DuPont™ Corian® na Hotelaria
CRIANDO UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL

DuPont™ Corian® na Hotelaria
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Beleza atemporal produzida por um
material icônico para superfícies
Por mais 200 anos, a DuPont tem superado os limites da inovação na indústria, inventando materiais
e tecnologias de base científica que oferecem soluções superiores e abrem novos mercados.
Esse histórico de inovação bem sucedida tem dado uma importante contribuição – tanto em termos
práticos quanto estéticos – para um amplo conjunto de produtos, projetos e setores de atividade em todo
o mundo. DuPont™ Corian® exemplifica perfeitamente essa contribuição. Inventado originalmente
para oferecer melhores resultados alternativos para materiais de superfícies convencionais, é hoje
reconhecido internacionalmente por seu impacto no universo do design de interiores.
DuPont™ Corian® é reconhecido por sua excepcional versatilidade, confiabilidade, elegância e
possibilidades de design quase ilimitadas. De banheiros a spas, de bares a paredes de revestimento,
de mesas de recepção à iluminação, o material agrega especial valor, personalidade e sofisticação
ao design de interiores de hotéis.
Este catálogo foi desenvolvido para apresentar uma visão geral sobre as características de
desempenho de DuPont™ Corian® e algumas de suas aplicações em hotéis deslumbrantes ao
redor do mundo. Esperamos que o que veja a seguir o inspire para usar DuPont™ Corian® em
seu próximo projeto de criação ou remodelação.

O QUE É CORIAN®?
DuPont™ Corian® é um avançado
material acrílico preenchido de minerais.
Com cores homogêneas, o material tem
um acabamento característico e uma
fascinante interação com a luz.
Independentemente da natureza do
projeto de hotel, DuPont™ Corian®
proporciona total liberdade criativa.
É possível gravá-lo, formatá-lo em
praticamente qualquer padrão e
colori-lo em uma enorme gama de
tons. Seja imaginando curvas, formas
orgânicas ou efeitos ousados com cores
e translucidez, você será capaz de
concretizar sua ideia usando Corian®.

Esquerda: Trampolines Hotel, Riccione, Itália; projeto de Antonio Scarponi/Conceptual Devices; foto: cortesia de Trampolines.
Acima: Painéis decorativos Talvegue da coleção “Design by Marotte”; foto: cortesia de Marotte.
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Acima: Sofitel Casablanca Tour Blanche, Marrocos; projeto de Marc Hertrich e Nicolas Adnet; foto: cortesia de Deborel Maroc.
Direita: The George Hotel, Hamburg, Alemanha; projeto de Sibylle von Heyden Innenarchitektur & Design; fotos de DuPont™ Corian®.
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Criando a primeira impressão
Nos hotéis, a primeira impressão é a que fica. Seja na a área de recepção ou nos quartos, um
ambiente agradável, acolhedor e limpo pode fazer a diferença entre um visitante ocasional e um
hóspede frequente. Há mais de 40 anos, designers têm usado o DuPont™ Corian® em hotéis
por conta de suas propriedades inerentes nos quesitos de higiene, praticidade e flexibilidade
de criação.
Em todo o mundo, Corian® está no centro de alguns dos mais destacados e inovadores projetos
contemporâneos de hotelaria. Renovados designers internacionais usam Corian® para criar
ambientes belos, ultrafuncionais e oferecer conforto extremo aos hóspedes.
Imagine um balcão longo e curvo na recepção, uma mesa de apoio, um tampo com lavatório
integrado, uma ducha instalada, uma cozinha ergonômica... Quase tudo é possível usando
DuPont™ Corian®. Suas propriedades únicas permitem que os designers brinquem com formas
e adaptem o material a qualquer espaço.
A capacidade de termoformagem de Corian® e suas diversas cores abrem possibilidades de design
que não são oferecidas por produtos baseados em pedras naturais. Combinado esteticamente
com outros materiais, Corian® cai bem em qualquer ambiente, do clássico ao contemporâneo,
do simples ao altamente exclusivo.
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Ótima aparência que resiste à vida
diária dos hotéis
HIGIÊNICO E FÁCIL DE LIMPAR

Limpeza é extremamente importante em todas as áreas de um hotel, e sua ausência será a primeira
coisa que muitos hóspedes notarão. Corian® é reconhecido por suas propriedades únicas em
termos de higiene. Sólido e não poroso, é unido com emendas imperceptíveis, produzindo
superfícies elegantes e fáceis de limpar. Isso torna a solução perfeita para uso em spas, salões de
beleza, áreas de lazer e também para banheiros públicos e de hóspedes.
Naturalmente, proprietários de hotéis querem reduzir ao mínimo o tempo usado na limpeza, para
também diminuir custos e períodos de paralisação. Com Corian®, os lavatórios são integrados às
bancadas usando emendas discretas de forma a eliminar cantos onde é possível acumular sujeira
ou umidade. Corian® é excepcionalmente fácil e rápido de limpar usando produtos comuns de
uso doméstico e, quando devidamente limpo, não estimula o crescimento de mofo e bolor.
UMA SOLUÇÃO DURÁVEL

Corian® é durável, não poroso e não sofre delaminação. Também é resistente a manchas e
ranhuras. Riscos e queimaduras de cigarro podem ser facilmente removidos, enquanto danos
maiores podem ser reparados no próprio local, minimizando o tempo em que os quartos ficam
fora de uso.

Esquerda: Percy Kildwick Golf Club em York, Reino Unido; foto de
Jake Fitzjones.
Abaixo: W Barcelona Hotel, Espanha; projeto de Ricardo Bofill; foto
de Francesc Bedmar.
Direita: Sofitel Casablanca Tour Blanche, Marrocos; projeto de Marc
Hertrich e Nicolas Adnet; foto: cortesia de Deborel Maroc.
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Esquerda: Gamaritz Hotel, Biarritz, França; foto: cortesia de Composite Système. Abaixo: Holiday Inn
Vaugirard Hotel, Paris, França; foto de Jean-Pierre Delagarde.
®
‘Antes’ e ‘depois’ da remodelação de um banheiro no Holiday Inn, Vaugirard (Paris). Usando Corian ,
foi possível reformar o banheiro sem colocar abaixo todo o espaço.

Como aprimorar a experiência do hóspede
com um novo banheiro aconchegante
SOLUÇÕES PARA REMODELAÇÃO DE BANHEIROS SOB MEDIDA

Para muitos banheiros que precisam ser renovados – de uma única a centenas de unidades ou
mais –, DuPont™ Corian® é a resposta ideal. Sua solução de design pode ser adaptada a dimensões
exatas e ao layout do espaço necessário, garantindo um banheiro perfeitamente equipado e muito
fácil de limpar.
Com Corian®, os designers podem criar um quarto com um espaço aconchegante para descanso
do hóspede. O material pode ser moldado para compor as paredes da área de banho, integrando
com perfeição detalhes úteis, como suporte para sabonetes e prateleiras, ou moldado para formar
tampos elegantes. Com suas linhas definidas e amplas opções de cores, Corian® oferece inúmeras
possibilidades de design. Também combina muito bem com madeira, aço inoxidável e vidro.
Seja em um banho para revitalizar ou em uma banheira relaxante, Corian® garante uma
experiência que deixará uma ótima e duradoura impressão.
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Hotel Mercure Paris Centre Tour Eiffel, Paris, França; foto de Stefan Kraus, cortesia de Accor.
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Remodelação rápida para minimizar paralisações
Para qualquer hotel, a lucratividade depende da ocupação máxima, por isso reduzir o tempo de
paralisações é um fator crucial quando se pensa em reformas. Considerando esse ponto, DuPont™
Corian® é uma excelente solução para remodelação de banheiros em hotéis. Graças ao engenhoso
sistema ‘fácil de montar’ de Corian® promovido em colaboração com empresas especialistas em
tecnologia sanitária, os proprietários de hotéis podem fazer a remodelação total de seus banheiros
rapidamente e a custos reduzidos.
O sistema, que inclui uma base superior, paredes divisórias, revestimentos do chuveiro e tampos,
é montado sem remover a superfície original e pode ser montado em um curto espaço de tempo
desde que os elementos sejam entregues pré-fabricados. Essa solução pode ser instalada em
qualquer configuração e, como o material é unido com facilidade, proporciona um elevado nível
de higiene sem risco de deterioração das juntas ao longo do tempo. Também pode ser adaptada a
qualquer projeto ou espaço de pequenas dimensões.
Adotado por uma grande cadeia de hotéis para remodelação de aproximadamente 10.000
banheiros, esse sistema oferece uma economia significativa em comparação com soluções
tradicionais de reforma, minimizando o tempo de ‘paralisação’ e aprimorando enormemente a
experiência dos hóspedes.
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Esquerda: Dinner club em
Viena, Áustria; projeto de
Söhne&Partner; foto de
Severin Wurning.
Direita: Lavatório e espelho
Esperanto de Rexa Design,
“Corian® 2.0” (Semana de
Design de Milão de 2014);
design de Monica Graffeo;
foto de Leo Torri.

Cores escuras, intensas e de fácil manutenção
Cores escuras são impactantes do ponto de vista do projeto, mas no passado eram pouco
práticas em relação às cores claras ou branco porque as ranhuras sempre ficavam mais visíveis
nas superfícies escuras. No entanto, graças à nova Tecnologia DeepColor™* da DuPont, Corian®
lançou recentemente um conjunto de cores escuras intensas que oferece melhores resultados em
termos de desgaste e possui termoformagem, junções e acabamento de execução mais fácil.
Isso significa que designers e arquitetos poderão especificar tons escuros que antes eram
desaconselhados para ambientes de tráfego intenso e que proprietários de hotéis poderão ter
certeza que essas cores serão fáceis de manter.
As primeiras coleções da Tecnologia DeepColor™* são compostas de tons intensos de preto e
tonalidades elegantes de marrom.
* Com pendência de patente
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Mesas de cabeceira da Linak com o dispositivo sem fio integrado
Corian® Charging Surface para recarregar smartphones; design da
Hans Sandgren Design; foto da Sanne Berg Thunøgade Århus.
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DuPont™ Corian® com tecnologia integrada
A ÚLTIMA PALAVRA EM ALTA TECNOLOGIA,
CONVENIÊNCIA E ESTILO

Carregar celulares e tablets em hotéis é um
problema constante que obriga os hóspedes
a encontrar o carregador e a tomada corretos
e, quando no exterior, também um adaptador
adequado. Abrindo um novo mundo de
conveniência, as superfícies avançadas DuPont™
Corian® Charging Surface, com recursos sem fio
integrados permitem que os hóspedes carreguem
seus smartphones ou tablets simplesmente
colocando-os sobre uma bancada DuPont™
Corian®.
Essa solução de recarga sem fio pode ser
integrada a praticamente qualquer aplicação
Corian® – desde mesas de saguão até mesinhas
de cabeceira e espaços públicos –, simplificando
a vida dos hóspedes com uma solução elegante e
altamente tecnológica.
PAREDE DE LED DINÂMICA: BRINCANCO COM
AS LUZES E COM CONTEÚDO PERSONALIZADO

A Ambium® Dynamic LEDwall da Koledo traz
vida para os espaços ao combinar DuPont™
Corian® com luzes e conteúdo digital dinâmico.
A parede, feita em DuPont™ Corian® branco,
é iluminada por LEDs multicoloridos
integrados por trás do material e apresenta
conteúdo que pode ser personalizado de
acordo com as exigências de cada ambiente.
Essa combinação especial de experiências
sensoriais oferece infinitas possibilidades,
quando usada para criar um ambiente
agradável, fornecer meios de entretenimento
ou reforçar uma identidade corporativa. De
qualquer maneira que se escolha usá-lo, o
Dynamic LEDwall é o modo perfeito para
atrair, inspirar, surpreender e encantar seus
hóspedes.
Acima: Lavatório Esperanto de Rexa Design, “Corian® 2.0” (Semana de
Design de Milão de 2014); design de Monica Graffeo; foto de Leo Torri.
Abaixo: Ambium® Dynamic LEDwall da Koledo, “Corian® 2.0” (Semana de
Design de Milão de 2014); design de Monica Graffeo; foto de Leo Torri.
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Poncelet Cheese Bar. Madri, Espanha; projeto de Gabriel Corchero; foto de Pasquale Caprile.

Restaurantes e bares vibrantes e memoráveis
Restaurantes e bares são lugares onde os clientes relaxam e se socializam – e hotéis podem criar
um ambiente interessante que atraia clientes mais e mais vezes.
Corian® pode ser adaptado para oferecer todas as formas de gastronomia e entretenimento.
Tampos de mesa em Corian® cumprem as mais exigentes normas de higiene, proporcionando
um cenário elegante e sensual para que os clientes possam desfrutar de deliciosos pratos, vinhos
e coquetéis sofisticados. Além de tampos para mesas e bares, as superfícies Corian® para paredes
podem ajudar a criar uma atmosfera relaxante ou mais dramática.
Com uma enorme variedade de cores e possibilidades de design, Corian® permite que proprietários
de hotéis criem um ambiente íntimo e convidativo em um hotel-boutique ou mantenha uma
forte presença de sua marca em uma cadeia de hotéis.
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W Barcelona Hotel, Espanha; projeto de Ricardo Bofill; foto de Francesc Bedmar.

Um investimento que vale a pena
Como um material especial e versátil, DuPont™ Corian® tem custos iniciais de produção mais
elevados em comparação com outros materiais. No entanto, vale a pena observar um cenário
mais amplo. Conforme comprovado pelas principais cadeias hoteleiras do mundo, as soluções
DuPont™ Corian® oferecem custos menores em termos de manutenção e limpeza, reparo ou
substituição, e renovação de projeto, incluindo os períodos em que os quartos ficam fora de uso
durante a instalação. Isso significa que, no longo prazo, Corian® oferece um excelente retorno
sobre os investimentos.
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Esquerda: Restaurante Inamo, Londres, Reino Unido; design de Blacksheep Architecture and Design; foto de Francesca Yorke.
Acima: Percy Kildwick Golf Club em York, Reino Unido; foto de Jake Fitzjones.
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Amigo do meio ambiente
DuPont™ Corian® (como marca ou como produto específico) recebeu importantes certificações
independentes por seu baixo impacto ambiental (entre elas GreenGuard®, NAHB North
American Builders Association, LEED® Green Building Rating System do U.S. Green Building
Council, Scientific Certification Systems e Ecospecifier). O desempenho do material em termos
de higiene também foi certificado por prestigiadas instituições independentes.
Os sistemas de gestão ambiental de todas as fábricas da DuPont que produzem DuPont™ Corian®
foram certificados de acordo com o ISO 14001. Além disso, como resultado de um programa de
melhoria de vários anos, todas as plantas fabricantes de DuPont™ Corian® têm zerado o impacto
sobre aterros ao reduzir, reutilizar e reciclar subprodutos e resíduos da manufatura.

Esquerda: Zenden Hotel, Maastricht, Holanda; projeto de Wiel Arets Architects; foto: cortesia de Zenden Hotel.
Acima: Hotel Hampton by Hilton, Gdansk, Polônia; foto: DuPont™ Corian®.
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Esquerda: Hotel Sofitel Brussels, Bélgica; projeto de
Antoine Pinto; foto: cortesia de Sofitel. Acima: Bar
Harvey Nichols Fifth Floor, Londres, Reino Unido;
projeto de Shaun Clarkson ID; foto de Jake Fitzjones.
Abaixo: Dinner club em Viena, Áustria; projeto de
Söhne&Partner; foto de Severin Wurning.
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Informações Técnicas
GARANTIA DE 10 ANOS DA DUPONT

Todas as instalações são feitas por revendedores autorizadas da marca, em conformidade com os
procedimentos de instalação em vigor na ocasião. Além disso, a DuPont oferece uma garantia
limitada de 10 anos para o produto contra defeitos de matéria-prima.
DUPONT™ CORIAN®
12mm DE ESPESSURA

PEDRA NATURAL
E GRANITO

PEDRA
COMPOSTA

CALOR

Resistente ao calor *

Rachadura em caso de
choque térmico

Boa resistência
térmica

IMPACTO

Boa resistência a
impactos mecânicos

Pesados e frágeis

Pesada e
frágil

Não poroso

Porosos. Não resistentes
a manchas e ácidos.
Pobres em termos de
higiene

Pobre em termos
de higiene devido
às junções

Fácil de limpar graças às
junções imperceptíveis*

Exigem manutenção
(vedação)

Sensível a
branqueamento

Pode ser reparado para
voltar à aparência original

Não podem ser
reparados

Não podem ser
reparados

Junções imperceptíveis
Junções visíveis
proporcionam um efeito
(vedação)
monolítico entre a pia, o frontão
e o tampo.

Junções visíveis
(vedação)

Grande paleta de cores

Cores aleatórias

Sensível a UV:
descoloração.
Cores não sólidas

ESTÉTICA

Toque sedoso. Versatilidade
de design 3D possibilita
designs e formas especiais

Toque de pedra.
Modelagem de curvas
e formas arredondadas
é muito cara

Toque frio.
Modelagem de curvas
e formas arredondadas
é muito cara

GARANTIA

Garantia limitada de 10 anos
contra defeitos de matériaprima

Serviços pós-venda
podem ser prestados
pelo fornecedor

Apenas um fabricante
oferece garantia para o
material

HIGIENE

LIMPEZA

RENOVAÇÃO

JUNÇÕES

CORES

* Por favor, consulte as orientações de uso e manutenção do Corian®
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CONCRETO

VIDRO

AÇO
INOXIDÁVEL

LAMINADO

Boa resistência,
mas risco de
descoloração

Muito sensível ao
choque térmico

Calor pode causar
expansão do material

Risco de bolhas e
risco de descoloração
quando exposto ao calor

Frágil em caso de
impactos mecânicos

Frágil em caso de
impactos mecânicos
Superfície ruidosa

Ficará marcado em
caso de impacto

Resistente a impactos,
mas sensível à umidade

Poroso

Pobre em termos de
higiene devido às junções

Higiênico

Pobre em termos de
higiene devido às
junções. Não resistente
a manchas de ácido.

De difícil manutenção

Sensível a produtos
de limpeza abrasivos

Exige muita manutenção
(devido a marcas de dedo,
água)

Fácil de limpar

Difícil de reparar

Riscos não podem
ser removidos

Não pode ser reparado
(pois é uma chapa única)

Não pode ser reparado

Sem junções, mas
difícil de instalar

Junções visíveis (silicone)

Peça única exige
processos caros

Junções visíveis. Risco
de infiltração entre pia
e tampo

Opções muito
limitadas de cores.
Cores aleatórias

Opções limitadas de
cores - apenas cores
lisas

Apenas uma opção
de cor

Grande paleta de cores

Toque frio

Toque frio.
Reflete a luz. Soluções
limitadas de criação

Envelhece ao longo
do tempo

Opções de design muito
limitadas

Serviços pós-venda
podem ser prestados
pelo fornecedor

Serviços pós-venda
podem ser prestados
pelo fornecedor

Serviços pós-venda
podem ser prestados
pelo fornecedor

Serviços pós-venda
podem ser prestados
pelo fornecedor
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Resistência química de Corian®
Os seguintes reagentes não mostram efeitos permanentes sobre a superfície Corian®, quando
deixados em contato por um período de 16 horas.
Os resíduos químicos podem ser removidos por uma esponja Scotch-Brite™ úmida e produto
de limpeza para branqueamento. Às vezes, efeitos mínimos foram observados, particularmente os
indicados por notas de rodapé (** e ***).
Acetona **
Amônia (10%)
Caneta de ponta esférica
Água sanitária (uso doméstico)
Sange
Cigarro (nicotina)
Café
Óleos de cozinha
Adesivo odontológico ‘seco’
Eosina
Corante alimentar

Tinturas de cabelo
Sabão de uso doméstico
Catchup
Suco de limão
Batom
Graxa líquida para sapatos
Mercúrio-cromo (2% em água)***
Mostarda
Esmalte para unhas
Azeite
Lápis

** Pode causar leve clareamento após 16 horas de exposição.
*** Pode causar leve escurecimento após 16 horas de exposição.
Royal Christiania Hotel, Oslo, Noruega; foto: cortesia de Royal Christiania Hotel.
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Sal (cloreto de sódio)
Detergente sem sabão
Molho de soja
Açúcar (sacarose)
Chá
Molho de tomate
Urina
Vinagre
Tintas laváveis
Vinho (todas as variedades)

Contato
Para obter mais informações, entre em contato com seu representante local ou ligue para nosso
número de telefone gratuito:

BRASIL
0800 17 17 15
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As informações contidas neste documento são fornecidas sem custo pela E. I. du Pont de Nemours and Company ou
suas afiliadas (coletivamente, “DuPont”). São baseadas em dados técnicos que a DuPont acredita serem confiáveis e se
destinam ao uso de pessoas que tenham conhecimento nessa área técnica, por critério e risco próprios. Os revendedores
não assumem nenhuma responsabilidade pelos resultados obtidos ou danos resultantes do uso deste documento, na sua
totalidade ou parcialmente, pelo processador, arquiteto, designer, proprietário ou usuário das placas de DuPont™ Corian®.
A DuPont também não será responsável em caso de não conformidade com os regulamentos governamentais aplicáveis
nem no evento de as placas de DuPont™ Corian® serem usadas violando os regulamentos governamentais aplicáveis. Mais
especificamente, não aprovamos ou desaprovamos qualquer projeto ou design nem assumimos qualquer responsabilidade
por nenhum projeto. Toda e qualquer responsabilidade por um design é do arquiteto, designer, proprietário ou usuário,
com base em quaisquer acordos contratuais que tenham sido feitos. Além disso, as informações contidas neste documento
não contêm quaisquer garantias, exceto as expressamente informadas neste documento. Para obter mais detalhes, consulte
os termos e condições gerais da de garantia limitada de 10 anos. Acreditamos que todas as informações contidas neste
documento são corretas até o momento da publicação. Destinam-se como informações relativas aos nossos produtos e
suas possibilidades de aplicação e, portanto, não devem ser interpretadas como qualquer forma de garantia no que diz
respeito a quaisquer características específicas do produto, exceto as expressamente informadas neste documento.

www.corian.com.br

Na capa:
Hotel Sofitel Brussels, Bélgica; projeto de Antoine Pinto; foto: cortesia de Sofitel.

O logo oval da DuPont, DuPont™ e Corian® são marcas registradas, marcas comerciais ou material protegido por direitos
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