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Estabelecendo os melhores
padrões de desempenho
no mercado global
de superfícies sólidas

A MAIS AVANÇADA TECNOLOGIA
PREMIUM
Corian® Solid Surface with Resilience Technology™

A

marca Corian® Design desenvolveu um novo processo e know-how de
fabricação chamado Resilience Technology™, que permite a produção
da superfície sólida Corian® com maior resistência a danos, remoção
de manchas mais fácil e rápida e menos necessidade de manutenção. Esta
tecnologia premium reduz os danos físicos causados por riscos, calor e
impactos, típicos do uso diário em ambientes comerciais e residenciais.
Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ também é renovada mais
fácil e rapidamente. A superfície parece nova por mais tempo e é facilmente
mantida por usuários finais ou pelos proprietários com uma lavagem com
água e esponja ligeiramente abrasiva. Esta lavagem suave remove visivelmente
arranhões leves. Tais propriedades superiores são incorporadas ao material e o
desempenho é permanente, durando toda a vida da superfície.
Corian® Solid Surface with Resilience Technology™ também oferece todas
as propriedades e qualidades dos produtos Corian® - como a versatilidade
de design, capacidade de moldagem, natureza não porosa e emendas
imperceptíveis - proporcionando a arquitetos, designers e fabricantes um
novo e confiável material para produzir resultados superiores.
Uma invenção de patente pendente, Resilience Technology™ baseia-se em
uma série de inovações químicas e de processos desenvolvidos pela equipe de
Pesquisa e Desenvolvimento de Corian® Design. Esta tecnologia única atua
como um potencializador geral do desempenho de todos os atributos da
superfície sólida Corian®.
Essas melhorias visam aumentar ainda mais as possibilidades da superfície
sólida Corian® em uma variedade de aplicações comerciais - como hotelaria,
educação, saúde, varejo, escritórios e serviços de alimentação -, bem como no
mercado residencial.
Os testes realizados por Corian® Design mostram que as melhorias específicas
oferecidas pela Resilience Technology™ não são compatíveis com outras
superfícies sólidas atualmente disponíveis no mercado.
A Resilience Technology™ será inicialmente usada em quatro novas cores
de Corian®. Esses tons foram selecionados para capturar uma variedade de
oportunidades de negócios em aplicações e mercados específicos.

AS QUATRO CORES DE CORIAN® SOLID SURFACE FABRICADAS COM
RESILIENCE TECHNOLOGY™ SÃO:

•
•
•
•

CORIAN® SUMMIT WHITE

Summit White (um tom branco puro e extremamente versátil);
Stratus (um elegante tom de cinza);
Keystone (uma cor inspirada no aspecto do concreto);
Cool Gray (combina pequenas partículas de diferentes tamanhos em uma matriz cinza).

CORIAN® STRATUS

CORIAN® KEYSTONE

CORIAN® COOL GRAY

COMPARANDO A PERFORMANCE
Teste feito por Corian® Design.
SUPERFÍCIE SÓLIDA DE OUTRO FABRICANTE

Amostras riscadas usando máquinas com
força controlada (da esquerda para direita
10 N, 15 N, 20 N, 30 N) antes de serem
reparadas. A amostra inferior é Corian®
Cool Grey, e mostra um desempenho
significativamente melhor; A amostra
superior é uma superfície sólida de outro
fabricante. Os arranhões no Corian® Cool
Gray são menos visíveis mesmo antes da
reparação. Foto Corian® Design, todos os
direitos reservados.
CORIAN® COOL GRAY

SUPERFÍCIE SÓLIDA DE OUTRO FABRICANTE

As amostras que foram riscadas usando
máquinas com força controlada (da
esquerda para a direita 10 N, 15 N, 20
N, 30 N) após serem reparadas. Corian®
Cool Grey mostra um desempenho de
renovação significativamente melhor. De
acordo com os estudos de Corian® Design
em bancada em uso durante 10 anos,
a maioria dos danos causados pelo uso
normal foi produzido por forças na faixa
de 10-20 N. Foto Corian® Design, todos
os direitos reservados.
CORIAN® COOL GRAY

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS: CORIAN® SUMMIT WHITE PARA DISPLAY DE PRODUTOS.

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO: CORIAN® STRATUS PARA SUPERFÍCIES DE TRABALHO.

ARQUITETURA DA SAÚDE: CORIAN® COOL GRAY COLOR PARA BALCÃO DE ATENDIMENTO.

Corian® with Resilience Technology™ é uma solução de desempenho superior
para aplicações de superfície em uma variedade de ambientes comerciais - como
hotelaria, educação, saúde, varejo, escritórios e serviços de alimentação -, bem
como no mercado residencial. As imagens mostram algumas aplicações possíveis.
BANHO: CORIAN® KEYSTONE PARA REVESTIMENTO DE PAREDE, CUBA E LAVATÓRIO.

EDUCAÇÃO: CORIAN® STRATUS PARA TAMPOS DE MESA.

COZINHA: CORIAN® KEYSTONE PARA SUPERFÍCIE DE TRABALHO.

Corian® with Resilience Technology™ é uma solução de desempenho superior
para aplicações de superfície em uma variedade de ambientes comerciais como hotelaria, educação, saúde, varejo, escritórios e serviços de alimentação
-, bem como no mercado residencial. As imagens mostram algumas aplicações
possíveis.

ESPAÇOS PÚBLICOS: CORIAN® SUMMIT WHITE PARA DIVISÓRIAS SANITÁRIAS.
HOTELARIA: CORIAN® COOL GRAY PARA BALCÃO DE RECEPÇÃO.

PARA SABER MAIS SOBRE CORIAN® SOLID SURFACE WITH RESILIENCE TECHNOLOGY™,
POR FAVOR, VISITE CORIAN.COM.BR
OU CONTATE SEU REPRESETANTE COMERCIAL.

PARA SABER MAIS SOBRE CORIAN® DESIGN:

CORIAN.COM.BR

Facebook.com/CorianDesign

Linkedin.com/company/corian-design

Twitter.com/CorianDesign

Instagram.com/CorianBrasil

Youtube.com/CorianDesign

Corian®, Corian® Design, Corian® Solid Surface with Resilience Technology™, Resilience Technology™ e Make Your Space™ são marcas comerciais e marcas comerciais registradas ou material com copyright de
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