
 

   

Solid Surface... 

Cora Collection 



Solid Surface 
Solid Surface is massief, niet poreus en verkrijgbaar in talloze kleuren. Het materiaal is elegant, buitengewoon 

duurzaam en leent zich voor vrijwel elk type keuken en badkamer. Door de naadloze eigenschap kan vrijwel elk 

ontwerp worden vervaardigd. Tevens kunnen beschadigingen worden hersteld waardoor er langer genoten kan 

worden van het materiaal. Solid Surface is vuilafstotend, hygiënisch en uiterst onderhoudsvriendelijk. 

✓ Sterk & Massief 

✓ Duurzaam 

✓ Herstelbaar 

✓ Kleurrijk 

✓ Naadloos 

✓ Niet poreus 

✓ Hygie nisch 

✓ Antibacterieel 

✓ Onderhoudsvriendelijk 

Glacier White Designer White Cameo White Pearl Gray Stratus Elegant Gray 

White Jasmin Linen Willow Warm Gray Cool Gray Keystone 

Neutral Concrete 

Deep Night Sky Lava Rock 

Graylite 

Standaard afmeting 

3658 

760 

 

Kenmerken materiaal:  

Standaard dikte materiaal 12mm 

Standaard afmeting 12x760x3658 



 

   

Merk  Kleur  Prijsgroep  
Eigen-

schappen  

Krasbesten-

digheid  

Geschikt als  Sparkling/FSP 

spoelbak  

Cora Stretto 

spoelbak Wandblad Eilandblad 

Corian Glacier White 0-A ●      

Corian Designer White 0-B ●      

Corian Cameo White 0-B ●      

Corian Elegant Grey 1 ●    !  

Corian Pearl Gray 1 ●    !  

Corian Stratus 2 ●    !  

Corian Warm Gray 2 ◊    !  

Corian White Jasmine 2 ◊      

Corian Linen 2 ◊      

Corian Cool Gray 3 ◊    !  

Corian Willow 3 ◊◊      

Corian Keystone 4 ◊    !  

Corian Lava Rock 4          ◊◊  V V !  

Corian Neutral Concrete 4         ◊  V V !  

Corian Deep Night Sky 4 ◊◊              

Corian Graylite 4   V V !  

Eigenschappen 

● Unikleur 

◊  Kleur bevat spikkels 

◊ ◊  Kleur bevat grovere spikkels 

 Kleur geaderd en bevat structuren. Aderen kunnen variëren in intensiteit en kunnen lijmnaden zichtbaar maken. 

 Kleur bevat spiegels / glinsteringen. Afhankelijk van kijkrichting kan kleur een lichtere of donkerdere uitstraling hebben. 

 
Kleuren met resilience technologyTM:  Kleuren met bijzondere impactkwaliteit welke door een superieure behandeling 

minder gevoelig zijn voor krassen en vlekken. 

Krasbestendigheid   Bij strijklicht zijn zeer lichte gebruikssporen zichtbaar bij intensief gebruik 

 Bij strijklicht zijn lichte gebruikssporen zichtbaar bij intensief gebruik 

 Zichtbare gebruikssporen bij intensief gebruik 

Waarschuwing V Let op! Zie achterzijde voor informatie t.b.v. verlijming. 

Waarschuwing ! Let op! door thermovormen kan er kleurverschil optreden in de hoeken. Hier wordt geen garantie op gegeven. 

Kleurenkaart 

Legenda 



 

 

 

 

3658 

760 

Eilandblad                     Wandblad 

Eilandblad                     Wandblad 

Eilandblad                  Wandblad 

Adviezen met betrekking tot verlijming 

Neutral Concrete 

Lava Rock 

Deep Night Sky 

Graylite 

Eilandblad                  Wandblad 

Kleur bevat spiegels / glinsteringen. Afhankelijk van kijkrichting kan kleur een lichtere of 

donkerdere uitstraling hebben. Strooirichting van glinsteringen lopen over de lengte. 

Indien kleuren in een hoekopstelling aan elkaar worden verlijmd dient dit te gebeuren 

zoals op de illustratie te zien is. Op kopse kanten van het plaatmateriaal zullen geen    

glinsteringen zichtbaar zijn. 

Kleur bevat spikkels. Deze kleur kan op de normale manier verlijmd worden. Let op; de 

kleur Deep Night Sky is een kleur waarbij krassen en vlekken eerder zichtbaar zijn.      

Gebruikssporen zullen eerder zichtbaar zijn bij intensief gebruik. 

Kleur geaderd en bevat structuren. Aderen en structuurvleugen kunnen variëren in         

intensiteit en kunnen lijmnaden zichtbaar maken. De structuren lopen niet door bij       

verlijming. Geadviseerd wordt om wandbladen te verlijmen zoals in de impressie te zien is. 

Kleur licht geaderd en bevat structuren. Aderen en structuurvleugen kunnen variëren in         

intensiteit en kunnen lijmnaden zichtbaar maken. De structuren lopen niet door bij       

verlijming. Geadviseerd wordt om wandbladen te verlijmen zoals in de impressie te zien is. 


