvoudig zelf een bed van steigerhout kunt
maken. Je kunt het steigerhout kopen bij één van de vele CanDo verkooppunten die te
vinden zijn door heel Nederland. Informeer vooraf wel even of de desbetreffende winkel
over het gewenste product beschikt. Voorkomt teleurstellingen!

Ga naar CanDo.nl

