
Corian® ve vaší kuchyni



Společnost DuPont již více než 200 let posouvá hranice možností průmyslu, vynalézá nové materiály a 
technologie, které mění naše životy k lepšímu.
Krásným příkladem je hi-tech pevný povrch DuPont™ Corian®. Tento materiál, vytvořený jako vysoce 
efektivní alternativa běžných povrchových materiálů, se časem stal ikonou ve světě interiérového designu 
a architektury. Do kuchyní vnesl revoluci v designu a výkonu.
DuPont™ Corian® je ztělesněním ducha nekončící evoluce. Byl vytvořen na základech odborných znalostí 
světové úrovně v oblasti vědy, technologií a marketingu a dvou století úspěšných inovací.

Díky mnohostrannému využití materiálu Corian® je snadné následovat vaši vizi v designu. Můžete si hrát s širokou škálou barev, zvolit čistý, 
jednuduchý styl, nebo vytvářet rozmanité křivky.



DuPont™ Corian® nabízí unikátní kombinaci kvality materiálu, mnohostrannosti designu a 
efektivnosti užívání. Díky 45 rokům trvalého vývoje a úspěchu je DuPont™ Corian® preferovaným 
řešením pro nejkrásnější kuchyně na světě.

Návrh

Jedinečnost

Bez ohledu na to, jak rozměrná či kompaktní je vaše kuchyně, Corian® jí propůjčí nekonečnou eleganci a 
hedvábný, svůdný vzhled.

Malé detaily mohou znamenat velký rozdíl. Tvarovaná hrana může vnést rytmus do vaší pracovní desky. Klenutý 
sokl je estetický i praktický zároveň: hladké linie a snadné čištění.



Napište si seznam svých přání a Corian®  
vám přání vyplní.

Výroba  
na míru

Nadčasovost

Při návrhu vaší kuchyně si můžete zvolit tvar i barvu vašeho kuchyňského dřezu, zvolit přesné umístění odkapávacích 
drážek a odkládacích lišt. Stejný estetický luxus můžete rozšířit i na snídaňový bar, stůl, nebo digestoř.

Materiál Corian® je vytvořený tak, aby byl vysoce trvanlivý. I mnoho let po jeho instalaci postačí jednoduché 
čistění pískem pro obnovu původního povrchu a krásy tohoto materiálu.



Kuchyňský dřez Corian® bude integrován do vaší pracovní desky z materiálu 
Corian® bez viditelných spojů. Tím bude vytvořen jeden celek a nádherně hladký 
povrch - bez míst pro zachytávání nečistot. Tak dosáhnete konečného pocitu 
elegance designu vaší kuchyně. 

Z našich katalogů si můžete vybrat jeden z našich 
plných kuchyňských dřezů Corian® s moderními 
hranatými, nebo klasickými zaoblenými tvary. 
Jsou k dispozici ve větším či menším rozměru a 
v pěti různých barvách (Designer White, Glacier 
White, Cameo White, Bone, nebo Vanilla). 

Nebo si můžete vybrat kuchyňský dřez Corian® s 
nerezovou vanou - k dispozici v plné škále barev 
Corian® - který bude barevně stejný jako vaše 
pracovní kuchyňská deska a vytvoří jednotný vzhled 
a nekonečný průnik barvy. 

Barvy Materiál Corian® je k dispozici v široké škále moderních, elegantních barev. DuPont 
nabízí speciální paletu barev, které byly specificky testovány pro intenzivní používání 
kuchyňské pracovní desky, od nejčistší plné bílé, přes přirozeně mramorované efekty, 
až po intenzivně tmavé odstíny z kolekce DeepColour®.

MyRoom 
Designer

Protože nová kuchyň představuje značnou investici, bude jistě Vaším přáním 
prohlédnout si před finální volbou různé možnosti. Nyní je to možné pomocí on-
line nástroje MyRoom Designer. Jednoduše nahrajte fotografii vaší kuchyně, nebo 
vaší plánované budoucí instalace a vyzkoušejte různé barvy materiálu Corian®, abyste 
našli barevnou volbu, které splní vaši designérskou vizi.
MyRoom designer můžete využít na stránkách www.corian.co.uk.

Kuchyňské  
dřezy 

Pokud použijete kuchyňský dřez Corian® jako nedílnou součást designu vaší kuchyně, 
získáte úžasný vzhled kuchyně a vynikající praktičnost.
Trvanlivé a neporézní kuchyňské dřezy Corian® se snadno udržují a skvěle vypadají. 
Můžete si vybrat ze široké nabídky stylů kuchyňských dřezů - kdy každý z nich využívá 
výjimečné designové flexibility materiálu - a nainstalovat je buď samostatně, nebo v 
kombinaci, abyste dosáhli splnění estetických a funkčních potřeb vaší kuchyně.



Klenutý sokl: bezešvý, 
hygienický a praktický

Hranatý sokl: s trochou 
silikonového těsnění

Funkční odkládací lišty Elegantní, odtokové drážky

Nahrajte tento kód pro  
stažení vaší aplikace  
mySurface zdarma.

Styly hran

Další 
možnosti

Použití a péče

Internetové 
stránky

Obnovitelnost

Protože materiál Corian® se snadno tvaruje a modeluje, je k dispozici mnoho různých 
stylových druhů hran.
Tato řada zahrnuje možnosti od jednoduchých rovných hran, přes zkosené, ustupující, 
až po extra silný efekt, jak je to ukázáno na obrázcích níže.

Pro dokončení vaší pracovní kuchyňské desky z materiálu Corian® a dosažení vzhledu, 
který bude  skutečně ušit vám na míru, můžete přidat volitelné prvky jako klenuté sokly, 
nerezové odkládací lišty, nebo odkapávací drážky.

DuPont™ Corian® je neporézní materiál, odolný proti znečištění, homogenní, vysoce 
trvanlivý a obnovitelný. Díky jeho vlastnostem se snadno čistí, snadno se o něj pečuje 
a snadno se s ním žije.  Pro každodenní úklid stačí použít vlhký hadřík z mikrovlákna 
a standardní kuchyňský čisticí sprej. 

Přečtěte si o materiálu Corian® na internetových stránkách www.corian.cz. 
Najdete zde on-line dokumentaci, videa, rozhovory a další informace, které vám 
pomohou lépe sestavit vaše dokonalé řešení s materiálem DuPont™ Corian®.

Většinu poškození, včetně poškození způsobených těžkým nárazem, působením 
teploty, nebo chemikálií, je obvykle možné opravit na místě, aby se obnovila integrita 
původního hladkého, hygienicky udržovatelného povrchu.

DuPont™ Corian® has received important independent certifications for its environmental performance, such as GreenGuard®, NAHB North 
American Builders Association, U.S. Green Building Council’s LEED® Green Building Rating System. Its hygienic performance has also 
been certified by prestigious independent institutions, like NSF International, The Royal Institute of Public Health and LGA QualiTest. 
The environmental management systems of all the plants of DuPont that produce Corian® have been certified according to ISO 14001. 
Moreover, all the plants of DuPont that manufacture Corian® have reduced to zero their impact on landfills by reducing, reusing and recycling 
manufacturing by products and waste.



Se zárukou kvality můžete počítat, kdykoli vidíte toto logo

Můžete se spolehnout na odborné znalosti sítě DuPont™ Corian® Quality Network. 
Naši partneři vás provedou celým vaším projektem, od prvních konzultací, až po 
výrobu a instalaci vaší kuchyně v souladu se standardy Corian®.

Corian®  
Quality Network

Záruční program  
Corian®

Elektronicky  
zaregistrujte vaši  
pracovní  
kuchyňskou desku

Vzhledem k tomu, že tento materiál byl vyvinut společností DuPont, má Corian® 
Quality Network za cíl zajistit vysokou míru spokojenosti zákazníků s jejich instalacemi 
z materiálu DuPont™ Corian®. Každý člen sítě DuPont™ Corian® Quality Network je 
povinen zajistit, že zákazníci získají produkt nejvyšší kvality a nejlepší možný servis.

Společnost DuPont nabízí dvě úrovně záruční ochrany pro materiál Corian®: na úrovni 
produktu a na úrovni instalace. 
Záruka na produkt představuje standardní záruku na všechny produkty DuPont™ 
Corian® a zajišťuje ochranu před výrobními vadami po dobu 10 let od data nákupu. 
Vyšší úroveň ochrany, desetiletá záruka Limited Installed Warranty je k dispozici pouze 
pokud výrobu a instalaci provádí Corian® Industrial Partner a člen sítě Corian® Quality 
Network. Tato záruka, nazývaná Limited Installed Warranty, rozšiřuje záruku na 
produkt a také zaručuje, že výroba a instalace konečného produktu z materiálu Corian® 
bude bez vad.

Jedním kliknutím si můžete zajistit klid na duši. Po dokončení vaší instalace 
zaregistrujte vaši kuchyňskou pracovní desku na stránkách www.corian.cz pomocí 
kódu e-Warranty Code poskytnutého vaším dodavatelem kuchyně. Tato nová 
on-line registrace představuje snadnější a rychlejší cestu k asistenci zajišťované 
naším centralizovaným záručním střediskem (Warranty Center). 



www.corian.cz
www.corian.com
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Photo credits: 
Titulní strana: Kuchyně v soukromém apartmá, Luxembourg, Photo Studio Frank Weber pro DuPont™ Corian®
Strana 1: “Super Black” Kuchyňský ostrůvek s ukládacím systémem na stěnu; design by Christian Ghion (2014 Milan week of design); výrobce Crea Diffusion; foto Leo Torri for 
DuPont™ Corian®
Strana 2: nahoře: Soukromá kuchyně; Design by Hans-Jürgen Stein; výrobce Norbert Brakonier; foto Johannes Rau dole: Soukromá kuchyně; Design by Küchenstudio a-mano, 
Karlsruhe; výrobce  a foto: Moser GmbH, Haslach
Strana 3: nahoře vlevo: Kuchyšnká deska s integrovaným dřezem od Just Kitchens, London; foto Unique Fabrications. nahoře vpravo: Snídaňový bar, Callerton kitchen by 
Kitchens International; design by Kieron Bell; foto se svolením od  Callerton dole: Kuchyně Linea od Comprex; design by Marconato & Zappa; foto Comprex
Strana 4: Kuchyně v soukromém apartmá, foto Baptiste Coulon
Strana 5: nahoře: Kuchyně v soukromém apartmá s integrovaným dřezem, Luxembourg, foto Studio Frank Weber pro DuPont™ Corian®
dole: Kuchyně s integrovaným dřezem; Design by Küchenstudio a-mano, Karlsruhe; výrobce a foto: Moser GmbH, Haslach
Strana 6: detaily nahoře : 1 a 3: RK Tec Geometric Kitchen / 2: soukromá kuchyně, foto Eric Laignel / 4: kuchyně, design a foto Amini
detaily dole: 1 a 4: soukromá kuchyně, výrobce a foto : Counter Production Ltd / 2 a 3: soukromá kuchyně, foto Eric Laignel

Na všechny fotky obsažené v této publikaci se vztahují práva duševního vlastnictví jejich příslušných vlastníků. Všechny výrobky, zařízení, systémy a řešení znázorněné na 
fotografiích uvedených v této publikaci se vztahují práva duševního vlastnictví jejich příslušných vlastníků.

DALŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE OD SVÉHO PRO DEJCE NEBO PROSÍM ZAVOLEJTE NA NAŠE
BEZ PLATNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA :

+359 899 924181 (ALBÁNIE, BULHARSKO, KOSOVO, MAKE DONIE)
0800 96 666 (BELGIE)
+38 044 498 90 00 (BĚLORUSKO, MOLDAVSKO, UKRAJINA)
+381 11 20 90 580 (BOSNA & HERCEGOVINA, ČERNÁ HORA, SRBSKO)
+420 25 74 14 213 (ČESKÁ REPUBLIKA, SLOVENSKO)
+386 41 37 00 31 (CHORVATSKO, SLOVINSKO)
+30 210 6889700 (KyPR, ŘECKO)
+971 4 4285606 (KyPR, JORDÁNSKO, LIBANON)
+20100 0107 421 (EGyPT, MALTA, SEVERNÍ AFRIKA)
0800 91 72 72 (FRANCIE)
1800 55 32 52 (IRSKO )
800 87 67 50 (ITÁLIE )
+27 82 797 9078 (JIŽNÍ AFRIKA )
+7 495 79 72 200 (KAZACHSTÁN, RUSKO )
800 23 079 (LUCEMBURSKO)
+36 30 39 67 312 (MAďARSKO)
0800 18 10 018 (NĚMECKO)
0800 02 23 500 (NIZOZEMÍ)
+48 22 32 00 900 (POLSKO)
+351 22 75 36 900 (PORTUGALSKO)
0800 29 58 33 (RAKOUSKO)
+40 31 62 04 100 (RUMUNSKO)
+966554724448 (SAUDSKÁ ARÁBIE, JEMEN)
+46 31 60 73 70 (SEVERSKÉ STÁTy)
901 12 00 89 (ŠPANĚLSKO)
0800 55 46 14 (ŠVÝCARSKO)
+90 212 340 04 00 (TURECKO, IZRAEL, KAVKAZKÉ ZEMĚ, SEVERNÍ IRÁK A SEVERNÍ KyPR)
+971 50 4521511 (SAE, QUATAR, BAHRAIN, KUwAIT, OMÁN)
0800 96 21 16 (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ)
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