
Corian® w Twojej kuchni



Firma DuPont od ponad 200 lat wprowadza na rynek globalny światowej klasy rozwiązania naukowe i 
inżynierskie, które zmieniają nasze życie na lepsze. Zawansowany technologicznie materiał Corian® jest 
tego najlepszym przykładem. Stworzony jako alternatywa konwencjonalych materiałów powierzchniowych, 
przez lata stał się ikoną architektoniczą w projektowaniu wnętrz na świecie. 
DuPontTM Corian® ucieleśnia ducha niekończącej się ewolucji, stworzonej na bazie ekspertyz naukowych, 
nowoczesnej technologii i marketingu, oraz trwajacej przez dwa stulecia historii innowacyjnych osiagnięć. 

Róznorodność Corian® sprawia, że możliwe staje się urzeczywistnienie niemal każdej wizji artystycznej. Możesz grać kolorami z szerokiego 
wachalarza barw, kształtów i form.



DuPontTM Corian® oferuje unikalną kombinację materiału powierzchniowego, efektownego designu 
i sprawnej obsługi. Ponad 45 lat niekończącej się ewolucji i sukcesów zapewniło mu pozycje lidera 
w rozwiązaniach dla kuchni na całym świecie.

Styl

Unikatowy

Dla każdej kuchni, biorąc pod uwagę jej kompaktowość i specyfikę - Corian® zapewni  bezgraniczną elegancję 
i przyjemne wrażenia dla zmysłów.

Dla Corian® wielkość tkwi w szczegółach. Efektowne wykończenie nadadzą wyjątkowy kształt Twojemu blatu. 
Minimalistyczne formy zapewnią  piękne smukłe linie i łatwość w czyszczeniu.



Napisz swoją listę życzeń a Corian na pewno ją spełni!

Na 
zamówienie

Ponadczasowy

Żeby stworzyć kuchnię Twoich marzeń, możesz wybrać kolor blatu i zlewu oraz zdecydować gdzie zostanie 
umieszczony ociekacz i płyta barowa. W tej samej estetyce możesz mieć stolik śniadaniowy, stół lub ladę barową.

Corian® jest stworzony do długowieczności.  Nawet lata po zamontowaniu balt zachowuje piękny wygląd, jest 
łatwy w utrzymaniu i renowacji.



Zlewozmywak Corian® wpisze się idealnie w formę blatu stanowiąc jego naturalną 
część, a profesjonalne wykończenie zagwarantuje odporność na brud i kurz.  
Twoja kuchnia zawsze będzie piękna i elegancka.

Możesz wybrać  jeden z modnych i ciekawych 
projektów zlewozmywaków z zaokrąglonymi 
krawędziami. Znajdziesz je w naszego katalogu.  
Są dostępne w różnych wielkościach, w pięciu 
kolorach ( Designer White, Glacier White, Cameo 
White, Bone or Vanille).  

Lub też możesz wybrać zlewozmywak ze stalowym 
dnem - dostępne we wszystkich kolorach z 
kolekcji Corian®. To rozwiązanie jest idealne, jeśli 
planujesz montaż płyty żaroodpornej.

Kolory Corian® jest dostępny w szerokim wachlarzu nowoczesnych, eleganckich kolorów. 
Od czystej bieli do naturalnych odcieni czerni, DuPont Corian® oferuje estetykę w 
połączeniu z solidnością, która się sprawdza przy intensywnym korzystaniu z blatu.

Program do 
projektowania 
MyRoom

Zdajemy sobie sprawę, że urządzanie kuchni to ważna  i duża inwestycja. Dlatego 
stworzyliśmy program, w którym będziesz mógł porównać różne opcje przed 
podjęciem ostatecznej decyzji. Jest to narzędzie dostępne elektronicznie. Możesz 
stworzyć wymarzony projekt swojej kuchni, a Corian® pomoże urzeczywistnić 
każdy jego detal.  

Zlewozmywaki Zlewozmywak wtopiony w tło blatu zapewni niepodważalny styl i urok w Twojej 
kuchni, a przy tym będzie funkcjonalny rozwiązaniem. 
Trwały, nieporowaty materiał Corian jest łatwy w utrzymaniu czystości i atrakcyjny 
dla oka. Teraz możesz wybierać spośród szerokiej gamy stylów dla zlewozmywaków 
- każdy charakteryzuje się nadzwyczajną elastycznością i może być zainstalowany w 
różnych kombinacjach, tak aby maksymalnie  usprawnić pracę w kuchni.



Zaaokraglone łączenia: 
bezszwowe, higieniczne i 
funkcjonalne

Łączenia pod kątem prostym: 
wykończenie silikonowe

Funkcjonalna wbudowana 
podstawka na gorące naczynia

Elegancki ociekacz

Zeskanuj ten kod i pobierz 
bezpłatną aplikację 
mySurface.

Stylowe 
krawędzie

Inne warianty

Używaj i dbaj

Strona 
internetowa

Odnawialny

Materiał Corian® z uwagi na łatwosć nadawania kształtu, pozwala tworzyć unikalne 
zakończenia blatu. Od bardzo prostych krawędzi, po ukośne, ścięte lub łagodnie 
zaokrąglone.

Aby Twój blat był niepowtarzalny możesz dodatkowo wprowadzić kilka niestandardowych 
rozwiązań, między innymi: smukłe, subtelne łączenia, wbudowana podstawkę ze stali 
nierdzewnej lub estetyczny ociekacz.

Materiał DuPontTM Corian® jest jednorodny, odporny na brud, homogeniczny, 
trwały i odnawialny. Z jego natury wynika łatwość czyszczenia, wystarczy użyć 
miękkiej gąbki i standardowych środków czyszczących dla kuchni.
 

Dowiedz się więcej o materiale Corian® na stronie www.corian.pl
Znajdziesz tam dokumentację, filmy, wywiady i dużo wiecej, aby stworzyć doskonały 
blat w Twojej kuchni.

Większość uszkodzeń, włączając te powstałe wskutek uderzenia, gorąca lub z powodu 
działania aktywnych substancji chemicznych może zostać usunięta na miejscu, 
przywracając blatu jego czysty, higieniczny wygląd.

DuPontTM Corian® otrzymał ważne niezależne certyfikaty w zakresie oddziaływania na środowisko, takie jak Greenguard®, NAHB North American 
Builders Association, LEED® Green Building Rating System US Green Building Rady. Jego właściwości  higieniczne zostały potwierdzone przez 
prestiżowe niezależne instytucje, takie jak: NSF International, The Royal Institute of Public Health i LGA Qualitest. 
Systemy zarządzania ochroną środowiska DuPontTM Corian® są certyfikowane zgodnie z normą ISO 14001. 
Ponadto, polityka zarządzania ochroną środowiska we wszystkie fabrykach, które wytwarzają DuPontTM Corian® minimalizuje skutki oddziaływania 
produkcji na środowisko poprzez recykling produktów i odpadów.



Kiedy tylko zobaczysz to logo, możesz być pewnien, że Twój blat 
został wykonany z najwyższej jakości materiału Corian i został 
objęty gwarancją instalacyjną.

Możesz polegać na Certyfikacie Jakości DuPontTM Corian®. Nasi Partnerzy pomogą 
Ci na każdym etapie decyzji począwszy od wyceny materiału, po zainstalowanie blatu 
w Twoim domu. Wszystko zgodnie z najwyższymi standardami DuPontTM Corian®.

Sieć Jakości
Corian®

Gwarancja na  
blatów Corian®

Program rejestracji 
baltów Corian® 
online

Rozwijana przez Dupont Sieć Jakości Corian® ma na celu zapewnić naszym klientom 
usługi na jak najwyższym poziomie. Każdy certyfikowany wykonawca gwarantuje 
najwyższą jakość swoich usług i pełen profesjonalizm.

DuPont oferuje dwupoziomowy program ochrony blatów Corian®: na poziomie 
produktu i na poziomie wykonania. Gwarancja dotycząca produktu jest udzielana 
standardowo, zapewnia, że wszystkie produkty marki DuPontTM Corian® będą wolne od 
wad technicznych przez okres 10 lat od daty zakupu. Gwarancja instalacyjna jest udzielana 
pod warunkiem,  że balat został wykonawny przez członka Sieci Jakości Corian®.

Możesz to zrobić za pomocą jednego kliknięcia. Zaraz po instalacji Twojego 
blatu,  zarejestruj go na naszej stronie www.corian.pl, podając kod gwarancyjny 
dostarczony przez wykonawcę lub studio kuchenne razem z blatem.
Dzięki temu będziesz miał szybszy dostęp do serwisu i najnowszych informacji 
dotyczacych Corian®.



www.corian.pl
www.corian.com

Copyright©2014 DuPont. Wszelkie prawa zastrzeżone. Owalne logo DuPont™, The miracles of science™, Tyvek® oraz wszystkie inne produkty  oznaczone ® lub  ™ są 
znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy E.I. Du Pont Nemours and Company bądź jej podmiotów zależnych.

Zdjęcia: 
Cover: Kitchen in private apartment, Luxembourg, Photo Studio Frank Weber for DuPont™ Corian®
Strona 1: “Super Black” kitchen island with wall storage system; design by Christian Ghion (2014 Milan week of design); fabrication/production by 
Crea Diffusion; photo Leo Torri for DuPont™ Corian®
Strona 2: Top: Private kitchen; Design by Hans-Jürgen Stein; Fabrication by Norbert Brakonier; Photo Johannes Rau 
Bottom: Private kitchen; Design by Küchenstudio a-mano, Karlsruhe; Fabrication and Photo: Moser GmbH, Haslach
Strona 3: Top left: Kitchen worktop with integrated sink by Just Kitchens, London; photo by Unique Fabrications.
Top right: Breakfast bar, Callerton kitchen by Kitchens International; design by Kieron Bell; photo courtesy of Callerton
Bottom: Linea kitchen by Comprex; design by Marconato & Zappa; photo by Comprex
Strona4: Kitchen in private apartment, Photo Baptiste Coulon
Strona 5: Top: Kitchen in private apartment with integrated sink, Luxembourg, Photo Studio Frank Weber for DuPont™ Corian®
Bottom: Private kitchen with integrated sink; Design by Küchenstudio a-mano, Karlsruhe; Fabrication and Photo: Moser GmbH, Haslach
Strona 6: Top details: 1 and 3: RK Tec Geometric Kitchen / 2: private kitchen, photo Eric Laignel / 4: kitchen, design and photo by Amini
Bottom details: 1 and 4: private kitchens, fabrication and photos by Counter Production Ltd / 2 and 3: private kitchen, photos Eric Laignel

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Państwa opiekunem handlowym 
lub telefon do działu DuPontTM Corian® w wybranej lokalizacji:

+359 24 89 91 55 (ALBANIA, BUŁGARIA, KOSOWO, MACEDONIA)
0800 29 58 33 (AUSTRIA) 0800 96 666 (BELGIA)
+38 04 44 98 90 00 (BIAŁAORUŚ, MOŁDAWIA, UKRAINA)
+381 11 20 90 581 (BOŚNIA I HERCEGOWINA, MONTENEGRO, SERBIA)
+972 3 61 57 700 (CENTRALNA AZJA*, IZRAEL ,TURCJA )
+386 41 37 00 31 (CHORWACJA, SŁOWENIA)
+420 25 74 14 213 (REPUBLIKA CZECH, SŁOWACJA)
+20100 0107 421 (EGIPT, MALTA, AFRYKA PÓLNOCNA)
0800 91 72 72 (FRANCJA)
0800 18 10 018 (NIEMCY)
+30 22 95 04 40 20 (GRECJA) 
+36 30 39 67 312 ORAZ +30 80 20 49 75 (WĘGRY)
1800 55 32 52 (IRLANDIA)
800 87 67 50 (WŁOCHY)
+7 495 79 72 200 (ROSJA, KAZACHSTAN)
800 23 079 (LUKSEMBURG)
0800 02 23 500 (HOLANDIA)
+46 31 57 68 00 (BAŁKANY)
+48 22 32 00 900 (POLSKA)
+351 22 75 36 900 (PORTUGALIA)
+40 31 62 04 100 (RUMUNIA) 
+27 82 797 9078 (POŁUDNIOWA AFRYKA)
901 12 00 89 (HISZPANIA) 0800 55 46 14 (SZWAJCARIA)
+971 4 4285606 (CYPR, JORDANIA, LIBAN)
+971 50 4521511 (UAE, KATAR, KRÓLESTWO BAHRAINU, KUWEJT, OMAN)
+966 55 4724448 (ARABIA SAUDYJSKA, JEMEN)
0800 96 21 16 (WIELKA BRYTANIA)
* = AZERBEJDŻAN , TURKMENISTAN , UZBEKISTAN ORAZ KIRGISTAN 
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