
Veel gestelde vragen

Vinyl vloeren leggen? Dat kunt je prima zelf! Hoe? Het merk CanDo vertelt het je van 

harte! Bij hen tref je ook een mooi en veelzijdig assortiment aan vinyl vloeren aan. 

Benieuwd naar meer informatie? Bijvoorbeeld over de voordelen. Lees gerust verder!
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Vinyl vloeren leggen?

Vinyl vloeren leggen? Dat kan je heel eenvoudig zelf doen! Hoe? Middels de vinyl vloeren 

van het mooie merk CanDo. Zij beschikken over een veelzijdig en divers assortiment aan 

vinyl vloeren in zeer uiteenlopende dessins en stijlen. Zo is er altijd wel een vinyl vloer 

te vinden die past bij je interieurwensen. Wat dacht je van de mooie vinyl vloer in de 

kleur ‘blond eiken’? Of wellicht vind je een iets neutralere kleur prettig, dan raden wij 

je de ‘zilvergrijs eiken’ aan. Ook populair: de vinyl vloer in betonlook! Een stoere vloer 

met een modern randje, die prachtig staat in een industriële woning. Of pas haar juist 

toe in een romantisch en klassiek interieur voor een verrassend effect. Laat je inspireren 

door de vele mogelijkheden. Het handige aan de vinyl vloeren van CanDo is dat ze 

beschikken over een zelfklevende laag. Heel erg praktisch, want de vloer hoeft dus niet 

geklikt of gespijkerd te worden! Wat je simpelweg dien te doen is de vloer plakken op de 

basisvloer. Je wilt uiteraard wel het mooiste eindresultaat. Daarvoor adviseren wij je om 

te zorgen dat de basisvloer wel absoluut vlak is.

Een vinyl vloer leggen?
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Wat zijn vinyl vloeren?

Wat is een vinyl vloer eigenlijk? We leggen het je graag uit! Een vinyl vloer van het merk 

CanDo wordt gemaakt van hoogwaardige kunststof. Ze beschikken over een prachtige 

uitstraling en vele voordelen. Zo is het een zeer veelzijdig toepasbaar product. Naast dat 

deze vloer prachtig staat in bijvoorbeeld uw woon- of slaapkamer, kan je haar ook prima 

leggen in ruimtes als de keuken, de badkamer of de hal. Een vinyl vloer kan prima tegen 

natte omgevingen: mits wel goed geventileerd natuurlijk! Door de vloer in je hele woning 

te plaatsen zorgt je voor een rustig geheel.

Wat zijn de voordelen van vinyl vloeren?

Vinyl is een vloersoort die over veel voordelen beschikt:

•  Isolerend en geluiddempend

•  Ruime keuze uit diverse kleuren en stijlen

•  10 jaar garantie!

•  Onderhoudsvriendelijk en eenvoudig schoon te houden

•  Zo geplaatst middels zelfklevend systeem


	Ga naar storemax 3: 


