DuPont™ Corian®
COLEÇÃO DE CORES
CUBAS E LAVATÓRIOS

Perguntas frequentes
TIRE AS SUAS PRINCIPAIS DÚVIDAS SOBRE DUPONT TM CORIAN®.

®?

n O que é Corian

DuPont™ Corian® é uma superfície sólida, não porosa, homogênea,
composta por 2/3 de minerais naturais derivados de bauxita e 1/3 de
acrílico e pigmentos. Só a DuPont produz Corian®.

® é produzido?

n Como Corian

Todas as peças são confeccionadas sob medida, através de um
processo de fabricação semi-artesanal realizado por revendedores
autorizados no qual, as chapas são cortadas, moldadas e coladas
para compor o produto final com a aparência de uma peça única
e contínua.
n Corian

® mancha?

Corian® é resistente a manchas, pois não é poroso. Qualquer sujeira,
mesmo as mais difíceis como molho de tomate, esmalte, beterraba,
café e vinho tinto, pode ser completamente removida!
n Como limpar?
Com sabão, detergente, limpador multiuso ou saponáceo cremoso e
esponja comum de cozinha, esfregando com movimentos circulares.
Nas cores claras de Corian®, utilize o lado áspero da esponja; e, nas
cores escuras, utilize o lado macio.
n Corian

® queima com panelas quentes?

Corian® é muito resistente ao calor. O apoio ocasional de panelas
quentes não causa danos à superfície. Para preservar as áreas de apoio
frequente, recomendamos a instalação de um descanso, que pode ser
de aço inoxidável, embutido na bancada.
n Corian

® suporta o uso diário?

Sim! As cores claras, indicadas com a legenda “C” no portfólio de
cores de Corian®, são as mais indicadas para bancadas de cozinhas, pois
recebem acabamento fosco e eventuais riscos superficiais podem ser
removidos com o lado áspero de uma esponja de cozinha.
Para mais informações: consulte o seu revendedor autorizado ou contate diretamente a DuPont através do
nosso site ou telefone.

Coleção de Cores DuPont™ Corian®
DuPont™ Corian® é a combinação perfeita de minerais naturais e polímero acrílico puro. Suas placas
são coladas de maneira imperceptível, o que proporciona aplicações ilimitadas, criando peças com
aparência única e contínua.
Por ser um material maciço não poroso, a sua superfície é 100% higiênica, evitando o desenvolvimento
de fungos ou a proliferação de bactérias. Corian® é termomoldável, o que permite a criação de formas
curvas para projetos diferenciados de mesas e outros móveis, lavatórios, revestimento de paredes
e fachadas.
Manufaturado de acordo com princípios ambientalmente corretos, não contamina água, ar ou
solo e evita a extração natural de mármores e granitos. Muito resistente, não descasca, não amassa e
dificilmente quebra; resiste a manchas, porque não tem porosidade; e, em caso de danos, pode ser
recuperado, voltando a ser como novo.
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Cubas e lavatórios DuPont™ Corian®
As cubas e os lavatórios fabricados pela DuPont estão disponíveis na cor Glacier White. São modelos
versáteis que atendem desde cozinhas e banheiros de residências até hospitais, restaurantes e hotéis.
Quando colados em tampos, também de Corian®, o acabamento fica perfeito, parecendo uma única
peça. Integrados, as cubas e os lavatórios não formam frestas, o que evita o acúmulo de sujeira e água,
facilitando a limpeza e a higiene. Outras opções de formato e cor podem ser fabricadas, sob medida,
por revendedores autorizados DuPont™ Corian®.

Cuba 859

Cuba 804

Cuba 871

440 x 340 x 200 mm

399 x 399 x 208 mm

531 x 397 x 188 mm

Cuba 970

Cuba 850

Cuba 873

530 x 400 x 175 mm

734 x 423 x 227 mm

823 x 399 x 115/191 mm

Lavatório 4530

Lavatório 810

450 x 300 x 110 mm

418 x 332 x 138 mm

Medidas internas: comprimento x largura x profundidade.
Para download dos desenhos técnicos, acesse www.corian.com.br.
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Cozinhas – Seleção de cores mais indicadas para bancadas de cozinha.
DeepColor™ - Esta tecnologia exclusiva proporciona cores mais escuras, profundas e intensas.
Illumination Series – Esta cor apresenta translucidez e é indicada para efeitos de iluminação.
Private Collection – Os veios desta cor podem variar de intensidade e ressaltar as emendas.
Terra Collection – Esta cor possui conteúdo reciclado pré-consumo na sua composição.

Foto da capa: Cozinha Línea por Comprex;
design: Marconato & Zappa; foto: cortesia de Comprex.
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