použití CORIANu

Corian® pro
gastronomii
Materiál DuPont™ Corian® podnítí vaši chuť
na kreativní design v prostředí stravovacích
služeb. Tento povrchový materiál má špičkové
vlastnosti; je univerzální, hygienický a
působivý na pohled.
Všude, kde se jí, je hygiena na prvním místě a
nelze ji šidit. Povrchový materiál DuPont™
Corian® je neporézní, odolný, snadno
udržovatelný materiál s certifikací NSF/ANSI
Standard 51 pro kontakt s potravinami, což z
něj činí vynikající materiál pro použití v
místech, kde probíhá příprava a servírování
jídla. Je odolný vůči každodenním nárazům a
kontaktu s tekutinami, ke kterým v prostředí
pro stravovací služby dochází téměř neustále.
DuPont™ Corian® může být vším, co chcete.
Můžete jej využít k vytvoření baru, židlí, dřezu,
sloupků, jídelních ploch nebo přípravného
stolu kuchaře. Mezi nejoblíbenější použití
tohoto neuvěřitelně přizpůsobitelnému
materiálu pro design ve stravovacích službách
patří následující:
– stolní desky, servírovací přepážky / nápojové
pulty, barové desky, recepční pulty, oblasti
pro přípravu jídla, obložení stěn a přepážek,
nádoby na odpad, umývadlové desky,
přepážky toalet.
Přednosti DuPont™ Corian®
Odolný, snadno čistitelný a udržovatelný, v
případě poškrabání obnovitelný.
Certifikát NSF/ANSI Standard 51 pro kontakt s
potravinami.
Můžete si zvolit ze široké škály barevných
variant a vytvořit konzistentní, hřejivou a
přitažlivou atmosféru a dobrý pocit ze značky
na jednom nebo několika místech.
Je-li řádně čištěn, brání hromadění usazenin a
množení plísní.
Odolný proti skvrnám (skvrny nemohou
proniknout skrz, mírné povrchové zabarvení
lze snadno odstranit).
Certifikát GREENGUARD Certified® pro
materiál s nízkými emisemi VOC.
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šitých na míru.
S povrchovým materiálem DuPont™ Corian®
s10letou zárukou snadno vytvoříte barevné,
inspirující a hygienické designy. Díky jemu se
budou vaši zákazníci při jídle cítit mnohem
příjemněji.
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