Veel gestelde vragen

Steigerhout voor meubels gebruiken?
Werkt dat wel? Jazeker! Sterker nog: het is een veelgebruikt product in de bouw- en
meubelbranche. Je kunt dit product ook heel eenvoudig gebruiken om de mooiste
meubelstukken van te maken. Zo krijg je een 100% origineel en prachtig uniek
meubelstuk die niemand anders heeft!
Ben je benieuwd naar meer informatie
over deze houtsoort? En wil je graag wat
inspiratie opdoen? Het mooie merk CanDo
helpt je graag! Lees snel verder voor meer
informatie!
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Steigerhout voor meubels?
Steigerhout voor meubels gebruiken? Dat kan uitstekend! Zeker met het assortiment
aan steigerhout van het merk CanDo. Met hun uitgebreide assortiment aan steigerhout
planken in diverse kleuren en bewerkingen kan je zelf de meest mooie en hoogwaardige
meubelen maken. Een meubelstuk die niemand anders heeft, 100% uniek en eigentijds:
is dat waar je van droomt? Het juiste soort hout is dan erg belangrijk. Dit moet van
kwaliteit en duurzaam zijn, zo kan je er jaren van genieten. Steigerhout is zo’n dergelijke
houtsoort. Ze is decoratief, veelzijdig en stoer! Pittig karakter nietwaar!? Het assortiment
van CanDo biedt je vele mogelijkheden. Kies bijvoorbeeld voor gekleurd steigerhout.
Wil je liever zelf de uiteindelijke kleur bepalen? Dan adviseren wij Je te gaan voor
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het onbehandeld steigerhout. Verder tref je ook douglas en eiken steigerhout in het
assortiment. De verbindingslatten op kleur zorgen voor de finishing touch!

Wat is steigerhout?
Ben je benieuwd naar wat steigerhout precies is? We vertellen het graag! Steigerhout is
een vuren houtsoort en afkomstig van de naaldboom. Vurenhout wordt al jaren veelvuldig
gebruikt in de bouw- en meubelindustrie. Niet zo verwonderlijk ook; het is een prachtig
product om mee te werken én om naar te kijken. Het vurenhout beschikt namelijk over
een lange vezel die zeer taai is, maar wel zacht.

Wat kan ik maken van steigerhout?
Wil je weten wat je kunt maken van steigerhout? De mogelijkheden zijn eindeloos!
Je kunt heel eenvoudig zelf een meubelstuk maken als een tafel, een stoel, een
gereedschapskist en zelfs een luxe loungebank! Steigerhout is op zichzelf al een prachtig
product. Maar heb je wel eens nagedacht over de combinatie van steigerhout met buizen
en verbinders? Dit maakt het eindresultaat nóg stoerder. Op de website van CanDo tref
je handige bouwtekeningen die je stap voor stap begeleiden in het maken van jouw
favoriete meubelstuk. Veel maak plezier!
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