DuPont™ Corian®
em Estabelecimentos
Comercias
CRIANDO UM AMBIENTE ÚNICO

Estilo excepcional
com a parceria de uma
superfície premium
DuPont™ Corian® traz uma riqueza ao
ambiente que inspira criatividade e
sofisticação nos estabelecimentos, permitindo o uso de designs elegantes que
proporcionam experiências aprimoradas
aos clientes.
Confiança é fundamental em todas as
fases de um relacionamento comercial,
desde o conceito à realização, do serviço
especial à satisfação do cliente. O material adequado cria o ambiente e criativamente reflete a marca, além de agregar
impacto imediato e valor duradouro.
Visual interessante, apelo sensorial,
elegância, ideias criativas e confiança,
tudo faz parte do pacote sedutor que é
DuPont™ Corian®. Essa solução de superfície multitalentosa é o parceiro ideal para
quem tem uma imaginação ilimitada.
Facilmente adaptável a qualquer projeto
ou aplicação, desde balcões, instalações
interativas e sinalização marcante até iluminação, revestimento de paredes e sistemas originais de exposição, Corian® é
capaz de atender às demandas dos estabelecimentos comerciais modernos com
uma classe incomparável.
Sempre em evolução, Corian® oferece a
garantia de uma marca de confiança e
também o frescor de um material que é
eternamente relevante. Afinal, qualidade
nunca sai de moda.
Capa: loja da joalheria Koukjian em Beirute, Líbano:
um ambiente elegante com mesas e revestimento de
parede em DuPont™ Corian®; design e foto do escritório de arquitetura SOMA; todos os direitos de design e
imagem reservados.

O QUE É CORIAN ?
®

DuPont™ Corian® é um avançado material composto de acrílico e minerais. Homogêneo e com
cores variadas, tem um acabamento característico
e uma fascinante interação com a luz. Qualquer
que seja a natureza do projeto para estabelecimentos comerciais, DuPont™ Corian® garante
total liberdade de criação.
É possível gravar ou ‘tatuar’ a superfície, trabalhar
o material em qualquer formato e escolher entre
uma extensa gama de cores exclusivas. Sejam
com curvas encadeadas, silhuetas geométricas ou
imponentes efeitos luminosos e decorativos, suas
ideias ganharão formas interessantes contando
com a versatilidade de Corian®.
Boutique Elie Tahari em Beverly Hills, EUA; projeto
de Lissoni Associati Milano + Graph-X studio; foto:
cortesia de Elie Tahari; todos os direitos de design e
imagem reservados.

Soluções para serviços
de alimentação
CONFIANÇA AO MÁXIMO

Em ambientes de hotelaria com alto tráfego,
higiene e fácil manutenção são fundamentais.
Não porosos e com formas que não deixam
lugar algum para a sujeira, balcões em Corian®
garantem conveniência acolhedora. Além disso, a
versatilidade de design permite que o material seja
integrado facilmente em qualquer identidade visual.
Balcão em lojas de fast food em DuPont™ Corian® no Morocco
Mall, Casablanca, Marrocos; foto: cortesia de Deborel Maroc,
todos os direitos reservados.

Balcão de
pagamento
CAPITALIZANDO A QUALIDADE

Seja para pagamentos em dinheiro
ou para conveniência de transações
eletrônicas contactless, Corian® é o
parceiro ideal dos estabelecimentos
comerciais modernos. É compatível
com novas tecnologias e materiais de
parceiros. Agrega alta elegância multiplicada pela conhecida durabilidade
e tem a fórmula certa para um projeto
de design vencedor.
Harvey Nichols, Café, Knightsbridge, Londres,
Reino Unido; projeto e foto de Solid Surfacing
Company; todos os direitos de design e imagem
reservados.

Sistemas de exposição
CENÁRIO PARA O SUCESSO

Artigos de luxo pedem nada menos que
uma apresentação perfeita. Distintas configurações para fazer os produtos brilharem
exigem um design criativo e materiais de
alta qualidade. Corian® pode ser ousado
ou discreto, prender a atenção ou intrigar,
mostrar-se glamouroso ou contido, mas
é sempre gracioso, de confiança,
e compensa o investimento.
Loja de departamento Selfridges, Londres, Reino
Unido; design de Hannah Martin; foto: cortesia
de Hannah Martin; todos os direitos de design e
imagem reservados.

Sinalização
DESTACANDO-SE NA MULTIDÃO

Aplicado à marca ou sistemas de sinalização,
Corian® sabe como atrair a atenção. Nessas áreas,
entram em jogo as diversas qualidades técnicas
do material, abrangendo desde a compatibilidade
com usinagem CNC até uma afinidade envolvente
com a iluminação. Além disso, Corian® é oferecido
em vários graus de translucidez.
Waitrose, Westfield Shopping Centre, White City, Londres,
Reino Unido; Corian® translúcido para display retroiluminado
da marca; projeto e foto de Interior Surfaces Specialists Ltd;
todos os direitos de design e imagem reservados.

Inteligência no balcão
INCENTIVANDO A INTERAÇÃO

Corian® aguarda com expectativa um futuro
empolgante, não só por conta de sua longevidade, mas
também por sua tecnologia em constante evolução.
Sempre na vanguarda, Corian® já está disponível com
um sistema completo de caregamento sem fio para
smartphones e tablets. Corian® é um material que leva em
conta as necessidades de hoje e de amanhã, incorporando
sistemas interativos e também oferecendo total capacidade
de ser reutilizado – com impacto zero para aterros ao longo
de todo o seu processo de fabricação.
Mesa principal na exposição “Corian® 2.0” (Milão, abril de 2014), incorporando sistema de caregamento sem fio para dispositivos inteligentes;
design de Christian Ghion foto de Leo Torri; todos os direitos de design e
imagem reservados.

Centrais de informação
SUPERFÍCIES FEITAS PARA SERVIR

Corian® é conhecido por seus resultados confiáveis e por
seu empolgante potencial artístico. Adequado naturalmente para criar espaços atraentes, o material adapta-se
a ideias inovadoras de design com facilidade. Corian®
não propõe apenas um senso de confiança e autenticidade. Sua composição avançada também é capaz de
suportar as condições exigentes de espaços públicos,
além de poder recuperar seu estado original em caso
de desgaste excessivo.
Mesa de recepção Louvres; design de Giles Miller Studio para o
Festival de Design de Londres de 2013 no Victoria and Albert
Museum, Londres, Reino Unido; foto de Jamie Smith; todos os
direitos de design e imagem reservados.

Fachadas externas
A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE FICA

Criar uma identidade forte pressupõe a escolha
de um material capaz de resistir às condições em ambientes abertos, mas que também cause uma impressão
inesquecível. Felizmente, Corian®, um material resistente
e leve, pode atender às demandas de excelência estética
e funcional em qualquer aplicação.
Loja Schutz, São Paulo, Brasil; projeto de Bel Lobo & Bob Neri
(Bebo); foto de Nicola Labate - Hiperfocal Fotos e Videos; todos
os direitos de design e imagem reservados.

Sociedade do café
MOLDADA ÀS NECESSIDADES DOS CLIENTES

Para incentivar os visitantes a ficar um pouco e
fazer uma pausa, é preciso oferecer um ambiente sedutor e estimulante que sacie seus desejos.
Uma superfície multifacetada que seja tão fácil
de cuidar como Corian® é atraente não apenas
por seu design característico, mas também
pela tranquilidade de garantir um serviço
de alta qualidade.
Cafeteria Marks & Spencer, Londres, Reino Unido;
projeto e foto de Kiwi&Pom; todos os direitos
de design e imagem reservados.

Revestimentos decorativos
DESIGNS QUE FAZEM A DIFERENÇA

Ambientes de comércio varejista costumam ter
grande trânsito de pessoas e devem garantir o
interesse do público em mercados altamente competitivos. Por isso, precisam contar com superfícies
que sejam ao mesmo tempo resistentes e atraentes.
Para revestimentos de parede dinâmicos que atraiam
a atenção e exijam manutenção mínima, Corian® é a
escolha natural.
Wagamama, Westfield Shopping Centre, Stratford, Londres,
Reino Unido; Corian® nas cores Glacier White, Mint Ice e Nocturne
cortado em formas intricadas e perfeitamente combinadas para
criar uma fachada especial; projeto e foto de Holloways of Ludlo;
todos os direitos de design e imagem reservados.

Perfumaria e cosmético
BELEZA MAIS DO QUE SUPERFICIAL

Higiênico, moderno, suave e sedoso ao
toque, Corian® dá um acabamento brilhante,
ideal para as instalações de estilo em salões
de beleza. Os atrativos de Corian® vão além,
oferecendo robustez e beleza feitas para durar.
Loja em spa, Aqua Sana; projeto e foto de Togel
Contractors Ltd; todos os direitos de design e
imagem reservados.

Banheiros
LIMPEZA E CUIDADOS
PESSOAIS

Lavatórios lustrosos, perfeitamente
integrados e com uma apresentação
primorosa possuem vantagens que vão
além da estética. Altamente resistente a
manchas, bolor e mofo, Corian® é ideal
para ambientes úmidos, facilitando a vida
de quem usa e de quem mantém. Simples
de higienizar e muito durável, Corian® é
uma solução excelente para uma ampla
variedade de soluções para banheiros.
Projeto e foto de Washroom Washroom Ltd;
todos os direitos de design e imagem reservados.

Multifuncional
UNIDADES QUE VALORIZAM O LOCAL

A facilidade de adaptação de Corian®, combinada
com sua robustez estrutural, revestimento suave ao
toque e elegância refinada, oferece benefícios incomparáveis ao design empregado em estabelecimentos
comerciais. Usado para criar um cenário fascinante,
para interagir diretamente com o público como
uma superfície resistente, em uma prateleira de
parede ou em uma bancada autônoma, o material
tem tudo o que é necessário para atender às
demandas de uma loja movimentada.
John Lewis, Bluewater Shopping Centre – unidades para
exposição; projeto e foto de Presentation Display Ltd;
todos os direitos de design e imagem reservados.

RESISTENTE & DURÁVEL

REPARÁVEL

TRABALHADO COMO MADEIRA

DuPont™ Corian® é um material
de superfície sólido, não poroso,
homogêneo composto de ± 1/3 de
resina acrílica (também conhecida por polimetacrilato de metila
ou PMMA) e ± 2/3 de minerais
naturais. O principal mineral é o
alumínio tri-hidratado (ATH) derivado da bauxita, minério a partir
do qual o alumínio é produzido.
Desde seu lançamento em 1967,
DuPont™ Corian® tem se revelado
um material extremamente durável
de fácil convívio. Não descasca e
resiste bem ao uso diário, impactos
e riscos comuns em áreas de
tráfego intenso. Corian® teve suas
propriedades mecânicas, térmicas,
elétricas e demais características
amplamente testadas. Consulte
www.corian.com.br para conhecer
as especificações e os resultados
desses testes específicos, bem
como detalhes de outras propriedades físicas de Corian®.

As superfícies DuPont™ Corian®
podem ser renovadas, ou seja,
podem ser totalmente restauradas
usando produtos de limpeza comuns
levemente abrasivos, e um esfregão.
Queimaduras de cigarro, por exemplo, são facilmente removidas dessa
forma. Danos causados por descuido
podem, em geral, ser reparados no
local sem que seja preciso substituir
completamente o material.

DuPont™ Corian® pode ser
trabalhado como madeira, usando
ferramentas similares. A maioria
dos convertedores de DuPont™
Corian® foi treinada originalmente
como marceneiros. Há uma rede
qualificada de revendedores
treinados e aprovados para
trabalhar com Corian® em todo
o mundo, além de centros de
serviços dedicados.

HIGIÊNICO &
FÁCIL DE LIMPAR
DuPont™ Corian® é um material
não poroso. É sólido em toda a
sua espessura e pode ser moldado
com emendas imperceptíveis,
tornando-se muito higiênico. A
superfície DuPont™ Corian® evita o
desenvolvimento de bactérias ou
fungos. Corian® foi certificado por
instituições independentes (entre
elas a NSF International, o Royal
Institute of Public Health e o LGA
QualiTest) com a norma DIN EN
ISO 846.

NÃO TÓXICO
DuPont™ Corian® é um material
inerte e atóxico. Sob condições
normais de temperatura, não emite
gases. Quando queimado, libera
principalmente óxidos de carbono.
A fumaça gerada é pouco visível
e não contém gases halogenados
tóxicos. Por conta dessas propriedades, Corian® é usado em espaços
públicos e em aplicações críticas,
como balcões de check-in em aeroportos, paredes e superfícies
em hospitais e hotéis.

SÓLIDO

COLORIDO

Cores e texturas atravessam toda a
espessura do material e não desgastam. DuPont™ Corian® é um material
sólido e não descasca.

As cores refinadas de Corian® oferecem uma paleta criativa e inspirada
de tons sólidos, texturizados e
translúcidos. Recentes criações
pioneiras incluem a tecnologia
DeepColor™* que proporciona
uma fabricação mais fácil e maior
resistência ao desgaste para tons
mais escuros, mais densos. Você
pode escolher uma única cor, uma
base neutra para o projeto ou
experimentar cores harmoniosas
atraentes. Corian® também pode
ser usado em camadas ou como um
complemento versátil para outros
materiais. Além disso, pode ser
impresso por sublimação usando
qualquer imagem digital.

EMENDAS IMPERCEPTÍVEIS
As aplicações de DuPont™ Corian®
são limitadas apenas pela imaginação. Peças de Corian® podem ser
coladas de forma imperceptível para
criar uma aparência uniforme, abrindo possibilidades de design praticamente ilimitadas para as superfícies.
Longas bancadas, por exemplo,
podem ser feitas facilmente com
partes menores em uma oficina e
depois unidas no local da instalação.
As bordas podem ser trabalhadas
para parecer mais espessas.

TERMOMOLDÁVEL
DuPont™ Corian® pode ser termoformado usando moldes de madeira ou
metal em temperaturas controladas
para criar vários objetos de design
2D e 3D. Também é possível
gravar efeitos usando a técnica
de baixo relevo.

TRANSLÚCIDO
A translucidez do DuPont™ Corian®
é especialmente marcante em cores
mais claras bem como em folhas
mais finas. Muitos designers usam o
material para criar efeitos de iluminação ou luminárias em várias aplicações. A família de cores, chamada
Illumination Series, em placas de
6mm e 12mm, apresenta maior grau
de translucidez e podem ser usadas
para criar efeitos especiais
de iluminação.

CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL
DuPont™ Corian® é fabricado de
acordo com rigorosas normas a
fim de limitar o desperdício e o
consumo de energia em todas as
fases do processo de produção. A
DuPont já alcançou o status Zero
Resíduos para Aterros na fabricação
de seus produtos, incluindo
Corian®, e os sistemas de gestão
ambiental das fábricas foram certificados de acordo com a ISO 14001.
O material em si e os adesivos e
selantes utilizados para instalá-lo
têm certificação GREEN GUARD
Indoor AirQuality Certified® por
produzir baixos níveis de emissão
de composto orgânicos voláteis.
Outras certificações são NAHB North American Builders Association,
US Green Building Council’s LEED®
Green Building Rating System e
Scientific Certification Systems.

www.corian.com.br
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