
Veel gestelde vragen

Dat kan bij één van de CanDo dealers! Met massief houten bladen kun je vele mooie 

producten creëren. Ben je nieuwsgierig naar het assortiment aan massief houten bladen 

van CanDo en wat je er zoal mee kunt? Lees dan rustig verder in dit artikel!
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Massief houten bladen 
bestellen? 

Wil je massief houten bladen bestellen? 

Dat kan! Je bent hiervoor bij één van de dealers van het merk CanDo geheel aan het 

juiste adres. CanDo beschikt over een groot assortiment aan massief houten bladen die 

veel mogelijkheden bieden. Wat dacht je van massieve panelen in beuken? Of ben je juist 

een groot liefhebber van hardhout of eiken? De diverse houtsoorten in het assortiment 

zijn van hoge kwaliteit en stuk voor stuk prachtig te noemen. Daarnaast beschikt ieder 

soort blad over een zeer lange levensduur. Je kunt dus jaren genieten van het door jouw 

gemaakte product! Welke soort is jouw favoriet? 

Waar kan ik massief houten bladen bestellen?
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Wat is een massief houten blad?

Ben je nieuwsgierig naar wat een massief houten blad nu precies is? We leggen het je 

graag uit! Een blad gemaakt van massief hout is in wezen gemaakt uit enkel puur hout. 

Massief hout is zeer flexibel inzetbaar; het hout kan gedraaid, geschuurd en geraspt 

worden. Tevens is het een zeer duurzame houtsoort waar je jaren en jaren van kunt 

genieten. Massief hout kan prima in de olie en de lak gezet worden. Tot slot kunnen 

beschadigingen, kringen, butsen en vlekken allemaal eenvoudig weggewerkt worden en 

gerestaureerd worden! 

Wat kan ik met massief houten bladen? 

Nu je eenmaal weet wat massief hout is, is het tijd om je wat ideeën te geven over 

wat je zoal kunt met een massief houten blad! De producten van CanDo zijn uitstekend 

geschikt voor het maken van bijvoorbeeld diverse meubelen als bureaus, nachtkastjes, 

tafels of andere soorten kasten. Wil je bijvoorbeeld een boekenkast maken? Dat kan! Zelfs 

de boekenkasten kunnen vervaardigd worden uit het massief hout. Zo krijg je een 100% 

origineel en op maat gemaakt product. Maar je kunt er ook voor kiezen om het massief 

houten blad toe te passen als aanrecht-, tafel of hobbyblad. Middels een opzetlijst kan je 

op een eenvoudige wijze een waterkering plaatsen op het blad. Weet je al wat je met het 

massief houten blad gaat maken? 

Ga naar CanDo.nl

https://www.cando.eu/nl-nl/assortiment/werkbladen-en-aanrechtbladen/massief-houten-bladen/

