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Design Toyo Ito. Bath collection, Altro, Spain.

Design DD-Delta Light

Du kommer
att älska Corian®.
Det gör livet lite
enklare.
DuPont™ Corian® är ett
exklusivt kompositmaterial,
som består av naturliga
mineraler, pigment och akryl.
Corian® är ett massivt,
formbart kompositmaterial
som uppfanns av forskare på
DuPont i slutet av 60-talet.
Det har sedan dess använts
i hela världen både i hemoch offentlig miljö.

Hur ska man då beskriva
Corian® ? Det är… ett vackert
material. Spännande.
Mångsidigt. Lyxigt. Färgstarkt.
Det kan förvandlas till
praktiskt taget vilken design
som helst. Kort sagt, du
kommer att älska det.
Design Francesco Lucchese

Det är ditt kök.
Optimera design och funktion med Corian®.

Design Ellis Williams Architects

Design Sofie Lewyllie

Design Lino Codato/Mathias

Låt fantasin flöda.
Även ett standardkök kan bli personligt, om du låter fantastin flöda.
Det är överraskande lätt att uppgradera ett kök med Corian®.
Byt ut dina bänkskivor mot Corian®. Gör skräddarsydda lösningar,
som passar dina vinklar och vrår. Det finns inga begränsningar.

Det är ditt badrum.
Våga något nytt med Corian®.

Design Massimo Fucci

Design Sofie Lewyllie

Design Massimo Fucci

Design Giampiero Peia/Cisal

Ditt badrum är din själ.
Med Corian® kan du göra hemmets mest personliga rum till en spegelbild av dig själv.
Omge dig med färger och material som ger dagen en mjukstart. Designa ditt badrum
med Corian® precis som du vill ha det. Du kan få infällda handfat i egen design och
utnyttja utrymmet utan begränsningar. Corian® ger ditt badrum ett lyft.

MODERN FÄRGSKALA

Corian® erbjuder en färgpalett med hela 100 kulörer.
Vi utformar våra färger så att de ska matcha tyger och andra
inredningsmaterial. Därför ligger det helt rätt i tiden.

HANDFAT I CORIAN ®

Corian® finns i handfat i en mångfald storlekar och design.
De kan integreras i en bänk i Corian® utan synlig fog.
Därmed undviks skarvar, som kan samla smuts, bakterier
och mögel.

MÅNGFACETTERAT

Corian® kan designas till praktiskt taget vilken form som
helst. Det unika med Corian® är, att man kan göra de mest
komplicerade former i ett enda stycke utan någon synlig fog.
Du kan även lägga till bakgrundsbelysning och på så
sätt få en dramatisk effekt.

Design Marc Newson

MOTSTÅNDSKRAFTIGT

Corian® motstår fläckar otroligt bra. Den porfria ytan avvisar
fukt, smuts och bakterier och hindrar vätska, mögel och dålig
lukt att tränga in i materialet. Det ger överlägsen hygien och
lättskötthet.

PÅLITLIGT

Du kan lita på Corian® i alla lägen. Det är väldigt enkelt
att rengöra, motverkar fläckar, håller otroligt länge och
kan fräschas upp. Det betyder färre problem och mer tid
åt livets glädjeämnen.

GARANTI

Corian® säljs med 10 års begränsad
produktgaranti från DuPont.
När en auktoriserad Corian® producent
utför monteringen, omfattas hela
installationen av garantin. För mer
information, kontakta DuPont Surfaces
kontor i Göteborg, tel. : +46 31 57 68 00.

100

Färger i Corian

®

GLACIER WHITE

GLACIER ICE

ICE WHITE

VENARO WHITE **

CAMEO WHITE

WHITE JASMINE

EVEREST

ANTARCTICA

PEARL GRAY

PEWTER *

BISQUE

WHITECAP

SILVER BIRCH

LINEN

SAVANNAH

CLAM SHELL **

ABALONE

PEPPER IVORY

DUSK

ECLIPSE

BONE

VANILLA

PEACH

AURORA

FOSSIL

SANDSTONE

SEASHELL

CLAY

MONT BLANC

PLATINUM

BUTTER CREAM

FESTIVAL

TUMBLED GLASS

SAHARA

KILIMANJARO

MATTERHORN

PINE

LAVA ROCK **

MACADAM

GRAY FIELDSTONE

RAFFIA

MOJAVE

BEIGE FIELDSTONE

PRIMROSE

STRAWBERRY ICE

BLUEBERRY ICE

BEACH GLASS

MINT ICE

SEAGRASS

CARGO

SUN *

MANDARIN *

HOT *

BOUGAINVILLEA *

CLARET *

LILAC *

GRAPHIC BLUE *

SUMMER SKY *

LIME ICE

GRAPE GREEN *

SAND

AZTEC GOLD **

SONORA **

SEQUOIA

VESUVIUS

AQUA

STONE WASHED

BLUE PEBBLE

CARIBBEAN

TARRAGON

SILT

SIENNA BROWN *

MEDEA *

TERRA

ADOBE *

MEDITERRANEAN

AZURE *

ATLANTIS

SPRUCE

DOVE

CANYON

COCOA BROWN *

SHALE *

BURNT AMBER

POMPEII RED *

MARINE BLUE *

COBALT *

OCEANIC

MALACHITE

RAIN FOREST

GRAVEL *

COFFEE BEAN *

MIDNIGHT

ANTHRACITE *

MARDI GRAS

BLACK QUARTZ *

BLACKBERRY ICE *

NIGHT SKY *

EBONY BLACK *

NOCTURNE *

®
* Mörka, kraftigt pigmenterade färger i Corian är markerade med en asterisk (*). På dessa syns repor, damm och vanligt slitage tydligare än på ljusare och strukturerade färger.
Vi rekommenderar, att dessa ömtåliga färger inte används på platser, där ytan utsätts för kraftigt slitage och nedsmutsning (dvs. arbetsytor).
Dessa färger är bäst lämpade för användningsområden med litet slitage och som färgaccent.

** Marmoreringen i dessa färger kan variera i intensitet, vilket kan mönsterpassningen mer synlig.
Färgerna i "Illumination Series" har en särdeles god luminiscens, som ökar möjligheten med ljuseffekter med Corian®.
Det finns tre olika ytfinish att välja på: matt, halvblank och högblank. Det går även att beställa olika tjocklekar och färger i enlighet med våra regler för specialbeställningar.
Det nominella standardmåttet är 12 mm. Tryckta bilder av färgerna kan avvika från faktiska prover.

0800/962 116 (UK)

800/23079 (L)

++48 22 320 0900 (Poland)

1800/553 252 (IRL)

901/120 089 (E)

++380 44 495 2684
(Ukraine & Kazakhstan)

0800/91 72 72 (F)

0800/022 35 00 (NL)

0800/1810018 (D)

++351 227 536 900 (Portugal)

0800/554614 (CH)

++30 210 3418050 (Greece)

800/876750 (I)
0800/29 5833 (A)

++46 31 57 68 00
(Nordic Countries)

0800/96 666 (B)

++7 495 7972233 (Russia)

++40 31 62 04 111
(Romania, Bulgaria & Serbia)
++420 257 414 213
(Czech republic, Slovakia
& Hungary)

++420 257 414 213
(Central & Eastern Europe)
++971 4 321 1530
(Pakistan, Middle East, Africa,
Malta & Cyprus)
++90 212 340 0400
(Turkey, Israel & Central Asia*)
* = Azerbaijan, Turkmenistan,
Uzbekistan & Kyrgyzstan
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