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Over DuPont™ CORIAN®...

DuPont™ Corian® is een massief, niet-poreus, homogeen plaatmateriaal
dat bestaat uit een geavanceerde samenstelling van natuurlijke
mineralen en zuiver acrylpolymeer. Het voornaamste bestanddeel is het
mineraal AluminiumTriHydraat, een derivaat van bauxiet, het erts waaruit
aluminium wordt gewonnen.

Voordelen
Massief, sterk én herstelbaar
DuPont™ Corian® is een duurzaam en massief materiaal. Kleuren en patronen lopen over de gehele dikte door.
Het schilfert niet en is goed bestand tegen slijtage door dagelijks gebruik. Het biedt weerstand tegen de meeste stoten en krassen zoals die voorkomen in ruimtes die intensief gebruikt worden.
Oppervlakken van DuPont™ Corian® zijn bovendien eenvoudig hernieuwbaar. Ook schade door verkeerd gebruik kan meestal ter
plaatse worden hersteld zonder dat het materiaal volledig moet worden vervangen.

Hygiënisch en milieuvriendelijk
DuPont™ Corian® is een gecertificeerd hygiënisch materiaal volgens de internationale norm DIN EN ISO 846.
Het is niet poreus en kan met onopvallende naden verwerkt worden, waardoor een hygiënisch oppervlak ontstaat.
Verder is DuPont™ Corian® een inert, niet toxisch materiaal en wordt het geproduceerd onder strenge milieunormen. Zowel het
materiaal zelf als de bij de installatie gebruikte lijm- en dichtingsproducten zijn GREENGUARD Indoor AirQuality Certified® en
hebben een lage VOC-uitstoot.

Geen naden, thermisch vervormbaar
DuPont™ Corian® -delen kunnen vrijwel onzichtbaar worden verlijmd voor een ogenschijnlijk naadloos resultaat.
Zo kan nagenoeg elk design gerealiseerd worden. DuPont™ Corian® is thermisch vervormbaar en verkrijgbaar in 100 kleuren.
Bovendien laat het zich met hetzelfde gereedschap bewerken als hout.

Meer weten over DuPont™ Corian® ? Check www.corian.be

onder voorbehoud van wijzigingen - raadpleeg uw Cras vestiging

Assortiment op stock
10 plaatreferenties
NEW

Glacier White

Designer White
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Cameo White

NEW

Weathered Concrete

Ash Concrete

K

Deep Nocturne

NEW

Carbon Concrete

Neutral Concrete

DCT

NEW

White Onyx

NEW

Limestone Prima

K

DCT = DeepColour™ Technology

Glacier White

K

K

K = aanbevolen voor keuken

6x2490x760 mm

6x2490x930 mm

6x2490x1300 mm
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12x3658 x 930 mm

12x3658x1300 mm
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Designer White
Cameo White
Deep Nocturne
Neutral Concrete
Weathered Concrete
Ash Concrete
Carbon Concrete
White Onyx
Limestone Prima

Alle andere kleuren en afmetingen op bestelling!

Wastafels en keukenspoelbakken Glacier White

Calm 810

Energy 7710

Spicy 965

Calm 815

Energy 7720

418x332x138 mm

440x300x120 mm

400x400x176 mm

520x367x158 mm

490x310x130 mm

Accessoires
Lijmpatroon 50 ml

Glacier white, Designer white, Cameo white, Translucent white, Nocturne, Bone, Deep Espresso, 		
Deep Sable, Medea, Pearl Gray, Tumbled Glass, Stone harbor, Shadow, Willow, Doeskin,

			

			(incl. 2 mengtips per stuk verkrijgbaar)
Manueel lijmpistool

Voor lijmpatroon 50 ml + mengtips

Manuele korfplug
Indrukbare afvoerstop

RVS - diam 89 mm - voor keukenspoelbak en lavabo / RVS - voor wastafel
RVS - voor lavabo

Afvoerleidingset 		

Voor enkel of voor dubbele keukenspoelbak

Extra overloopbuizen + overloopstukken
Afdekplaat keukenspoelbak Glacier White

Extra info en tools
Wilt u als professionele houtvakman alle mogelijkheden van DuPont™ Corian® leren ontdekken?
Volgende zaken kan u als professional aanvragen via uw contactpersoon bij Cras Woodshops:

Opleidingen
Geregeld wordt een ééndaagse opleiding georganiseerd in het VTI in Waregem of in het Training & technology center in Genk.

Verwerkingsvoorschriften & Installatierichtlijnen
Ze vormen een theoretische en beknopte handleiding om DuPont™ Corian® te verwerken in de meest voorkomende toepassingen.

DeepColour™ Technology
Deze nieuwe technologie, ontwikkeld door DuPont™ Corian®, zet een nieuwe standaard in Solid Surface en maakt het mogelijk om
rijkere, diepere en donkerdere kleuren te ontwikkelen. Op deze kleuren zijn krassen minder zichtbaar. Het effect van witvorming wordt
sterk verminderd. De DeepColour™ Technology collectie bestaat uit 12 kleuren in de kleurtinten grijs, zwart en bruin.

Brochures, stalen, prijslijsten
Volgende tools zijn beschikbaar in uw Cras Woodshop of kunnen
aangeleverd worden door de vertegenwoordiger :
- Kleurenwaaier klein
- Kleurenwaaier A5
- Stalenbox (100 kleuren)
- Essentials box
- Update kits
- Prijslijsten

waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44
heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43
poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08
brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31
oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45
merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81
relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00
halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80
beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

+

trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05
dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31
manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00
latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00
Alle verdere info op www.cras.be

