
Veel gestelde vragen

Is dat nodig? Het merk CanDo adviseert je dit wel te doen! Hoe beter je jouw houtsoort 

beschermt, des te langer je van haar kunt genieten! CanDo beschikt over prachtig 

onbehandeld hout waar je veel moois mee kunt creëren. Lees verder in dit artikel om 

daar meer over te weten te komen! 
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Onbehandeld hout 
beschermen?
Wil je graag weten of je wel of niet onbehandeld hout dient te beschermen? Het merk 

CanDo adviseert je altijd om dit wél te doen! Door een houtsoort goed te beschermen, 

zal ze je bedanken door heel wat jaren extra mee te gaan. Dat niet alleen, ze blijft ook 

mooier! Daar pluk je natuurlijk weer de vruchten van. Binnen het CanDo assortiment 

tref je onbehandeld steigerhout aan. Het gaat hier om zowel ruwe als om geschaafde 

planken. Het leuke aan onbehandeld hout is dat je er nog alle mogelijkheden mee heeft. 

Je kunt ze in iedere gewenste kleur aflakken of beitsen. Heeft u al een idee wat je gaat 

maken!? CanDo inspireert je graag! 

Wat is onbehandeld steigerhout? 
Ben je benieuwd naar wat onbehandeld steigerhout precies is? We leggen het je graag 

uit. Steigerhout is vurenhout die eigenlijk geen aparte houtsoort te noemen is. Ze vindt 

haar oorsprong in de fijnspar, die het meest wordt gebruikt in ons land. Steigerhout 

Hoe bescherm je onbehandeld hout?t
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wordt oorspronkelijk gebruikt voor steigers. Echter is men er een tijd geleden achter 

gekomen dat hier ook prachtige meubelstukken van gemaakt kunnen worden! Sindsdien 

komt ze dan ook steeds meer terug in diverse interieurs, bijvoorbeeld als boekenkasten; 

salontafels of heerlijke ligstoelen! Een meubelstuk gemaakt van steigerhout beschikt over 

een robuuste en geleefde uitstraling, wat zorgt voor een prachtige sfeer in ieder interieur! 

Je kunt haar toepassen voor zowel binnen- als buitengebruik. Door het hout goed te 

behandelen gaat ze jaren mee, het is dan ook een zeer duurzaam product! 

Wat kan ik met onbehandeld hout?
Wil je weten wat je kunt met onbehandeld hout? We geven je graag inspiratie! 

Met onbehandeld hout kan je in principe alles maken wat je maar wenst: de 

mogelijkheden zijn eindeloos! Wat dacht je van een prachtige salontafel? Wellicht droomt 

je vrouw al jaren van een zelfgemaakt bed? Of maak die lang gekoesterde boekenkast! 

Op de website van CanDo tref je handige bouwtekeningen die je stap voor stap 

begeleiden. 

Ga naar CanDo.nl

https://www.cando.eu/nl-nl/assortiment/steigerhout-meubelen/onbehandeld/

