DuPont™ Corian® Residencial
CORIAN® TRANSFORMA A SUA CASA EM UM
AMBIENTE ELEGANTE E DE BEM-ESTAR.

Design, inovação, imaginação
UM MATERIAL INIGUALÁVEL, INOVADOR E VERSÁTIL. HOMOGÊNEO, HIGIÊNICO E RESISTENTE, CORIAN® PODE
SER MOLDADO PARA CRIAR SUPERFÍCIES CONTÍNUAS, EM DIFERENTES CORES, SEM EMENDAS PERCEPTÍVEIS.
CORIAN® DÁ PERSONALIDADE, ELEGÂNCIA E BELEZA PARA BANCADAS DE COZINHAs E BANHEIROS.

Uma bancada e uma cuba integradas no mesmo material, como uma peça única. Linhas puras e
limpas, cantos suavemente arredondados e formas customizadas. A sensação tátil acetinada e a
elegância minimalista. Esses são o resultado dos projetos que usam DuPont™ Corian®, um material
como nenhum outro, nascido da criatividade e capacidade de investigação científica da DuPont,
empresa que é sinônimo de inovação.

DuPont™ Corian® Residencial

Material sólido não poroso e homogêneo, DuPont™ Corian® é a combinação perfeita de minerais
naturais e de polímero acrílico puro, que aliam resistência, robustez, durabilidade e, acima de tudo,
beleza. Conta com uma gama de cores que combinam com qualquer estilo de decoração, como
a exclusiva Designer White, uma nova opção de branco ainda mais puro; e as cores sólidas e
contemporâneas da mais recente coleção europeia.

CORIAN® TRANSFORMA A SUA CASA EM UM
AMBIENTE ELEGANTE E DE BEM-ESTAR.

Corian® tem características únicas: pode ser cortado, colado, usinado e moldado, o que proporciona
criar superfícies sem emendas perceptíveis. Inerte, não tóxico e com matéria-prima reciclada em
parte da composição, é manufaturado segundo rígidos princípios ambientais, não contaminando
água, ar ou solo. Maciço e sem porosidade, com cor uniforme em toda a sua espessura, Corian®
não descasca, não amassa, não mancha, é 100% higiênico e dificilmente quebra; em caso de danos,
pode ser recuperado, voltando a ser como novo.
Foto da capa: Loft do Cubo de Vidro; design: Luciana Blagits e
Paulo Rosenstock; foto: Lauro Maeda.
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Cozinha em apartamento particular, Nova Zelândia; design: Mal Corboy; foto: cortesia de Mal Corboy Design Ltd.

Bancadas Corian® unem estética e desempenho
A cozinha se tornou um espaço social valorizado. Corian® cria o design integrando bancada e
cuba como uma só peça, o que dá leveza e elegância para o ambiente, em uma extensa variedade
de cores homogêneas em toda a superfície. Resistente e durável, Corian® possui excelente relação
custo-benefício, especialmente quando é avaliado a longo prazo. Corian® é uma referência
nacional e internacional para os profissionais de design, arquitetura e decoração.

Um novo olhar para o ambiente íntimo

Superfície contínua

®

As cubas de Corian estão
disponíveis em vários modelos
padrão, assim como também
podem ser fabricadas sob medida
por processadores autorizados,
em diferentes tamanhos, cores
e formatos. Quando coladas em
tampos, também de Corian ,
o acabamento fica perfeito,
sem juntas e parecendo uma
única peça.

Sensação de conforto, bem-estar e relaxamento são o que buscamos na privacidade dos ambientes
íntimos. A temperatura agradável ao toque do Corian®, a beleza das formas e as cores serenas e
uniformes criam um clima aconchegante. Corian® também é funcional: a sua superfície não tem poros
e marcas de emendas, o que facilita a limpeza; e tem propriedades antifúngicas e antibacterianas, o que
assegura a assepsia. Banheiros com Corian® mantêm a aparência de novo, mesmo após anos de uso.

®

PRATICIDADE HIGIÊNICA

®

Corian integra frontão e
tampo com acabamentos
retos ou arredondados, para
não acumular sujeira nem
água, facilitando a limpeza e a
assepsia. A sua superfície não
é porosa, por isso não retém
odores e pode ter contato direto
com alimentos.

DESIGN FUNCIONAL

Fácil manutenção

Tábuas deslizantes secam copos
e, quando fechadas, formam
uma cobertura para esconder
a cuba; e escorredores de pratos
e talheres embutidos na bancada:
as superfícies Corian juntam
praticidade e estética.

Resistente no dia a dia, Corian
não mancha e a sua limpeza
requer apenas água, sabão
e uma esponja macia. A sua
plasticidade proporciona, por
exemplo, acoplar descansos de
aço inoxidável para o apoio de
panelas quentes, criando soluções
esteticamente harmoniosas e
funcionalmente valiosas.

®

Cozinha Gourmet; design:
Alcides Theiss e Rosane Girardi;
foto: Lauro Maeda.

Cozinha “Multi-générationelle” por Arche du Bois; foto: Julien Sol.

Versatilidade

®

®

Corian é um material
termomoldável, o que permite
a criação de formas inusitadas,
com curvas, cantos definidos
e formas orgânicas. As peças
sob medida são produzidas
por processadores autorizados
DuPont Corian , que também
fazem a instalação do produto.

™

®

Acima: Lavatório por Top Systems
Technology; design: Solits;
foto cortesia de Top Systems
Technology. À esq.: Base de ducha
Moon por Planit; design: Marco
Devigili; foto: cortesia de Planit.
Cozinha e Copa; design: Mauricio Christen; foto: Lauro Maeda.
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