použití CORIANu

Corian® pro
interiérové použití
Designéři firemních i veřejných prostor
spoléhají na vysoce funkční povrchový
materiál DuPont™ Corian®, který jim zároveň
nabízí ohromnou tvůrčí svobodu.
Ať se jedná o vyjádření hlavní myšlenky
podnikové značky nebo symbol občanské
hrdosti, vždy je třeba zvážit očekávání mnoha
skupin náročných zákazníků a práce musí být
na špičkové úrovni. Proto spolupracujeme s
tvůrčí komunitou, abychom mohli architektům
a designérům pomoci splnit požadavky
kladené na konkrétní podnikové a veřejné
prostory. Dalším důvodem, proč architekti a
designéři volí pevné povrchové materiály
DuPont™ Corian®, jsou téměř neomezené
možnosti designu: světelné efekty, možnosti
tvarování a široká paleta barev.
Corian® pro interiérové nástěnné panely
Nástěnné panely a dělicí stěny vyrobené z
pevného povrchového materiálu DuPont™
Corian® nabízí designérům a architektům
příležitost naplno projevit svou fantazii a
vytvořit extravagantní prvky.
Vlnící se organické tvary, texturované povrchy,
ohromná škála barev a zářivé světelné efekty
– žádný nápad vynalézavých designérů
nezůstane díky stylovému, odolnému
pevnému povrchu Corian® se snadnou
údržbou bez odezvy.
Pevné povrchové materiály DuPont™ Corian®
přinášejí stěnám a svislým povrchům stejně
působivý vzhled, který propůjčují deskám,
stolům a barům. Nástěnné panely Corian®
jsou výjimečně hladké na dotek a každému
prostoru dodávají eleganci a spolehlivou
funkčnost. Díky řadě různých tvůrčích technik,
jako je například vykládání, lze pevný
povrchový materiál Corian® přeměnit na
umělecké dílo nebo informační nástroj.
Ať už navrhujete plochu, která bude hodně
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nebo plochu, která musí odolat náročnému
provozu a stále vypadat jako nová, nástěnné
panely, dělicí příčky a obklady v interiéru
vytvořené pomocí materiálu DuPont™
Corian® vám zajistí dokonalou kombinaci
funkčnosti a působivého vzhledu.
Popusťte uzdu své fantazii. Díky pevnému
povrchovému materiálu Corian® máte
možnost potěšit klienty a zákazníky
praktickým interiérem, který na ně však
zapůsobí také svými estetickými kvalitami.
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