
Veel gestelde vragen

Het merk CanDo beschikt over een mooi assortiment. We vertellen je meer over welke 

vloeren geschikt zijn voor vloerverwarming, hoe vloerverwarming werkt en wat de 

voordelen zijn! 

Inhoudsopgave

• Vloeren en vloerverwarming nodig?

• Welke vloeren voor vloerverwarming?

• Hoe werk vloerverwarming?

• Wat zijn de voordelen van vloerverwarming?

Vloeren en 
vloerverwarming nodig?
Vloeren en vloerverwarming nodig? Bij het merk CanDo ben je geheel aan het juiste 

adres. Een vloer is een erg belangrijk onderdeel van jouw interieur; het is immers de basis 

van de verdere omgeving. Deze moet stevig staan! Het is daarom altijd raadzaam om te 

kiezen voor vloeren en vloerverwarmingen die van hoge kwaliteit zijn. Bij CanDo heb je de 

keuze uit een ruim assortiment aan vloeren; van zelfklevend vinyl tot aan mooie kunststof 

vloeren. Deze zijn beiden heel goed te combineren met heerlijk warme vloerverwarming! 

Voor welke variant kies je? 

Welke vloeren voor vloerverwarming?
Welke vloeren voor vloerverwarming geschikt zijn vertellen we je graag! Bij CanDo tref 

je vele vloeren aan in het assortiment die je kunt combineren met heerlijke warme 
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vloerverwarming. Denk bijvoorbeeld aan zelfklevende vinyl vloeren, die beschikken 

over een houten look and feel. Je hebt wel de lusten van een ‘houten’ vloer, maar 

niet de onderhoudslasten! Of kies je liever voor een kunststof vloer, die je heel 

gemakkelijk zelf kunt leggen? Een kunststof vloer is vrijwel geheel ongevoelig voor 

temperatuurschommelingen. Tevens heb je bij een kunststof vloer geen zorgen over 

een zogeheten ‘doorschijn effect’. Je kunt deze toepassen in bijvoorbeeld jouw woon-of 

slaapkamer, of kies voor een plek als de badkamer of het toilet. Een kunststof vloer met 

vloerverwarming kan namelijk ook heel goed toegepast worden op plekken in huis waar 

het nat en vochtig kan zijn! 

Wat zijn voordelen van vloerverwarming?
Ben je benieuwd naar de voordelen van vloerverwarming? We hebben het voor je op een 

rij gezet;

• Er wordt 20% minder energie verbruikt ten opzichte van radiatoren

• Snel een comfortabele warmte in jouw woning

• Vloerverwarming is volledig onzichtbaar!

• Minder verspreiding van stof

• Betere luchtvochtigheid

• In de winter heerlijke warme voeten!

https://www.cando.eu/nl-nl/assortiment/vloeren-en-plinten/vinyl-vloeren/

