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Skapa dina drömmars kök med Corian® Solid Surface

CORIAN® I DITT KÖK
Skapa dina drömmars kök med Corian® Solid Surface
Corian® Design tror på att sätta kunden och dennes beslut i centrum - det är därför vi som
varumärke antagit "Make Your Space" som vår tagline. Köket är ett av de utrymmen där
Corian® produkter vunnit världsomfattande popularitet och framgång, tack vare en unik
kombination av materialprestanda, mångsidig design och fascinerande estetik.
Skapa skarvlösa arbetsytor som sömlöst integrerar diskhoar och stänkskydd. Eller kasta ut
regelboken helt och hållet och gör något one-of-a-kind.
Corian® Design-portföljen gör att du kan skapa ett kök som ger rätt känsla i kombination
med funktionaliteten för att passa din livsstil.
Corian® Design förstår att det är i ditt kök ditt liv händer.

Köksbänkskiva, stänkskydd och hylla i Corian® Solid Surface Dune Prima; Corian® diskho Sweet; bordsskiva i Corian® Solid
Surface Deep Nocturne.

DESIGN
Oavsett hur rymligt eller
kompakt ditt kök är, ger
®
Corian Solid Surface en
elegans till utrymmet.
En rakt formad kant på din
köksbänkskiva ger en stilren
känsla.

A kitchen island in Corian® Solid Surface Neutral Concrete becomes
the centrepiece of the room and makes a dramatic design statement.

UNIKT
För att skapa ditt drömkök, välj
form och färg på din bänkskiva,
placera ut vart du vill ha diskho,
häll och tillval som exempelvis
avrinningsspår och stänkskydd.
®
Corian Solid Surface erbjuder
både estetiska och praktiska
fördelar, ett material som är
strömlinjeformat och lätt att
rengöra

Den djupa färgen och texturen hos återvunnet trä är perfekt anpassad med
Corian® Solid Surface Lava Rock, denna mörka granulat pigmenterade skiva har
här används till kökbänk och till en Corian® Sparkling diskho

SKRÄDDARSY
Detaljer gör skillnaden ®
Corian Solid Surface är den
perfekta partnern för att skapa
helhet i ett rum. Toppskiva på
®
köksö av Corian Solid Surface
Deep Night Sky med infälld häll,
och ovan en fläktkåpa. En köksö
som gör att funktionalitet sätts i
centrum.

Köksö och fläktkåpa i Corian® Solid Surface Deep Night Sky ger ett
fantastiskt förstaintryck.

TIDLÖST
Corian Solid Surface är designat
för hållbarhet. Efter år av slitage
kommer en enkel omslipning
återställa materialets ursprungliga
finish och skönhet för att se ut
som nytt igen.
®

Ett radhus har fått en urban och modern känsla med en köksö i
Corian® Solid Surface Glacier White.

DISKHOAR
När du integrerar en Corian diskho
i ditt kök, får du ett attraktivt,
förstklassigt och funktionellt kök.
®

Corian är hållbart och icke-poröst,
diskhoar är lika lätta att underhålla som
de är trevliga för ögat.
Du kan välja mellan ett brett utbud av
diskhoar - var och en visar upp
materialens extraordinära mångsidighet
och design - installera dem antingen
som en singelho, eller i par, för att
möta de estetiska och praktiska
behoven i ditt kök.
®

Diskhoar finns i ett stort urval av färger och ger de mest grundläggande
kökselementen en iögonfallande design

SMARTA LÖSNINGAR
Mångsidigheten hos Corian Solid
Surface möjliggör en mängd olika
intelligenta lösningar som är väl
anpassade till köket. Materialet är lätt
att forma och kan användas för att bl.a.
skapa diskhoar och bänkskivor med
integrerade och löstagbara diskställ,
och bestick hållare. Dessutom kan
®
bänkskivan utrustas med Corian
Charging Surface, en teknik som tillåter
användare att trådlöst ladda batterierna
på smartphones och surfplattor.
®

Corian® Solid Surfaces innovativa karaktär möjliggör att smarta lösningar
kan integreras skarvfritt i köket.

DESIGNAD BÄNKKANT
Corian® Solid Surface låter sig lätt formas och fräsas och det finns ett brett utbud av eleganta kantdetaljer
tillgängliga. De sträcker sig från enkla raka kanter till fasade, tunnare eller extra tjocka kanter, vilket
framgår av bilderna nedan.

ANDRA ALTERNATIV
För att fullända designen av din Corian® Solid Surface köksbänkskiva och skapa en
skräddarsydd look, kan du lägga till kundanpassade lösningar som uppvikta stänkskydd,
rostfria stänger för avställning av varma kärl eller avrinningsspår vid diskhon.

FÄRGER
Corian® Solid Surface finns i ett brett utbud av moderna, eleganta färger. Från den renaste solida vita till
naturligt marmorerade effekter till intensivt mörk estetik från Deep Colour® kollektionen. Corian®
Design erbjuder en palett av färger som specifikt har testats för användning till arbetsytor i kök.

Ett urval av Corian® Solid Surface färger för kök

GLACIER WHITE

CAMEO WHITE

NEUTRAL CONCRETE

ELEGANT GRAY

GRAY ONYX

LIMESTONE PRIMA

NIMBUS PRIMA

DUNE PRIMA

DOVE

BASALT TERRAZZO

LAVA ROCK

DEEP NIGHT SKY

Färgerna ovan av Corian® Solid Surface är speciellt lämpliga för köksapplikationer. Se hela utbudet av färger på www.corian.se
där du fritt kan utveckla din specifika kökdesign. Observera att bland det kompletta utbudet av Corian® Solid Surface färger
finns kraftigt pigmenterade nyanser med slumpmässig ådring, eller marmorering, och reflekterande pigment. Varuprover kanske
inte representerar hela estetiken. Besök www.corian.se och se våra färger online eller fråga din Corian® Design
försäljningskontakt för mer information.

ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL
Corian® Solid Surface är ett icke-poröst, fläckresistent, homogent, hållbart och förnybart material. Det
är av naturen lätt att rengöra, lätt att ta hand om och lätt att leva med. För daglig rengöring, använd en
mikrofiberduk med en vanlig hushållsköksspray.
Mer information finns i det skötselpaketet som ni fått av er Corian® Solid Surface-installatör.

FÖRNYBART
De flesta skador, inklusive allvarlig påverkan, värme eller kemiska skador, kan vanligtvis repareras på
plats för att återställas till det ursprungliga utseendet.

CORIAN® QUALITY NETWORK
Corian® Quality Network syftar till att säkerställa att kunderna blir nöjda med sin installation av
Corian® Solid Surface. Varje medlem i Corian® Quality Network har åtagit sig att se till att kunderna
får högsta kvalitet på sin produkt och bästa möjliga service.

GARANTIPROGRAMMET
Det finns två nivåer av garantiskydd för Corian® Solid Surface: produktnivå och installationsnivå.
Produktgarantin är standard för alla Corian® produkter och säkerställer att skivmaterialet kommer
att vara fritt från tillverkningsfel under en period av 10 år efter köpet.
En högre täckningsnivå, den 10-åriga begränsade installationsgarantin, är tillgänglig när tillverkning
och installation av den färdiga varan/köksbänken utförts av en industriell partner i Corian® Quality
Network. Denna begränsade installationsgarantin kompletterar produktgarantin och säkerställer
tillverkning och installation av den färdiga Corian® produkten.

Det eleganta mönstret av Corian® Solid Surface Clam Shell – används här som stänkskydd och arbetsyta och med diskhon
Smooth i Corian® – ett harmoniskt kök med rena linjer.

Om du vill veta mer om
Corian® Solid Surface och våra
diskhoar i Corian® besök:
www.corian.se
eller ring 031 60 73 70
För att hitta en certifierad
återförsäljare i Sverige besök:
www.corian.se/-corian-r-quality-network-

HÄR HITTAR DU MER INFORMATION OM CORIAN® DESIGN:
CORIAN.COM
Facebook.com/CorianDesign
Pinterest.com/coriandesign

Instagram.com/CorianDesign
Twitter.com/CorianDesign

Linkedin.com/company/corian-design
Youtube.com/CorianDesign
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