
Veel gestelde vragen

Vinyl vloeren prijs weten? CanDo vertelt het je graag! Lees hier ook meer over wat een 

vinyl vloer is, over de vele voordelen van deze soort vloer en wat je kunt verwachten van 

het CanDo assortiment!

Inhoudsopgave (Vinyl vloeren prijs)

•  Vinyl vloeren prijs weten?

•  Wat is een vinyl vloer?

•  Voordelen van een vinyl vloeren?

Vinyl vloeren prijs weten?

Wil je graag de vinyl vloeren prijs weten? Het merk CanDo vertelt het je graag! CanDo 

beschikt over een mooi assortiment aan vinyl vloeren van hoge kwaliteit voor vriendelijke 

prijzen. Met een vinyl vloer in je woning leg je de basis voor het verdere interieur. Jouw 

hele omgeving oogt en voelt direct anders! Het prettige aan vinyl vloeren is, is dat ze de 

look and feel hebben van een echte houten vloer, maar je hoeft geen zwaar onderhoud 

toe te passen. Wel de lusten, niet de lasten! Is dat niet fijn? 

Daarnaast kan een vinyl vloer in principe met iedere interieurstijl gecombineerd worden; 

van industrieel en modern tot aan landelijk en romantisch. Laat je verrassen!

Vinyl vloeren prijs weten?
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Wat is een vinyl vloer?
Ben je nieuwsgierig naar wat een vinyl vloer precies is? We leggen het je uiteraard graag 

uit. Een vinyl vloer van CanDo wordt gemaakt van hoogwaardige kunststof. Je krijgt dus 

altijd een product van goede kwaliteit! Het mooie aan een vinyl vloer is dat het voelt én 

oogt als een echte houten vloer. Daarnaast is deze vloer onwijs veelzijdig toe te passen, 

zowel qua stijl als qua ruimte waar je hem kunt leggen. 

Wil je bijvoorbeeld een vinyl vloer in jouw woonkamer of slaapkamer? Dat kan! Maar 

heb je er ook wel eens over nagedacht om hem te leggen in bijvoorbeeld jouw keuken, 

badkamer of zelfs wc? Dit type vloer kan heel goed tegen ‘natte’ omgevingen, dus als je 

wilt kan de vloer door de gehele woning leggen. Dit levert een mooi en samenhangend 

geheel op. En dat alles met zoiets ‘simpels’ als een vloer!

Voordelen van vinyl vloeren?
Ben je nieuwsgierig naar de voordelen van vinyl vloeren? Het zijn er een hoop! 

We hebben ze voor je op een rij gezet:

•  De vloer is isolerend en geluiddempend

•  Vinyl vloeren zijn onderhoudsvriendelijk: je maakt ze heel eenvoudig schoon!

•  Er is een ruime keuze uit diverse kleuren en stijlen

•  Plaats de vloer eenvoudig zelf middels de zelfklevende laag

•  De vloer heeft van nature een luxueuze en mooie uitstraling

•  Je krijgt tien jaar garantie!
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