použití CORIANu

Corian® pro bytový
design
Povrchový materiál DuPont™ Corian® dokáže
vdechnout život vašim návrhům bez ohledu
na to, o jaký typ domácnosti jde.
Uvidíte, že kompaktní povrchy DuPont™
Corian® jsou ideálním materiálem pro
pracovní desky v každé místnosti. Poskytnou
skvělou službu v kuchyni, koupelně a dalších
bytových interiérech. Mezi jejich největší
přednosti patří krása, síla a univerzálnost.
Kuchyňské desky Corian®
Vytvářejte kuchyňské pracovní desky Corian®,
které skvěle doplní dřezy a obklady Corian®.
Pomohou proměnit vaše představy ve
skutečnost.
S kompaktním povrchem DuPont™ Corian®
získáte nekonečnou svobodu v návrhu
kuchyní, neboť v sobě spojuje působivý vzhled
a spolehlivou funkčnost.
Krása bez kompromisů
Kuchyňské desky z materiálu DuPont™
Corian® lze velmi snadno čistit a mají
certifikaci NSF/ANSI 51 pro kontakt s
potravinami. Protože povrch Corian® není
porézní, neproniknou do něj žádné skvrny. Při
správném čištění také materiál Corian®
zabraňuje hromadění usazenin a množení
plísní a bakterií.
Vzhled bez viditelných spojů
Špičkové produkty pro kuchyně Corian®,
například dřezy a obklady, lze jednoduše
začlenit do návrhu, a vytvořit tak elegantní
jednolitý povrch kuchyňské pracovní desky.
Díky zaobleným obkladům máte jistotu, že v
blízkosti dřezu nebudou žádné úseky, ve
kterých by se hromadily nečistoty či vlhkost.
Corian® se skvěle hodí také k dalším
materiálům, jako jsou například nerez ocel,
dřevo a sklo.
Vaše kuchyně díky povrchovým materiálům
DuPont™ Corian® doslova ožijí
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řadu kuchyňských stylů, od nejmodernějších
až po ty tradiční, od chladně minimalistických
až po hřejivé a domácké. Corian® nabízí
výjimečnou flexibilitu designu v široké škále
zářivých barev, a je tedy ideální pro
kuchyňské pracovní desky, obklady a
vestavěné dřezy a mnoho dalších nápaditých
použití. Při jeho použití vznikají pouze jemné
spoje a jeho elegantní, hygienický a neporézní
povrch jistě nadchne každého zákazníka.

Přizpůsobení vzhledu konkrétnímu
návrhu
Obkladový materiál DuPont™ Corian® lze
přizpůsobit tak, aby vyhovoval jedinečnému
vzhledu, barvě a stylu interiérových prvků.
Dle libosti jej tedy tvarujte, ryjte do něj a
formujte jej, chcete-li své inovativní vize ve
svém bytě přivést k životu.
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