
Veel gestelde vragen

Vinyl vloeren betonlook? Anno 2018 kunnen we er niet omheen: de betonlook is populair! 

Steeds vaker zien we dan ook een vloer in deze stijl verschijnen. Wij vinden het prachtig, 

stoer en modern tegelijkertijd. De betonlook is toe te passen in vrijwel ieder interieur. 

Daarnaast kan je de vloer heel eenvoudig plaatsen in iedere ruimte: van de woonkamer 

tot aan de wc. Ben je benieuwd naar meer informatie over de vinyl vloer in betonlook 

van CanDo? Bijvoorbeeld over wat dit precies voor vloer is en wat de voordelen nu 

eigenlijk zijn? Lees dan rustig verder!
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Vinyl vloeren betonlook?
Vinyl vloeren betonlook in je woning toepassen? 

Waarom niet! De betonlook is anno 2018 populairder 

dan ooit. In menig interieurprogramma op televisie, 

in vakbladen en woonwinkels zien we deze vloer 

steeds meer en meer verschijnen. Niet zo gek ook, want de betonlook geeft een 

ruimte een unieke en mooie uitstraling. Deze look heeft een stoer, origineel en modern 

karakter. Daarnaast geeft de betonlook rust! Je kunt de betonlook uiteraard perfect 

combineren met een industriële en moderne inrichting. Wat echter ook heel goed werkt 

is het combineren van deze vinyl vloer met juist een tegenhanger als een klassieke of 

romantische inrichting. Dit levert een speels en eigenzinnig effect op. Kleuren buiten de 

lijntjes noemen we dat! Laat je verrassen en inspireren. CanDo helpt je daar graag bij!

Op zoek naar vinyl vloeren betonlook?
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Wat is een vinyl vloer?
De vinyl vloeren van het merk CanDo worden gemaakt van hoogwaardige kunststof. 

De vloer is heel eenvoudig zelf te leggen en is toe te passen in iedere ruimte: van de 

woon- of slaapkamer naar de keuken en badkamer. Dit type vloer kan namelijk ook heel 

goed tegen natte omgevingen. Je hebt dus ook de keuze om de vloer in je gehele woning 

door te laten trekken voor één mooi strak geheel. De vloer dient hierbij nóg meer als 

rustige basis voor je verdere interieur.

Voordelen van vinyl vloer?
Een vinyl vloer in betonlook beschikt naast haar prachtige uiterlijk over nog veel meer 

praktische voordelen! Ben je hier nieuwsgierig naar? Bekijk dan onderstaand rijtje maar 

eens:

•  De vloer is heel eenvoudig schoon te maken

•  Weinig onderhoudslasten

•  Werkt isolerend én geluiddempend!

•  Weinig onderhoudslasten

•  Toepasbaar in iedere ruimte!

•  Een ruime keus uit diverse stijlen, kleuren en dessins

•  Een luxueuze en nette uitstraling

•  Je krijgt maar liefst 10 jaar garantie!
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