
Steigerhouten meubelen

Meubles en bois brut

CanDo steigerhout white wash | CanDo bois brut lavis blanc



Steigerhout
Voor een natuurlijke uitstraling 



Steigerhout

Construeren, decoreren, realiseren! Steigerhout is hèt ideale materiaal om 
snel en eenvoudig al uw woonwensen mogelijk te maken. Of het nu gaat 
om het maken van binnenmeubels, tuinafscheidingen, vloeren of wanden, 
u realiseert het simpel met het ruime assortiment steigerhout van CanDo. 
Er is voor iedere uitstraling een ruime keuze in basismateriaal. En natuurlijk 
komt al het hout uit goed beheerde bossen. Een prettige gedachte!
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Inspiratie

Het assortiment ruwe planken en latten laat zich uitstekend 
buiten toepassen. Indien u het materiaal onbehandeld 
toepast, zal dit na verloop van tijd vanzelf vergrijzen. Gaat 
u het materiaal behandelen, houdt u er dan rekening mee 
dat u dit regelmatig dient te herhalen. Onder invloed van 
weersomstandigheden zullen de kleuren na verloop van tijd 
namelijk vervagen. 

Assortiment

Op deze pagina treft u het volledige assortiment ruwe plan-
ken, verbindingslatten en geschaafde planken aan. 
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Assortiment onbehandeld steigerhout

Omschrijving Dikte Breedte Lengte

Plank 30 mm 195 mm 250 cm

Verbindingslat breed 30 mm 62 mm 250 cm

Verbindingslat smal 30 mm 30 mm 250 cm

Plank geschaafd 27 mm 190 mm 250 cm

Onbehandeld steigerhout

CanDo heeft een assortiment onbehandelde planken en verbindingslatten 
dat bij uitstek geschikt is voor het maken van robuuste meubelen met een 
stoer uiterlijk. Het assortiment bevat zowel ruwe als geschaafde planken 
en is speciaal gedroogd om de werking van het hout te verminderen. U 
kunt zowel de ruwe als geschaafde planken lakken of beitsen in iedere, 
door u gewenste, kleur.

Plank onbehandeld

Plank geschaafd

Bank XL, stoel XL, lage tafel en plantenbak Buitenkeuken

Ligbed en etagere/opbergkist
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Assortiment gekleurd steigerhout

Omschrijving Dikte Breedte Lengte

Gekleurd
Steigerhout

Wit 30 mm 195 mm 250 cm
Vergrijsd 30 mm 195 mm 250 cm

Meubellatten White wash 18 mm 95 mm 240 cm
Grey wash 18 mm 95 mm 240 cm
Onbehandeld 18 mm 95 mm 240 cm

Gekleurd steigerhout

Wilt u een stoere, ruwe look maar heeft u geen zin in het lakken of beitsen 
van het hout? Dan heeft CanDo dé oplossing voor u. Geheel in lijn met 
de laatste trends op kleurgebied heeft CanDo steigerhout ontwikkeld dat 
alvast voor u in grijs of wit is gespoten. Ook heeft CanDo een assortiment 
meubellatten in een white of grey wash speciaal voor een elegantere look.
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Assortiment

Op deze pagina treft u het volledige assortiment gekleurd 
steigerhout en de meubellatten aan. 

Inspiratie

Laat uw creativiteit de vrije loop en combineer uw eigen 
gemaakte meubel met unieke kussens, hang- of sluitwerk 
of personaliseer uw creatie door er lettersjablonen op te 
plakken. U vindt al deze accessoires in de bouwmarkt of op 
internet. De mogelijkheden zijn eindeloos!

Wit

Vergrijsd

White wash

Grey wash

Entreemeubel

Kist en bedbank Spiegel

Smalle kast

Vakkenkast
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Zandbeige

Lava zwart

Aqua blauw

Schelp wit

Zeegroen

Rots grijs

Geborsteld en gekleurd steigerhout

Dé absolute noviteit op het gebied van steigerhout is het nieuwe 
assortiment geborstelde en gekleurde planken. De uitstraling van robuuste 
planken, maar dan volledig glad geborsteld en in diverse trendkleuren 
beschikbaar. Kant-en-klaar toe te passen en eindeloos te combineren. U 
hoeft het alleen nog maar op maat te zagen! Vanzelfsprekend is ook dit 
hout gedroogd om de werking tegen te gaan. 

Assortiment

Op deze pagina treft u het volledige assortiment geborsteld 
en gekleurd steigerhout aan. 

Inspiratie

Het assortiment geborsteld steigerhout is volledig 
geborsteld en voelt daardoor super glad aan terwijl 
het toch de warme uitstraling van robuust hout heeft. 
Combineer de kleuren en creëer zo uw eigen meubel 
naar uw unieke smaak. Een ander leuk idee is om twee 
kleuren hout dubbel toe te passen. Pak twee planken in 
een afwijkende kleur en schroef deze tegen elkaar met 
de speciale steigerhout schroeven. Gegarandeerd succes!

Wilt u de kopse kant afwerken? Dan kunt u hiervoor het 
beste een bijpassende kleur beits of verf uitzoeken in de 
bouwmarkt of doe-het-zelf zaak.

Assortiment geborsteld en gekleurd steigerhout 

Omschrijving Dikte Breedte Lengte

Zandbeige 30 mm 195 mm 250 cm

Lava zwart 30 mm 195 mm 250 cm

Aqua blauw 30 mm 195 mm 250 cm

Schelp wit 30 mm 195 mm 250 cm

Zeegroen 30 mm 195 mm 250 cm

Rots grijs 30 mm 195 mm 250 cm

Kinderbed en kast

Loungeset
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Eindeloos combineren
CanDo heeft ook een assortiment buizen en verbinders in de diameters 
27 mm en 42 mm. Combineer het steigerhout met deze buizen en ver-
binders en geef uw meubelen een industriële look. 

In de bouwmarkt of doe-het-zelf zaak vindt u vele mogelijkheden om 
uw meubel verder te personaliseren. Denk bijvoorbeeld eens aan kram-
platen, bandijzers of metalen handgrepen. 
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Goed om te weten
•  Al het steigerhout is gedroogd. Dit maakt het hout geschikt voor toepassingen binnens-

huis. Hout blijft echter een natuurproduct en zal altijd wat werken.
•  Gebruik voor montage de speciale vlonderschroeven. Dit maakt voorboren overbodig.
•  Al het steigerhout komt uit goed beheerde bossen
•  Indien u het hout aflakt of beitst en buiten gebruikt, herhaalt u deze behandeling dan 

jaarlijks

Aan de slag!
U vindt op op onze site www.cando.eu een uitgebreide selectie van voorbeeldmeubelen met 
montagehandleidingen en zaagplannen die u kunt downloaden. Uiteraard kunt u ook de QR 
code scannen om bij deze montagehandleidingen en zaagplannen te komen. Onderstaand treft 
u alvast twee voorbeeldmeubelen met een boodschappenlijst aan.

Steigerhout - Kinderbed stappenplan

- eerst alle dubbele planken op elkaar schroeven
- gaten rond 35mm in staanders boren
- met de hout draadbouten met ring de twee H"s in elkaar zetten
- matrasombouw in elkaar schroeven
- deze laatste schroeven in de H's
- drie planken voor bureau schroeven
- trapje maken
- trapje tegen bed schroeven
- gat zagen ter plaatse trap in een plank
- adviseren het bedje aan de muur vast te zetten

Zij aanzicht links: schaal 100/87  --> roteer -30°--> schuintrekken -30°/150°
Zij aanzicht rechts: schaal 100/87  --> roteer 30°--> schuintrekken 30°/30°
Boven aanzicht: schaal 100/86,5  --> schuintrekken -30°/Horzntl --> roteer 30° 
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Kinderbedje Boodschappenlijst
Aantal Materiaal Afmeting Lengte

22x Steigerhout 30 x 195 mm 2500 mm

2x Verbindingslat smal 30 x 30 mm 2500 mm

1x Zelfborende schroef 200st ø5 x 50 mm

8x
Houtdraadbout
zeskant + ring 30 mm

ø8 x 100 mm

Kinderbedje Onderdelenlijst
Item Aantal Materiaal Afmeting Lengte

A 4x Steigerhout 30 x 195 mm 2000 mm

B 12x Steigerhout 30 x 195 mm 960 mm

C 8x Steigerhout 30 x 195 mm 1800 mm

D 3x Steigerhout 30 x 195 mm 2160 mm

E 2x Lat 30 x 30 mm 2000 mm

F 2x Steigerhout 30 x 60 mm 1800 mm

G 5x Steigerhout 30 x 60 mm 470 mm

+/- 200x Zelfborende schroef ø5 x 50 mm

8x
Houtdraadbout
zeskant + ring 30 mm

ø8 x 100 mm

Trapje zagen uit grote 
plank, in geval van 
geborsteld steigerhout
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Kinderbed Boodschappenlijst
Aantal Materiaal Afmeting Lengte

21x Steigerhout 30 x 195 mm 2500 mm

2x Verbindingslat smal 30 x 30 mm 2500 mm

3x Verbindingslat breed 30 x 62 mm 2500 mm
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Kinderbed Onderdelenlijst
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A 4x Steigerhout 30 x 195 mm 2000 mm
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C 8x Steigerhout 30 x 195 mm 1800 mm

D 3x Steigerhout 30 x 195 mm 2160 mm

E 2x Verbindingslat smal 30 x 30 mm 2000 mm

F* 2x Verbindingslat breed 30 x 62 mm 1800 mm

G* 5x Verbindingslat breed 30 x 62 mm 460 mm

+/- 200x Zelfborende schroef ø5 x 50 mm

8x
Houtdraadbout
zeskant + ring 30 mm

ø8 x 100 mm

* Onderdelen kunnen ook uit (behandelde) plank
 30x195x2500 mm gezaagd worden.
 Deze planken dan wel extra toevoegen aan boodschappenlijst.

zie laatste pagina voor veiligheids instructies

Kinderbed* Boodschappenlijst
Aantal Materiaal Afmeting Lengte
21x Steigerhout 30 x 195 mm 2500 mm
2x Verbindingslat smal 30 x 30 mm 2500 mm

3x Verbindingslat breed 30 x 62 mm 2500 mm

1x Zelfborende schroef 200 st ø5 x 50 mm

8x
Houtdraadbout
zeskant + ring 30 mm

ø8 x 100 mm

* Zie voorbeeldfoto op pagina 8 van deze brochure
Let op: altijd de veiligheidsinstructies van dit kinderbed in acht 
nemen. Deze instructies vindt u in het uitgebreide stappenplan 
op de website.

Kast* Boodschappenlijst
Aantal Materiaal Afmeting Lengte

7x Steigerhout 30 x 195 mm 2500 mm
2x Verbindingslat smal 30 x 30 mm 2500 mm

2x Verbindingslat breed 30 x 62 mm 2500 mm

1x Zelfborende schroef 200st ø5 x 50 mm

4x Scharnier

2x Magneetsnapper + plaatje
1x MDF Lakboard 2,8 mm x 244 cm x 122 cm 

*Zie voorbeeldfoto op pagina 8 van deze brochure

Kijk voor nog meer 
voorbeelden op onze 
website: www.cando.eu

Kast met buizen
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Let op: altijd de veiligheidsinstructies van dit kinderbed in acht 
nemen. Deze instructies vindt u in het uitgebreide stappenplan 
op de website.

Kast* Boodschappenlijst
Aantal Materiaal Afmeting Lengte

7x Steigerhout 30 x 195 mm 2500 mm
2x Verbindingslat smal 30 x 30 mm 2500 mm

2x Verbindingslat breed 30 x 62 mm 2500 mm

1x Zelfborende schroef 200st ø5 x 50 mm

4x Scharnier

2x Magneetsnapper + plaatje
1x MDF Lakboard 2,8 mm x 244 cm x 122 cm 

*Zie voorbeeldfoto op pagina 8 van deze brochure

Kijk voor nog meer 
voorbeelden op onze 
website: www.cando.eu

Kast met buizen
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Voor meer informatie 
en inspiratie gaat u naar

www.cando.eu

Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak 

CanDo® 01608-03-2015 Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de 
inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.



Steigerhouten meubelen
Voor een natuurlijke uitstraling 



Treden: laminaat wit
Stootborden: laminaat wit

Steigerhout
Al jaren een veel toegepast materiaal in de bouw, maar ook 
zeer populair voor allerlei toepassingen in en rondom het 
huis. Gebruik het steigerhout bijvoorbeeld voor verschillende 
meubels, voor aftimmering op de wand of als vloer. De 
mogelijkheden zijn eindeloos!  
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CanDo steigerhout is PEFC gecertificeerd 
en CanDo white wash latten zijn  
FSC® gecertificeerd.

PEFC/30-31-031

Voor duurzaam bosbeheer

www.pefcnederland.nl



CanDo biedt u steigerhout voor diverse toepassingen. 
Wat dacht u bijvoorbeeld van een stoere ruwe plank van 
ca. 30 mm dik en 195 mm breed als basismateriaal? In 
het assortiment zijn ook 2 verbindingslatten opgenomen, 
hiermee kunt u al uw klussen eenvoudig en snel maken. 

CanDo heeft ook white wash en grey wash latten van ca. 
18 mm dik en 95 mm breed in het assortiment. Hiermee 
kunt u eenvoudig elegante meubelen maken. Deze latten 
zijn aan 3 zijden glad geschaafd en aan 1 kant ruw gelaten. 
Aan u de keuze welke uitstraling u wenst.

Treden: laminaat wit
Stootborden: laminaat wit
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Assortimentsoverzicht Dikte Breedte Lengte

Steigerhout plank 30 mm 195 mm 250 cm

Steigerhout verbindingslat 30 mm 62 mm 250 cm

Steigerhout verbindingslat 30 mm 30 mm 250 cm

White wash meubellat 18 mm 95 mm 240 cm

Grey wash meubellat 18 mm 95 mm 240 cm

Zelfborende schroef ø 5 mm 5 cm
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Buitengebruik

Robuust, degelijk en zwaar. Steigerhout is uitermate geschikt voor buitentoepassingen. 
Onbehandeld zal het steigerhout na verloop van tijd een mooie vergrijsde kleur krijgen. 

Denkt u naast het toepassen van steigerhout voor meubelen ook eens aan het 
gebruik van steigerhout voor het maken van een terras.
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Kleur

Uw creativiteit is onbegrensd. Door het steigerhout te 
behandelen met olie, colourwash of beits bepaalt u 
eenvoudig uw eigen stijl en sfeer. Het steigerhout past 
daarmee dan ook in ieder interieur, van robuust modern 
tot elegant klassiek. Ga voor meer informatie over het 
zelf kleuren van uw steigerhout naar de verfafdeling van 
uw bouwmarkt of doe-het-zelf zaak.

Comfort

Genieten van uw eigen gemaakte kast, bank, tafel of stoel. 
U maakt uw meubel dan helemaal af met kussens. Op 
internet vindt u diverse aanbieders. Daarnaast vindt u in de 
bouwmarkt of doe-het-zelf zaak diverse accessoires om uw 
meubel of klus verder te verfraaien. Wat dacht u bijvoorbeeld 
van een stoere dekenkist op wielen of een kast met robuust 
hang- en sluitwerk? De keuze is enorm.

Persoonlijk

Wilt u echt een persoonlijke touch geven aan uw meubel? 
Denkt u dan eens aan het gebruik van een letter-, cijfer- of 
figuursjabloon. Maak een prachtig bed voor uw zoon of 
dochter met zijn of haar naam erop. Of bijvoorbeeld een 
kledingkast met sterren, bloemen of dieren. De sjablonen 
zijn simpel aan te brengen met een verfroller of door te 
tamponneren. Ook deze sjablonen vindt u eenvoudig op het 
internet, in uw bouwmarkt of doe-het-zelf zaak.



Handig om te weten

Voor de montage van steigerhouten meubelen hebben wij speciaal de Dynaplus vlonder-
schroef geselecteerd. Deze gegalvaniseerde schroef heeft een anti-roest coating voor 
buitengebruik, een gepatenteerde draadvorm wat splijten voorkomt en voorboren over-
bodig maakt. Deze schroef is enkel geschikt voor de steigerhoutdelen van ca. 30 mm dik. 

Beschikt u thuis niet over het gereedschap om het hout op de juiste lengte te zagen of 
kunt u de lange planken niet eenvoudig meenemen? Geen probleem. Vraag dan of uw 
bouwmarkt of doe-het-zelf zaak het hout voor u op de gewenste lengte zaagt. 

Steigerhout is een natuurproduct en daardoor blijft de kans op werking aanwezig. Om 
dit te verminderen hebben wij het steigerhout voor u gedroogd. Hierdoor is het dus ook 
perfect geschikt voor diverse toepassingen binnenshuis.

Voor de montage van white wash latten adviseren wij u schroeven met een diameter 
van 3,5 mm. Voor een hoekverbinding kunt u het beste een schroef van minimaal 5 cm 
gebruiken. Voor een platte verbinding op elkaar, adviseren wij u schroeven van maximaal 
3 cm, omdat anders de schroef door het hout komt. Voor deze schroeven verwijzen wij u 
naar de ijzerwaren afdeling van uw bouwmarkt of doe-het-zelf zaak.



	

Werktekeningen

Speciaal voor u hebben wij enkele meubelen uitgewerkt, met daarbij 
een handige boodschappenlijst en zaaglijst, zodat u direct weet wat 
u nodig heeft. Voor meer uitgewerkte meubelen en een uitgebreider 
montageplan, verwijzen wij u naar onze website www.cando.nl of scan 
de QR code. 
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Salontafel Onderdelenlijst
Item Aantal Materiaal Lengte
A 12x 30x195 mm 975 mm
B 4x Zwenkwiel
 ±40x Zelfborende schroef 5x50 mm
Salontafel Boodschappenlijst
6x Steigerhout 30x195 mm 2500 mm
4x Zwenkwiel met bijbehorende schroeven
1x Doos zelfborende schroef 5x50 mm, 100st

Kast van white wash Onderdelenlijst
Item Aantal Materiaal Lengte
A 10x Whitewash lat 18x95 mm 475 mm
B 25x Whitewash lat 18x95 mm 439 mm
C 3x Whitewash lat 18x95 mm 425 mm
D 15x Whitewash lat 18x95 mm 1900 mm
E 4x Zwenkwiel
G 3x Lang scharnier
H 1x Kistgreep
J 1x Achterwand 469x1894x4 mm
 ± 150x Spaanplaatschroef 3,5x30 mm
 ± 40x Spaanplaatschroef 3,5x50 mm

Kast van white wash Boodschappenlijst
20x Whitewash lat 18x95 mm 2400 mm
4x Zwenkwiel met bijbehorende schroeven
3x Lang scharnier met bijbehorende schroeven
1x (Kist)greep
1x Multiplex achterwand 4mm, 469x1894 mm
150x Spaanplaatschroef 3,5x30 mm verzonken kop
40x Spaanplaatschroef 3,5x50 mm verzonken kop
2x Magneetsnapper op deur (optioneel)

Bank XL Onderdelenlijst
Item Aantal Materiaal Lengte
A 5x Steigerhout 30x195 mm 2000 mm
B 2x Steigerhout 30x195 mm 842 mm
C 20x Steigerhout 30x195 mm 600 mm
D 3x Verbindingslat breed 30x62 mm 555 mm
E 3x Verbindingslat breed 30x62 mm 425 mm
G 2x Verbindingslat breed 30x62 mm 2000 mm
H 2x Verbindingslat breed 30x62 mm 395 mm
J 2x Verbindingslat breed 30x62 mm 810 mm
K 8x Verbindingslat smal 30x30 mm 775 mm
L 1x Verbindingslat smal 30x30 mm 1998 mm
+/- 200x Zelfborende schroef 5x50 mm
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Bank XL Boodschappenlijst
Aantal Materiaal Lengte
11x Steigerhout 30x195 mm 2500 mm
4x Verbindingslat breed 30x62 mm 2500 mm
4x Verbindingslat smal 30x30 mm 2500 mm
1 doos Zelfborende schroef 5x50mm, 200st 
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Voor meer informatie 
en inspiratie gaat u naar

www.cando.eu

Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak 

CanDo® 01608-02-2013T Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de 
inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.



Robuuste meubelen van steigerhout
Wilt u een meubel met een natuurlijke en robuuste uitstraling? Dan is steigerhout als basismateriaal 
zeer geschikt! Steigerhouten meubelen kenmerken zich door: - Solide materiaal - Robuuste 
uitstraling - Voor binnen en buiten - Diverse afwerkingsmogelijkheden

Des meubles solides en bois brut
Vous cherchez un meuble avec un aspect naturel et robuste ? Alors le concept de meuble en 
bois brut est fait pour vous ! Les meubles en bois brut se caractérisent par : leur solidité – leur 
aspect robuste – leur utilisation possible aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur – leurs nombreuses 
possibilités de finitions.

CanDo steigerhout onbehandeld/CanDo bois brut non treité
PEFC/30-31-031

PEFC gecertificeerd
Dit steigerhout komt uit duurzaam 
beheerd bos en gecontroleerde 
bronnen 

PEFC certifié
Ce bois « aspect échafaudage » 
provient de forêts gérées durable-
ment et de ressources contrôlées

www.pefcnederland.nl

CanDo steigerhout is gemaakt van vuren. 
Al het materiaal is PEFC gecertificeerd; 
een teken dat het hout op een duurzame 
en legale manier is verkregen. Het 
CanDo steigerhout is hiermee voor u een 
milieubewuste en verantwoorde keuze.

Le bois Brut Cando est en épicéa certifié 
PEFC, ce label est une garantie que le bois 
utilisé est issu de forêt géré durablement. 
Le bois brut Cando est donc, pour vous, un 
choix écologique et responsable.



Steigerhout
Steigerhout wordt gezaagd uit een snelgroeiende naaldhoutsoort 
(vuren). Hierdoor heeft het zeer lange en flexibele vezels. De 
stammen worden verzaagd tot planken met een een dikte van 
ongeveer 30 mm en een breedte van 195 mm. In het assortiment 
zijn ook smallere latten opgenomen. Het gebruik hiervan vindt u 
terug in de voorbeelden.

Le bois brut
Le bois brut est scié dans un bois résineux (épicéa) à croissance 
rapide. Le bois possède des fibres très longues et très flexibles. Les 
troncs sont sciés en planches d’une épaisseur d’environ 30 mm 
et d’une largueur de 195 mm. La gamme comporte également 
des tasseaux. Vous trouverez les 3 sections disponibles dans les 
exemples.

Robuuste meubelen van steigerhout
Wilt u een meubel met een natuurlijke en robuuste uitstraling? Dan is steigerhout als basismateriaal 
zeer geschikt! Steigerhouten meubelen kenmerken zich door: - Solide materiaal - Robuuste 
uitstraling - Voor binnen en buiten - Diverse afwerkingsmogelijkheden

Des meubles solides en bois brut
Vous cherchez un meuble avec un aspect naturel et robuste ? Alors le concept de meuble en 
bois brut est fait pour vous ! Les meubles en bois brut se caractérisent par : leur solidité – leur 
aspect robuste – leur utilisation possible aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur – leurs nombreuses 
possibilités de finitions.

Het “splinteren” van steigerhout
Door de lange vezel ontstaan er bij dit steigerhout niet snel splinters. 
Als er al splinters ontstaan, zijn ze vrij zacht en gemakkelijk te 
verwijderen. De steigerdelen zijn daarnaast speciaal gedroogd en 
fijn gezaagd. Nadat u een meubel heeft gemaakt en geschuurd 
staat dit garant voor een stoer en functioneel bruikbaar meubel.

Les fissures et fentes du bois brut
Grace aux fibres longues, le bois brut ne se fend pas facilement. Si 
cela arrivait, les échardes sont plutôt tendres et faciles à enlever. 
Le bois est spécialement séché et scié très finement. Une fois le 
meuble fabriqué et poncé, le bois brut garantie un meuble solide 
et fonctionnel.

CanDo steigerhout greywash | CanDo bois brut lavis gris

Behandelen van het hout
Gebruikte steigerdelen zijn altijd al aan weersinvloeden bloot-
gesteld geweest en door kalk-, cement- en verfresten als het 
ware op natuurlijke wijze “geïmpregneerd”. Meubels gemaakt 
van nieuw steigerhout “werken” meer dan meubels van gebruikt 
steigerhout dat al is uitgewerkt. Hierdoor kunnen er hier en daar 
nog wat scheuren ontstaan, wat niet misstaat bij een robuust en 
stoer uiterlijk! Niet behandeld zal de kleur na verloop van tijd 
vergrijzen.
Behandelen is derhalve niet noodzakelijk maar wel aan te raden.

Traitement du bois brut
Vous pouvez laisser le bois brut naturel, celui-ci prendra une teinte 
grise avec le temps cependant si vos meubles  sont à l’extérieur et 
non abrités des intempéries il est impératif de les traiter avec des 
lasures ou peintures microporeuses



CanDo steigerhout greywash | CanDo bois d’échafaudage lavis gris

Hieronder staan verschillende behandelingsmogelijkheden: 
•  Oliën* (vooral witte meubel-/vloerolie is hiervoor geschikt).
•  Kleurloze lak* (het hout wordt een stuk donkerder).
• White- of Colorwash of Wax*. Mooi effect!
•  Beitsen*; transparant of dekkend in diverse kleuren.

*  Alle verschillende behandelingsmiddelen zijn te vinden op de 
verfafdeling

La finition 
Après avoir poncé votre meuble, vous avez plusieurs possibilités de 
finition :
• Les lasures* : teinte le bois tout en gardant le veinage
•  Les peintures microporeuses* : laque le bois de manière uniforme
•  Les vernis* : apporte une couche dure en surface qui facilite le 

nettoyage du meuble, les vernis sont transparents ou teintés, ils 
gardent le veinage du bois.

•  Les Huiles* : pénètre les fibres bois et apporte une finition 
naturelle 

*Tous ces produits sont disponibles au rayon peinture 

Supersterke montage
Gebruik de Dynaplus® gegalvaniseerde vlonderschroef met nieuwe 
anti roest coating. Super zelfborend! Super snelle indraai! De speciaal 
gepatenteerde draadvorm voorkomt splijten en maakt voorboren 
overbodig. Een professioneel product voor een professioneel resultaat! 

Un montage rapide et solide
Utilisez la vis galvanisée Dynaplus® avec son nouveau traitement 
antirouille. Super autoforeuse pour une pénétration très facile. La 
forme spéciale brevetée évite les fissures  et rend le pré-perçage 
inutile. Un produit professionnel pour un résultat professionnel.

Het binnengebruik van steigerhout
Steigerhout is uitstekend binnen toepasbaar. Kasten, dressoirs, 
eethoeken, stoelen, salontafels, computermeubels, banken, bed-
den, het gebruik van steigerhout hierbij is helemaal de trend! 
Binnenshuis zal het materiaal wel wat meer “werken” door de 
geringere luchtvochtigheid. Er kunnen daardoor bijvoorbeeld na-
den ontstaan in tafelbladen.
Overige toepassingen
Daarnaast is het materiaal natuurlijk goed te gebruiken voor ter-
rassen aan het strand of aan het water. Lekker zwaar en degelijk! 

L’utilisation de bois brut à l’intérieur et à 
l’extérieur
Le bois brut s’utilise très bien à l’intérieur. Armoires, dressing, 
table, chaises, table basse, desserte, bureau, banc, lit, chevet… 
L’utilisation du bois brut est très tendance. En utilisation intérieur 
le bois aura tendance à se rétracter à cause du manque humidité, 
cela peut par exemple disjoindre de quelque millimètres le pla-
teau d’une table.
A l’extérieur le bois brut peut s’utiliser sur une terrasse, près d’une 
piscine… Sa conception massive garantie une solidité à toute 
épreuve !
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Voorbeelden | Exemples

Handige voorbeelden
Wij hebben verschillende voorbeelden in deze folder opgenomen van creatieve en robuuste 
meubelen om zelf te maken, inclusief een handige onderdelenlijst! Hiermee maakt u eenvoudig 
en snel deze fraaie en robuuste meubelen. Laat u er natuurlijk niet van weerhouden uw eigen 
creativiteit de vrije loop te laten en maak uw eigen ontwerp.

Exemples de meubles
Ce dépliant présente plusieurs exemples de meubles créatifs et solides, à fabriquer soi-même.
Grace à la liste d’achat ce trouvant ci-dessous, vous pourrez fabriquer ces meubles rapidement 
et facilement. Que cela ne vous empêche pas de laisser libre cours à votre propre créativité et de 
fabriquer votre propre modèle.

Statafel Onderdelenlijst   
Item Aantal Materiaal  Lengte

A 8x Steigerhout 30x195mm 1070mm
B 4x Steigerhout 30x195mm 780mm
C 2x Verbindingslat breed 30x62mm 656mm
D 2x Verbindingslat breed 30x62mm 780mm
E 4x Verbindingslat smal 30x30mm 325mm
G 4x Verbindingslat smal 30x30mm 390mm

± 66x Zelfborende schroef 5x50mm

Lage kast Onderdelenlijst   
Item Aantal Materiaal  Lengte

A 2x Steigerhout 30x195mm 2386mm
B 2x Steigerhout 30x195mm 2450mm
C 8x Steigerhout 30x195mm 574mm
D 6x Steigerhout 30x195mm 790mm
E 4x Steigerhout 30x195mm 970mm
G 12x Verbindingslat smal 30x30mm 390mm

± 120x Zelfborende schroef 5x50mm

Table haute Liste des pièces   
Article Nombre Matérial  Longueur

A 8x Planche 30x195mm 1070mm
B 4x Planche 30x195mm 780mm
C 2x Tasseau rectangulaire 30x62mm 656mm
D 2x Tasseau rectangulaire 30x62mm 780mm
E 4x Tasseau carré 30x30mm 325mm
G 4x Verbindingslat étroit 30x30mm 390mm

 ± 66x Vis autoforeuses 5x50mm

Bankje open Onderdelenlijst   
Item Aantal Materiaal  Lengte

A 2x Steigerhout 30x195mm 1915mm
B 4x Steigerhout 30x195mm 525mm
C 18x Steigerhout 30x195mm 400mm

 ± 88x Zelfborende schroef 5x50mm

Banc ouvert Liste des pièces   
Article Nombre Matérial  Longueur

A 2x Planche 30x195mm 1915mm
B 4x Planche 30x195mm 525mm
C 18x Planche 30x195mm 400mm

 ± 88x Vis autoforeuses 5x50mm
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Meuble bas Liste des pièces   
Article Nombre Matérial  Longueur

A 2x Planche 30x195mm 2386mm
B 2x Planche 30x195mm 2450mm
C 8x Planche 30x195mm 574mm
D 6x Planche 30x195mm 790mm
E 4x Planche 30x195mm 970mm
G 12x Tasseau carré 30x30mm 390mm

± 120x Vis autoforeuses 5x50mm



Verkrijgbaar bij bouwmarkt of doe-het-zelf zaak
Disponible auprès des magasins de matériaux de construction ou de bricolage

Voor meer informatie 
en inspiratie gaat u naar

www.cando.eu

Pour plus d’informations
et d’inspiration, rendez-vous sur

www.cando.eu

CanDo® 01602-022011T Wijzigingen in model en maatvoering, druk- en zetfouten voorbehouden. Aan de 
inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. CanDo is een geregistreerd handelsmerk.
CanDo® 01602-022011T Sous réserve de modifications dans les modèles et les mesures, d’erreurs d’impression 
et de composition. Le contenu de cette brochure ne donne lieu à aucun droit. CanDo est une marque déposée.


