
Veel gestelde vragen

Je treft bij het merk CanDo een groot en veelzijdig assortiment aan. Met steigerbuizen 

en koppelingen kan je jouw ietwat saaie meubelstukken direct omtoveren tot echte 

stoere eyecatchers! Ben je benieuwd naar 

meer informatie en inspiratie over de 

mogelijkheden voor jouw interieur? Lees dan 

gerust verder in dit artikel!
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Steigerbuizen en koppelingen bestellen?
Wil je steigerbuizen en koppelingen bestellen? Het merk CanDo beschikt over een 

uitgebreid assortiment. Wanneer je een meubelstuk graag wilt voorzien van een robuust 

uiterlijk, kunnen de buizen en verbinders van CanDo de oplossing bieden. In een 

handomdraai maak je van bijvoorbeeld een normale tafel een stoer en uniek product. 

Of maak van een onopvallende kapstok een echte eyecatcher! Laat jouw creativiteit de 

vrije loop en creëer 100% originele meubels op maat. 

Waar kan ik steigerbuizen en 
koppelingen bestellen?



Veel gestelde vragen

Wat is een steigerbuis?

Benieuwd naar wat een steigerbuis eigenlijk is? We leggen het je graag uit! Van origine 

werd een steigerbuis gebruikt om stellages van te maken waarop men tijdens 

bouwwerkzaamheden op kon lopen. Gelukkig werd er gaandeweg ontdekt dat een 

steigerbuis ook zeer goed te gebruiken is voor het maken van allerlei andere stellingen. 

We zeggen gelukkig, omdat een steigerbuis bijvoorbeeld ook toegepast kan worden 

voor het maken van een eigen meubelstuk! Het is een zeer veelzijdig stukje materiaal, 

waarmee je ieder meubelstuk direct kunt voorzien van een stoer randje. Je hoeft daarbij 

niet bang te zijn dat het materiaal snel zal slijten of stuk gaat: het is een erg duurzaam 

product waar je jaren van mag genieten. Tevens is een steigerbuis ook goed recyclebaar; 

het bestaat enkel uit puur metaal zonder verdere toevoegingen of chemische coatings. 

Met een steigerbuis ben je dus ook nog eens heel verantwoord bezig. 

Wat kan ik met een steigerbuis en 
koppelingen?

Met de steigerbuizen en koppelingen van CanDo kun je geheel naar eigen smaak 

meubelstukken maken. Het resultaat? Een strak, robuust, stoer, eigentijds en 100% 

origineel meubelstuk waar je iedere dag weer van kunt genieten. Wat dacht je van een 

stoere tafel? Of plaats je televisie op een robuuste tv-meubel. Deze stoere meubelstukken 

staan natuurlijk erg goed in een modern en industrieel interieur, maar kan ook erg 

verrassend zijn in een juist landelijk of romantische omgeving! Laat je verrassen en 

inspireren door de vele mogelijkheden die steigerbuizen en koppelingen je te bieden 

heeft. 

Ga naar CanDo.nl

https://www.cando.eu/nl-nl/assortiment/steigerhout-meubelen/steigerbuizen-en-verbinders/

