
CORIAN® W TWOJEJ KUCHNI

Stwórz swoją listę życzeń, a materiał Corian® Solid Surface 
pozwoli Ci te życzenia spełnić.

PRODUKCJA NA 
ZAMÓWIENIE
O wyjątkowości decydują 
różnice, a Corian® Solid Surface 
to znakomity materiał, który 
pozwala wykreować jedyną 
w swoim rodzaju przestrzeń. 
Dopełnij efektowną kuchenną 
wyspę, wyposażając ją w 
płytę grzejną i okap w jednej z 
naszych luksusowych stylistyk, 
dzięki czemu w Twojej kuchni 
będzie królować piękno i 
funkcjonalność.

PONADCZASOWOŚĆ
Corian® Solid Surface to 
gwarancja trwałości. Po 

latach użytkowania wystarczy 
zwykłe ponowne szlifowanie, 

aby przywrócić pierwotne 
wykończenie i piękno tego 

materiału. Blat znów będzie 
wyglądać jak nowy.

ZLEWY
Zlewy Corian® stanowią 
integralną część kuchni, 
oferując użytkownikom 
atrakcyjną powierzchnię 
i najwyższej klasy 
funkcjonalność.

INTELIGENTNE 
ROZWIĄZANIA

Uniwersalność wzornicza materiału Corian® Solid 
Surface pozwala na stosowanie różnorodnych 

inteligentnych rozwiązań optymalnie dostosowanych 
do danej kuchni. Można mu nadawać różne kształty, 

dzięki czemu nadaje się znakomicie do projektowania 
zlewów i powierzchni roboczych, w które można 
wbudować wyjmowane stojaki na naczynia oraz 

uchwyty do sztućców. Można go również wyposażyć w 
technologię Corian® Charging Surface, która pozwala 

bezprzewodowo ładować smartfony i tablety.

PROJEKT
Niezależnie od tego, czy Twoja 
kuchnia jest przestronna czy 
niewielka, konglomerat Corian® 

Solid Surface to gwarancja 
wyrafinowanej elegancji i 
atrakcyjnego stylu wnętrza. 
Kształt krawędzi zapewnia 
wygodne wykończenie 
powierzchni roboczej.

Głęboka barwa i bogata faktura zrekultywowanego drewna znakomicie 
pasuje do ciemnej, ziarnistej palety materiału Corian® Solid Surface Lava 

Rock zastosowanego w blatach kuchennych oraz zlewie Corian® Sparkling.

Dzięki wyspie kuchennej w nieskazitelnym kolorze Corian® Solid Surface 
Glacier White szykowny miejski dom szeregowy nabierze unikatowego 

wyglądu.

Wyspa kuchenna w stylistyce Corian® Solid Surface Neutral Concrete 
stanowi centralny, wyjątkowo efektowny element pomieszczenia.

Powierzchnia robocza i okap w sugestywnym kolorze Corian® Solid 
Surface Deep Night Sky wywołują zachwyt już przy pierwszym wrażeniu.

UNIKATOWOŚĆ 
Aby stworzyć kuchnię swoich 

marzeń, wybierz kształt i 
kolor zlewu, a następnie 

zdecyduj, gdzie umieścić rowki 
ociekacza, profilowane listwy 
wykończeniowe przylegające 

do ścian i paski ochronne 
pod gorące naczynia. Corian® 

Solid Surface oferuje korzyści 
zarówno estetyczne, jak i 

praktyczne — jest to materiał 
niesprawiający problemów i 

łatwy w utrzymaniu.

Trwałe i nieporowate zlewy Corian® dają się łatwo 
konserwować i są przyjemne dla oka. Do wyboru jest 
szeroka gama zlewów w różnych stylach — każdy 
cechuje wyjątkowa wszechstronność wzorów. Można 
je instalować pojedynczo lub w parach, aby zaspokoić 
estetyczne i praktyczne potrzeby użytkowników kuchni.

Opływowe kształty i bogactwo kolorów zamieniają nawet najbardziej 
podstawowe elementy wyposażenia kuchni w przyciągające wzrok 
designerskie cuda

Innowacyjność materiału Corian® Solid Surface pozwala na stosowanie 
inteligentnych rozwiązań, które bez problemu wpasowują się w 

wyposażenie kuchni

Firma Corian® Design podejmuje wszystkie decyzje, kierując się potrzebami klientów — 
dlatego właśnie przyjęła za swoje motto hasło „Make Your Space”, czyli „Kreuj przestrzeń wokół 
siebie”. Kuchnia to jedno z pomieszczeń, w których produkty Corian® zdobyły popularność  
i odniosły sukces na całym świecie dzięki unikatowemu połączeniu parametrów materiału, jego 
wszechstronności w projektowaniu, fascynujących walorów estetycznych i funkcjonalności.
Zaprojektuj blaty kuchenne, które płynnie przechodzą w zlewy i panele. Albo całkowicie odejdź 
od schematów i stwórz coś absolutnie wyjątkowego. Oferta firmy Corian® Design pozwala 
zaprojektować przestrzeń kuchenną w sposób, który zapewnia znakomite samopoczucie 
i jednocześnie funkcjonalność dopasowaną do stylu życia użytkownika. Corian® Design 
doskonale rozumie, że życie toczy się w przestrzeni, która nas otacza.

Blat kuchenny, panel ścienny i półka w stylistyce Corian® Solid Surface Dune Prima; zlew Corian® Sweet; blat stołu  
w kolorze Corian® Solid Surface Deep Nocturne.



GRAY ONYX

BASALT TERRAZZO

ELEGANT GRAY

DUNE PRIMA

DEEP NIGHT SKY

GLACIER WHITE

NIMBUS PRIMA

NEUTRAL CONCRETECAMEO WHITE

LIMESTONE PRIMA

LAVA ROCKDOVE
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Stwórz swoją listę życzeń, a materiał Corian® Solid Surface  

pozwoli Ci te życzenia spełnić.

Więcej informacji na temat materiału  
Corian® Solid Surface i zlewów Corian®  

można znaleźć na stronie www.corian.pl  
Można je też uzyskać,  

telefonując pod numer +48223200900

STYLE KRAWĘDZI
Materiał Corian® Solid Surface można z łatwością kształtować i rzeźbić, dostępna jest więc szeroka gama 
stylowych wykończeń krawędzi — od zwykłych, prostych krawędzi po fasetowane, z cofniętym dołem 
lub wyjątkowo grube, co przedstawiono na poniższych zdjęciach.

INNE OPCJE
Aby profesjonalnie wykończyć powierzchnię roboczą Corian® Solid Surface i nadać kuchni indywidualny efekt, 
można wzbogacić blat o niestandardowe akcenty, takie jak profilowane listwy wykończeniowe przylegające do 
ścian, wykonane ze stali nierdzewnej paski ochronne pod gorące naczynia lub rowki ociekacza.

KOLORY
Materiał Corian® Solid Surface jest dostępny w wielu nowoczesnych, eleganckich kolorach. Od najczystszej, 
jednolitej bieli, poprzez efekty naturalnego żyłkowania, po intensywnie ciemne barwy z kolekcji Deep Colour® 
— Corian® Design oferuje wyjątkową paletę kolorów, przetestowaną specjalnie pod kątem intensywnego 
użytkowania blatów kuchennych.

Corian® Solid Surface — paleta kolorów do kuchni

Jest to paleta kolorów materiału Corian® Solid Surface przeznaczona do zastosowań kuchennych. Sprawdź możliwości kolorystyczne 
i estetyczne na stronie www.corian.pl i daj się ponieść wyobraźni, tworząc specyficzne kształty, faktury i efekty zaspokajające potrzeby 
Twojego projektu. Warto zauważyć, że próbnik materiału Corian® Solid Surface w różnych kolorach może zawierać szczególnie 
intensywnie zabarwione próbki z losowym żyłkowaniem i odbijającą światło pigmentacją. Próbki mogą nie w pełni odzwierciedlać całą 
bogatą estetykę różnych wariantów kolorystycznych tego materiału.
Odwiedź stronę www.corian.uk i skorzystaj z naszego narzędzia online do prezentacji palety barw lub poproś o więcej informacji 
przedstawiciela handlowego firmy Corian® Design.

UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA
Corian® Solid Surface to materiał nieporowaty, odporny na zabrudzenia, jednolity, trwały i nadający się 
do renowacji. Ze swej natury jest łatwy do czyszczenia i pielęgnacji, dzięki czemu łatwo się go użytkuje. 
Do codziennego czyszczenia należy używać ściereczki z mikrofibry zwilżonej typowym kuchennym 
środkiem czyszczącym. Dodatkowe informacje dotyczące użytkowania i pielęgnacji można znaleźć na 
stronie www.corian.pl lub kontaktując się z przedstawicielem producenta materiału Corian® Solid Surface.

RENOWACJA
Większość uszkodzeń, w tym efekty silnych uderzeń oraz uszkodzenia spowodowane przez temperaturę 
lub środki chemiczne, można zazwyczaj naprawić na miejscu. Dzieki temu jest możliwe przywrócenie 
pierwotnie gładkiej i higienicznej powierzchni blatu.

PROGRAM CORIAN® QUALITY NETWORK
Program Corian® Quality Network ma zapewnić klientom pełną satysfakcję z zainstalowanego blatu 
wykonanego z materiału Corian® Solid Surface. Każdy członek tego programu dokłada wszelkich 
starań, aby zapewnić klientom najwyższą jakość produktu i najwyższy możliwy poziom obsługi.

PROGRAM GWARANCYJNY
Dostępne są dwa poziomy ochrony gwarancyjnej blatu wykonanego z materiału Corian® Solid Surface: poziom 
produktu i poziom instalacji. Gwarancja na produkt jest standardowa w przypadku wszystkich produktów z 
materiału Corian® i zapewnia, że będą one wolne od wad produkcyjnych przez 10 lat po zakupie.

Wyższy poziom ochrony to 10-letnia ograniczona gwarancja na instalację — jest ona dostępna wówczas, 
gdy produkcja i instalacja zostały wykonane przez partnera typu Industrial Partner uczestniczącego w 
programie Corian® Quality Network. Ograniczona gwarancja na instalację stanowi rozszerzenie gwarancji 
na produkt i zapewnia, że wyprodukowane i zainstalowane gotowe produkty Corian® będą wolne od wad.

WIĘCEJ INFORMACJI O FIRMIE CORIAN® DESIGN:

CORIAN.COM

Facebook.com/CorianDesign         Instagram.com/CorianDesign          Linkedin.com/company/corian-design

Pinterest.com/coriandesign                  Twitter.com/CorianDesign         Youtube.com/CorianDesign
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Elegancki wzór materiału Corian® Solid Surface Clam Shell — wykorzystywanego do produkcji paneli i blatów z wbudowanym 
zlewem Corian® Smooth — stapia się harmonijnie z czystymi liniami kuchni.


