použití CORIANu

Corian® pro hotelový
design
Díky materiálu DuPont™ Corian® lze snadno
rozpoznat některé z nejmodernějších hotelů a
pohostinských zařízení současnosti.
Nejznámější designéři mezinárodních projektů
používají materiál Corian® k vytvoření
nádherných, vysoce funkčních a pohodlných
povrchů pro hotelové hosty.
V hotelech hodně záleží na prvním dojmu. Ať
se jedná o recepci nebo ložnice, svěží, čistá a
přívětivá atmosféra může znamenat rozdíl
mezi jednorázovým návštěvníkem a
pravidelným hostem. Za více než 30 let se
materiál Corian® v hotelech výrazně prosadil.
Je ceněn především kvůli své hygieničnosti,
praktičnosti a širokým možnostem použití.
Čisté a propracované pokoje hostů
Corian® lze přizpůsobit téměř jakémukoli
návrhu. Díky tomu mohou designéři vytvořit
pokoje pro hosty, které budou unaveného
cestovatele přímo vyzývat k návštěvě. Ať je
váš estetický záměr pro pokoje pro hosty
jakýkoli, materiál Corian® navodí tu správnou
atmosféru a zanechá v hostech dlouhotrvající
příjemný dojem z hotelu.
Uklidňující, snadno udržovatelné
koupelny
Z hlediska funkčnosti získal materiál Corian®
certifikáty hygieny. Jedná se o pevný a
neporézní materiál téměř bez viditelných
spojů, který tvoří povrchy vyznačující se
vysokou elegancí a snadnou údržbou.
Nezapomenutelné restaurace a bary
Corian® lze přizpůsobit jakémukoli typu
jídelního či zábavního podniku. Desky stolů
Corian® uspokojí ty nejnáročnější standardy
na vzhled a hygienu. Nástěnné povrchy
Corian® v teplých, tlumených odstínech
pečlivě zvolených barev za přepážkami
mohou pomoci uvolnit atmosféru v moderním
pohostinském prostředí.
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Přednosti materiálu DuPont™ Corian®
Odolný, snadno čistitelný a udržovatelný, v
případě poškrabání obnovitelný
Můžete si zvolit ze široké škály barevných
variant a vytvořit konzistentní, hřejivou a
přitažlivou atmosféru a dobrý pocit ze značky
na jednom či více místech.
Je-li řádně čištěn, brání hromadění usazenin a
množení plísní.
Odolný proti skvrnám (skvrny nemohou
proniknout skrz, mírné povrchové zabarvení
lze snadno odstranit.) K dispozici v řadě barev.
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