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DUPONT™ CORIAN® SISUSTUSMATERIAALI
NOMART OY

DuPont™ CORIAN® on amerikkalaisen
DuPontin pitkäjänteisen tuotekehitystyön tuloksena syntynyt ainutlaatuinen komposiittimateriaali, joka on ollut
markkinoilla yli 40 vuotta. CORIAN® sisustusmateriaalissa yhdistyvät luonnonmineraalin lujuus ja korkealuokkaisen
akryylin tiheys ja joustavuus. Se on materiaalina luja, kestävä ja hygieeninen.
Laadukkuutensa ja toimivuutensa ansiosta se on pitkäikäinen ja kannattava
investointi.
CORIAN® on muotoiltavissa moniin muotoihin, se on työstettävissä kuten kova
puu ja sitä voidaan lämpömuovata. Saumat viimeistellään lähes näkymättömiksi ja ne ovat tiiviit ja kestävät. CORIAN®
mahdollistaa monenlaiset yksilölliset
sisustusratkaisut, joissa monien materiaalien muokattavuudelle tulee rajoja.
CORIAN® sisustusmateriaalin teknologiakehitykseen panostetetaan jatkuvasti, ja
designmaailman edelläkävijät hyödyntävät sen lukemattomia mahdollisuuksia.
Esimerkiksi läpikuultavat CORIAN® värisävyt mahdollistavat erilaisten pintojen
tai tuotteiden taustavalaisut.

Kylpyhuonekalusteet ja pinnat. Lapponia
Minitalo. Kuva: Pasi Haaranen.

Investointi laatuun
ja toimivuuteen!

Pankin asiakaspalvelutiski, Turku.

Taustavalaistu jyrsitty logo Corian baaritiskissä. Viiniravintola E. Ekblom.

Vastaanottotiski, Mainostoimisto Satumaa.
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tyjä käytettäviksi tasoissa, joilla käsitellään
elintarvikkeita. CORIAN® pinnat ovat NSF/
ANSI 51 -sertifioituja. Materiaalin hygieeniset ominaisuudet on testattu riippumattoman saksalaisen tutkimuslaitoksen LGA
QualiTest GmbH:n toimesta. CORIAN® pinta on joko matta, puolikiiltävä tai kiiltävä.
Toivottu lopputulos saavutetaan hiomalla.
CORIAN® levyjä työstetään normaaleilla
puutyöstöön tarkoitetuilla työkaluilla.

CORIAN® TUOTTEET

Keittiötasot ja altaat

Ikkunapenkit ja patterinsuojat

KÄYTTÖKOHTEET

aineet eivät imeydy CORIAN® materiaaliin.
CORIAN® on kemiallisesti passiivinen materiaali, joka ei lahoa eikä liukene veteen.
CORIAN® täyttää Euroclass C-s1,d0 paloturvaluokituksen. Testitulosten mukaan
CORIAN® materiaalin palaessa ei synny
myrkyllisiä kaasuja eikä siitä putoa palavia
tippoja. Materiaali ei edistä palaessaan tulipaloa.

CORIAN® soveltuu lähes kaikkialle, missä
hygieenisyys, kestävyys ja tyylikäs ulkonäkö ovat tärkeitä tekijöitä. CORIAN® sisustusmateriaalia käytetään julkisissa tiloissa
ja kodeissa ei vain tasomateriaalina, vaan
myös seinäpintoina, ikkunapenkkeinä,
valaistuksessa sekä yksilöllisissä mittojen
mukaan tehdyissä kalusteissa. CORIAN®
sisustusmateriaalia käytetään kohteissa,
joissa muotoiltavuus ja korkealaatuinen
lopputulos ovat tärkeitä lähtökohtia.
• Hotellit, ravintolat, kahvilat, baarit, pikaruokapaikat
• Kylpylät ja spa-maailmat
• Kodin kylpy- ja wc-tilat
• Liiketila- ja myymäläsisustukset
• Risteilyalukset, veneiden sisustukset
• Sairaalat, laboratoriot, apteekit
• Koti- ja suurkeittiöt
• Elintarviketeollisuus
• Päiväkodit, koulut, vanhainkodit
• Lentoasemat, urheiluareenat
• sekä monet muut kohteet

OMINAISUUDET
CORIAN® on lämmin materiaali koskettaa
verrattuna kiveen tai teräkseen. CORIAN®
kestää hyvin kosteutta ja on homehtumaton. Materiaali kestää kovaa kulutusta ja
iskuja eikä värjäänny esimerkiksi alkoholista, elintarvikkeista tai kynsilakasta. Pienet
naarmut ja jopa tupakan polttama jälki
voidaan poistaa pinnasta. UV-säteet eivät
myöskään vahingoita sitä. Puhdistus käy
tavallisilla puhdistusaineilla, vaikeampiin
tahroihin käytetään Scotch-Brite sientä ja
nestemäisiä puhdistusaineita. Nestemäiset

Elinkaarinäkökulmasta CORIAN® on kestävä ja pitkäikäinen valinta, koska uusimistarvetta esiintyy ainoastaan pitkällä
aikavälillä. Vahingoittuessaan CORIAN®
voidaan yleensä korjata paikallisesti entiselleen, jolloin koko asennusta ei tarvitse
uusia. CORIAN® ei sisällä raskasmetalleja,
eikä materiaali ylitä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja haitallisten ilmansaasteiden (HAP) päästövaatimuksia. Se on
materiaalina saanut GreenGuard järjestön
Indoor Air Quality -sertifikaatin. CORIAN®
on myös LEED Green Building Rating -järjestelmän vaatimusten mukainen.

KOOSTUMUS
CORIAN® sisustusmateriaalin kiinteys, homogeenisyys, huokosettomuus sekä monien kemikaalien, mekaanisen rasituksen ja
lämmönvaihtelujen kesto tekevät siitä teknisesti erittäin kestävän ratkaisun. CORIAN®
materiaalin painosta 2/3 on alumiinihydroksidia (ATH) ja 1/3 metyylimetakrylaattia
(MMA). Näin syntynyt materiaali on täysin
homogeeninen, tasavärinen ja huokoseton. 12 mm:n paksuisen levyn paino on 23
kg/m2. Koska CORIAN® on homogeenista
ainesta, siihen eivät imeydy rasvat, maut
tai hajut. CORIAN® on myrkytön ja ei-allergisoiva. CORIAN® materiaalissa käytetyt
pigmentit ja muut ainesosat ovat hyväksyt-

1. CORIAN® levyt
CORIAN® värivalikoima on laaja, ja erilaisiin
käyttökohteisiin löytyy runsaasti värivaihtoehtoja. Valittavana on yksivärisiä, pienija isorakeisia värejä, erilaisia kivijäljitelmiä
sekä läpikuultavia sävyjä, joita voidaan
taustavalaista.
−− Levykoko 12 x 760 x 3658 mm: kaikki
värit
−− Levykoko 6 x 760 x 2490 mm: yli 20 väriä
2. CORIAN® altaat keittiöihin ja kylpyhuoneisiin
−− DuPont CORIAN® altaat keittiöihin ja
kylpyhuoneisiin, kokonaan CORIAN®
materiaalista, vaaleita yksivärisiä sävyjä,
erilaisia malleja.
−− Mixa® keittiöaltaat, sisäreunat CORIAN®
materiaalista, pohja ruostumatonta terästä, kaikki värit, paljon erilaista malleja.
−− Vivari® kylpyhuonealtaat, kokonaan
CORIAN® materiaalista, kaikki värit, yli
40 erilaista mallia. Myös inva-käyttöön
soveltuvat altaat.
Kaikki CORIAN® allasesitteet ladattavissa
pdf-muodossa:
www.nomart.fi/corian/corian

TAKUU
DuPont antaa 10 vuoden rajoitetun takuun
edellyttäen, että valmistuksen ja asennuksen on suorittanut auktorisoitu DuPont™
CORIAN® fabrikaattori eli valmistaja.Tarkemmat takuuehdot auktorisoiduilta valmistajilta

CORIAN® JÄLLEENMYYNTI
Hyvinvarustetut keittiö- ja kylpyhuoneliikkeet.
Projektimyynti: Auktorisoidut valmistajat.
Jälleen- ja projektimyyjien yhteystiedot:
www.nomart.fi/corian/corian

MAAHANTUONTI JA MARKKINOINTI

DUPONT™ CORIAN® NÄYTTELY

NOMART OY
Merikasarminkatu 6, 00160 HELSINKI
Puhelin 09 661 477
Faksi
09 663 728
info@nomart.fi
www.nomart.fi

Merikasarminkatu 12, 00160 HELSINKI
Puhelin 09 661 477
Näyttelytila ammattilaisille ja kuluttajille,
avoinna sopimuksen mukaan.
www.corian.fi
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