použití CORIANu

Corian® pro
zdravotnictví
Prioritou designu ve zdravotnictví je prevence
infekce. Povrchy, které zvolíte, hrají klíčovou
roli ve vytváření bezpečnějšího prostředí pro
poskytování zdravotní péče.
Neporézní pevný povrchový materiál Corian®
DuPont™ s certifikovanými hygienickými
vlastnostmi může architektům a designérům
pomoci vytvořit prostory, které při správné
údržbě splní požadavky jejich použití. Splňuje
a překonává standardy na design ve
zdravotnictví.
Povrchové materiály Corian® DuPont™ splňují
vysoká očekávání většiny nejnáročnějších
prostředí pro design ve zdravotnictví. Povrch
Corian® má neomezený potenciál pro použití
– hodí se do veřejných prostor, na stěny
operačních sálů, do umýváren, na umývadla a
podlahové lišty. Je tomu tak zejména díky
těmto vlastnostem:
– snadné čištění a údržba. Při správném
čištění Corian® zabraňuje hromadění
usazenin a množení plísní.
– Certifikát LGA pro hygienické vlastnosti
(odolnost proti bakteriím a houbám dle
evropské normy DIN EN ISO 846)
– Neporézní povrch s hladkým vzhledem bez
viditelných spojů
– Extrémní trvanlivost a odolnost vůči tvrdým
nárazům v náročných prostředích, které
mohou snadno poškodit další povrchy,
například sádrokarton nebo laminát
– Jednoduchá obnova a oprava, flexibilita a
univerzálnost, odolnost proti skvrnám,
protiskluzová úprava
– Certifikace GREENGUARD Certified® pro
materiál s nízkými emisemi VOC
Prohlídka nemocnice
Jedinečná struktura materiálu DuPont™
Corian® je ideální volbou pro design ve
zdravotnickém prostředí.
Haly a recepce vytvořené s použitím materiálu
Corian® přímou zvou k návštěvě.
Díky své odolnosti Corian® zvyšuje odolnost
častém
kontaktu
s lůžky pacientů,
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invalidními vozíky a dalším zdravotnickým
vybavením.
Veřejné toalety těží z výhod neporézního
povrchu Corian®, který lze snadno čistit a
případně také obnovit.
Materiály Corian® lze jednoduše tvarovat a
formovat teplem, a vytvářet tak jedinečné
interiéry bufetů a stravovacích zařízení.
Operační sály vybavené povrchy Corian®
odolají běžným skvrnám, jako je krev,
betadinový roztok či genciánová violeť.
Venkovní obložení materiálem Corian®
znamená menší nutnost údržby díky vynikající
odolnosti vůči vlivům počasí a extrémním
teplotám.
Použití materiálu Corian® na pokojích
pacientů usnadňuje dosažení esteticky
příjemného designu, který pacientům přináší
pocit čistoty a kvalitní péče.
Flexibilita designu tohoto materiálu umožňuje
jednoduché vytváření organizovaných a
funkčních ošetřovatelských pracovišť.
Materiál Corian® je dodáván v široké škále
veselých a sytých barev, které podněcují
časný rozvoj dětí na novorozeneckých a
dětských odděleních.
Certifikované hygienické vlastnosti
povrchového materiálu Corian® z něj činí
skvělou volbu pro testovací pracoviště a
laboratoře.

Kancelář a výroba | Vídeňská 264/120b, 639 00 Brno | po - pá: 9 - 18 | +420 602 307 089 | info@exxstone.cz
Showroom Brno | Vídeňská 264/120b, 619 00, Brno – Přízřenice | po - pá: 8 - 17 | +420 554 526 860 | info@brno.exx.cz
Showroom Praha | Karlovarská 1104/14, 161 00 Praha 6 | po - pá: 9 - 18 | +420 235 097 611 | info@exx.cz
Bratislava | Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava | 8 – 17 | info@exx.sk

