Decoratieve plinten
Strak en stijlvol

Maak je eigen sfeer
CanDo biedt een uitgebreid assortiment doe-het-zelf producten waarmee het
eenvoudig wordt om een eigen stijl te creëren. CanDo producten zijn gemakkelijk te
verwerken en passen in vrijwel ieder interieur.
Een eigen sfeer creëren is belangrijk om een echt lekker thuisgevoel te hebben. CanDo
maakt het je gemakkelijk. Dankzij het ruime assortiment vind je altijd een product dat
past bij jouw stijl.
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CanDo decoratieve plinten
De laatste jaren is er een steeds grotere vraag naar
klassieke stijlelementen. De stijl van de beginjaren van de
vorige eeuw is in opkomst: hoge plafonds, paneeldeuren,
kamer-en-suite, decoratieve deuromlijstingen en mooie
witte hoge plinten.
CanDo speelt in op deze trend met een zeer uitgebreid
assortiment decoratieve plinten. De plinten zijn leverbaar
in 5 verschillende modellen die passen bij diverse
interieurstijlen: van klassiek tot modern, van romantisch
tot strak.
De modellen zijn leverbaar in verschillende hoogte- en
diktematen en dus voor elke vloerafwerking geschikt.

3

Een plint hoort erbij
Met een plint maak je je vloer helemaal af. Vooral hoge plinten geven je kamer
extra allure omdat de ruimte dan hoger lijkt. De meeste mensen kiezen voor de
‘standaard’ witte plint welke heel goed tot haar recht komt als de muur een kleurtje
heeft. De plint valt goed op en zorgt ervoor dat de ruimte groter lijkt. Als je deuren
verft in hetzelfde wit als de plint, behoud je de rust in de ruimte.
Wil je liever een contrasterende of een geschilderde plint? Kies dan voor een extra
hoge plint, bijvoorbeeld met een gefreesd profiel.
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Kleurgebruik
Een plint in dezelfde kleur als de muur, geeft eenheid
en rust in je interieur. Wil je toch dat de plint opvalt,
kies dan een plint met een flink profiel bijvoorbeeld
model Romantic of Classic.

Accent
In een hal kun je de plint een leuk accent geven
door deze te voorzien van een stukje tekst.

Een opvallende sticker doet het goed in een
kinderkamer. Of wat denk je van een plint voorzien
van een behangrand?
Er zijn talloze manieren om van de plint een echte
blikvanger te maken. Kijk voor meer inspiratie op
www.cando.nl.
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Verschillende uitvoeringen
White
Je hebt de keuze uit kant-en-klare mat witte plinten die direct gemonteerd kunnen
worden. Mocht je de plinten juist in een andere kleur willen, dan kan dat ook. De folie
is namelijk direct overschilderbaar en behoeft dus geen grondverf. Deze plinten worden
bevestigd met de CanDo plintclip.

Gloss
Een aantal modellen is leverbaar in een schitterende hoogglansuitvoering en ook deze
plinten worden met de CanDo plintclip gemonteerd.

Basic
Plinten met een basis van mdf die al 2 keer rondom in de grondverf zijn gezet.
Deze plinten kunnen direct afgelakt worden. De gegronde plinten hebben geen
plintclipbevestiging maar worden op de muur gespijkerd, geschroefd of gelijmd.

Specials
Wil je meerdere kabels achter de plint
wegwerken, dan is de kabelgootplint
ideaal. Deze plint is voorzien van
een kunststof strip waarin kabels
onzichtbaar weggewerkt kunnen
worden. Ook deze bevestigingswijze is
demontabel. De kabelgootplint is er in
3 modellen: Style, Cubic en Colonial.
De renovatieplint biedt uitkomst als
je een plint over een bestaande plint
heen wilt plaatsen.

Bevestiging
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De plinten uit de serie White en Gloss hebben een uniek gepatenteerd
bevestigingssyteem, de CanDo plintclips. De clips monteer je met de bijgeleverde
boormal zeer eenvoudig aan de muur waarna je de plint er probleemloos overheen
schuift. Het grote voordeel van deze montage is dat de plint de muur altijd volgt en
er dus geen storende naden zichtbaar zijn. De bevestiging is bovendien onzichtbaar
en demontabel. Daarnaast heb je nog ruimte om achter de plint kabeltjes weg te
werken zoals bijvoorbeeld speakerkabels.

Afwerking
CanDo biedt een totaal-assortiment voor het monteren
van plinten, waarmee het plaatsen van plinten een fluitje
van een cent is.
Voor hoekverbindingen kun je gebruik maken van
de CanDo binnen- en buitenhoeken, die je zelf op de
gewenste hoogte in kunt korten.

Kozijnplint

Eindstuk

Voor de eindafwerking bij een kozijn gebruik je het
eindstuk. Al deze accessoires worden met montagekit
eenvoudig aan de plint bevestigd. Voor een mooie
en probleemloze afwerking tussen uw vloer en het
deurkozijn, gebruik je de kozijnplint.
Binnenhoek

Buitenhoek

Verstekbak

±19 mm

Cubic

±19 mm
Style

±18mm

Colonial

±120 mm

±120 mm

±80mm

±80 mm

De plinten zijn leverbaar in 5 modellen van strak tot
romantisch

±58 mm

Wil je toch de plinten in verstek monteren, gebruik dan
de CanDo verstekbak die speciaal ontwikkeld is voor
decoratieve plinten.

Romantic

±22 mm Classic
±12 mm

Tips
• Schroef de CanDo plintclips niet te strak.
• Monteer één plintclip om de juiste hoogte te controleren.
• Gebruik een fijngetande zaag voor het zagen van plinten.
• De pluggen verpakt bij de CanDo clips kunnen in zowel
betonnen als gipsen of houten muren gebruikt worden.
• Gebruik een eindstuk bij een deurkozijn.
Kijk voor meer tips en de instructiefilm Decoratieve plinten
op www.cando.nl.
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Voor meer informatie
en inspiratie ga je naar
www.cando.nl

Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak
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White | Blanc

Kleur | Couleur
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Wit | Blanc
Kleur | Couleur
Fun
1 Cubic 1958
Aluminium
Spring wit - Spring zwart/wit - Spring zwart
3 Cubic 12121
Blanc printemps * Blanc-noir printemps – Noir printemps
7 Modern 16120
Aluminium
Kleur | Couleur
Gloss| Brillant
3 Cubic 12121
Hoogglans | Brillant
4 Cubic 1958
Hoogglans | Brillant
9 Style 1980
Hoogglans | Brillant
Kabelgoot | Goulotte Kleur | Couleur
15 Colonial 1981
Wit | Blanc
16 Style 1980
Wit | Blanc
1
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7
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Cubic 1958
Cubic 1982
Cubic 12121
Colonial 1959
Colonial 1981
Colonial 19121
Modern 16120
Style 1280
Style 1980
Style 12120
Style 19120
Romantic 16121
Classic 12119
Art Deco 22120

Hoogte | Hauteur Dikte | Épaisseur
58 mm
19 mm
80 mm
19 mm
120 mm
12 mm
58 mm
19 mm
80 mm
19 mm
120 mm
19 mm
120 mm
22 mm
80 mm
12 mm
80 mm
19 mm
120 mm
12 mm
120 mm
19 mm
120 mm
22 mm
120 mm
12 mm
120 mm
22 mm
Hoogte | Hauteur Dikte | Épaisseur
58 mm
19 mm
120 mm

12 mm

120 mm
22 mm
Hoogte | Hauteur Dikte | Épaisseur
120 mm
12 mm
58 mm
19 mm
80 mm
19 mm
Hoogte | Hauteur Dikte | Épaisseur
80 mm
19 mm
80 mm
19 mm

Voor meer informatie
en inspiratie gaat u naar
www.cando.eu
Pour plus d’informations
et d’idées, visitez
www.cando.eu

Verkrijgbaar bij bouwmarkt en doe-het-zelf zaak
Disponible dans les magasins de matériaux de construction et
les magasins de bricolage.
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