
Veel gestelde vragen

Meubelpanelen eiken kopen? Voor een zeer divers en veelzijdig assortiment van hoge 

kwaliteit kan je terecht bij CanDo. Van licht tot rustiek tot donker eiken: Je treft het 

allemaal! Weet je al wat je gaat creëren met de meubelpanelen? Een mooie tafel, een 

boekenkast of wellicht een bureau? Laat je creativiteit de vrije loop! Wanneer je graag 

meer informatie wilt kan je rustig verder lezen.
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Meubelpanelen eiken 
kopen?

Daarvoor ben je bij één van de CanDo verkooppunten helemaal aan het juiste adres. 

Het merk CanDo beschikt over een uitgebreid assortiment aan meubelpanelen: zo ook 

eiken versies. Met deze meubelpanelen kan je jouw eigen meubels maken; 100% uniek 

en origineel! Wat dacht je van een nieuwe eettafel? Eentje waar de heerlijkste maaltijden 

opgediend worden en de mooiste gesprekken ontstaan? Of maak een eigen boekenkast 

voor je favoriete boeken. 

Nu je toch bezig bent... wat dacht je van een nieuw bureau voor je zoon die binnenkort 

gaat studeren? Wat zal hij je dankbaar zijn! Met de eiken meubelpanelen van CanDo ben 

je verzekerd van mooie en hoge kwaliteit, zo kan je zich volledig focussen op je eigen 

creativiteit! Wel zo prettig nietwaar!? Weet je al wat je gaat maken?
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Assortiment meubelpanelen eiken CanDo?

Binnen het assortiment aan eiken meubelpanelen is er een hoop variatie te vinden. 

Ben je bijvoorbeeld dol op een rustieke look and feel? Dan raden wij je de ‘eiken rustiek’ 

aan. Deze mooie meubelpanelen zijn verkrijgbaar in lichte tinten. 

Ben je meer een liefhebber van de meer donkere kleur eiken? Kies dan bijvoorbeeld voor 

de meubelpaneel ‘donker eiken’. Kan het je niet licht genoeg zijn? Ook dan kan je je hart 

ophalen! Binnen het assortiment tref je ook de ‘gebleekt eiken’ variant aan. Hiermee kan 

je prachtige meubelstukken maken die zeker niet misstaan in een interieur geïnspireerd 

op het strand!

Kostprijs meubelpanelen eiken?

Ben je nieuwsgierig naar de kostprijs van meubelpanelen eiken? Binnen het assortiment 

van CanDo worden er diverse adviesprijzen gehanteerd. De ‘eiken wit’ van 250 x 60 

centimeter bijvoorbeeld beschikt over de adviesprijs van €32,55. Je kan een eiken 

meubelpaneel van CanDo aanschaffen in één van de CanDo verkooppunten. 

Ben je benieuwd of er een verkooppunt in je omgeving te vinden is? Dit kan je heel 

eenvoudig op de website bekijken middels het invoeren van je postcode of plaatsnaam.
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