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1.1 CORA TECHNIEK 

 

Ontstaan uit een liefde voor Solid Surface  

Begin jaren negentig kwam Gerard Idzes in         

aanraking met Corian®. Het materiaal,  een 

uitvinding is van DuPont de Nemours en 

destijds de eerste van haar soort als Solid 

Surface materiaal,  greep direct de interesse. 

Hij was zo gecharmeerd van het materiaal 

dat hij in 2001 besloot voor zichzelf te be-

ginnen. Cora Techniek was geboren.  

Door de jaren heen heeft het bedrijf zicht 

ontwikkeld tot een gerenommeerde speler in 

de markt van Solid Surface. Inmiddels werkt 

Cora Techniek aan diverse opdrachten voor 

een groeiende kring van opdrachtgevers in 

de BeNeLux en zijn beide zonen tot het be-

drijf toegetreden. Het bedrijf is sinds 2007 

gevestigd aan de Ommelseweg 54 in Asten. 

Sinds 2018 is er een heuse Solid Surface 

showroom ontwikkeld waar klanten, op-

drachtgevers en architecten ontvangen kun-

nen worden en de mogelijkheden van Solid 

Surface kunnen aanschouwen. Tevens zijn 

hier op afspraak stalen op groot formaat te 

bewonderen.  

Wij nodigen u dan ook van harte uit om een 

bezoek te komen brengen!  

Onze missie  

Solid Surface zit bij ons in het bloed.  

Onze missie is om middels de hoogste kwaliteit in verwerking de wereld kennis te  

laten maken met de schoonheid van Solid Surface materialen. Als familiebedrijf  

 hebben we door de jaren heen een solide basis aan kennis en kunde opgebouwd  

 waardoor we vrijwel ieder project met een subliem eindresultaat kunnen  

afsluiten. Met een passie voor perfectie staat ons team dan ook  

 dagelijks klaar om eindproducten zo goed mogelijk af te werken.  

Het leveren van constante kwaliteit en de drang om nieuwe  

bewerkings-mogelijkheden te ontwikkelen hebben eraan  

bijgedragen dat we de afgelopen jaren een gestage groei  

 hebben doorgemaakt. Inmiddels beschikken we over  

CNC  machines, diverse ovens om te thermovormen  

en hebben we de middelen om Solid Surface  

zowel vacuüm als hydraulische te persen.   
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Passie voor perfectie  

“Met Solid Surface als Corian® en HI -MACS® is bijna alles mogelijk. Je kunt het zo 

gek niet bedenken, mits —en dat zeg ik met klem—het materiaal door de juiste        

vakman wordt verwerkt. Zagen, frezen, verlijmen en buigen, combinaties met        

steen, hout, glas en rvs. Het kan allemaal. Maar het is maatwerk. Het luistert           

ontzettend nauw! Ik werk nu al meer dan 25 jaar met het materiaal maar                 

het geluid van de zaag klinkt bij mij nog altijd als muziek in de oren.                        

Het behouden van constante kwaliteit die onze klanten                                               

van ons gewend zijn is wat ik andere probeer                                                                  

bij te brengen.”  

-  Gerard Idzes  

Kwaliteit boven kwantiteit 

“Ieder project is voor ons uniek en wordt als maatwerk behandeld. Of het 

nu gaat om een werkblad, wastafelblad of een grote balie; alles wordt op 

order en in overleg met de klant geproduceerd. Zo voorkomen we fouten 

en krijgen onze werkstukken de aandacht die ze verdienen. Een gezonde, 

gezamenlijke drang om constant de hoogste kwaliteit af te leveren. Dat 

is waar we voor staan.”  

- Dennis Idzes 

Samenwerken staat centraal  

“Omdat wij ons toeleggen op het specialisme in de verwerking van   

Solid Surface is het juist de combinatie en samenwerking met diverse 

partijen wat ons een warm hart geeft.  Zowel intern als extern staat 

samenwerken bij ons centraal.  Op elkaar kunnen bouwen en mensen in 

hun kracht zetten is hierbij enorm belangrijk. Wij streven ook altijd 

naar een succesvolle en duurzame relatie met zowel klanten als        

leveranciers. Samen een project tot een goed resultaat brengen is onze 

passie! ” 

-  Maik Idzes  
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De hoogste 

kwaliteit in Solid 

Surface werkbladen 

Degelijkheid en perfectie is waar wij voor staan. Door de jaren heen hebben wij onszelf 

meer en meer toegelegd op de verwerking van Solid Surface werkbladen. Zo hebben wij in-

middels een dealernetwerk opgebouwd waarin we acteren als partner en leverancier van 

Solid Surface werkbladen. Door onze jarenlange ervaring in de verwerking van werkbladen 

kunnen wij vrijwel elk ontwerp verwezenlijken. Of het nu gaat om een simpel werkblad of 

een uitdagend ontwerp met overhangende gedeeltes en unieke details,  wij gaan geen uitda-

ging uit de weg. Onze werkbladen worden geheel op maat en op wens vervaardigd en laten 

na montage geen verbindingen meer zien. Opgedikte werkbladen worden standaard aan de 

onderzijde volledig dichtgezet met hout zodat u het werkblad in het gunstigste geval alleen 

maar op de kasten hoeft te leggen. Indien gewenst kunnen wij u assisteren bij de montage 

van het werkblad. Wij bieden ook de mogelijkheid om uw monteurs op te leiden zodat zij 

eenvoudige werkzaamheden en aanpassingen zelf kunnen uitvoeren. Wij leveren bij elk 

werkblad restmateriaal voor eventuele reparaties in de toekomst en voeren alle service -

reparaties uit in eigen beheer.  

In samenwerki ng met: ASWA Keukens 
Materiaal: Corian 
Kleur: Glacier White 

PARTNER IN KEUKENBLADEN  

Wij kiezen voor de beste acryl gebonden Solid Surface materialen en zijn al jaren gecertifi-

ceerd verwerker. Zo zijn wij een officie le Quality Network Industrial Partner van Corian® 

en lid van de HI-MACS® Quality Club. Hiermee staan we garant voor de hoogste kwaliteit in 

verwerking en zijn we bevoegd om garanties te verstrekken. Daarnaast zijn wij ook bekend 

met andere Solid Surface merken als KRION, Kerrock, Staron, Meganite, Hanex, Avonite en 

Betacryl.   

Gespecialiseerd & Gecertificeerd 
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Gespecialiseerd & Gecertificeerd  

Montage in eigen beheer  

Aangesloten bij Simar  

Dealernetwerk en speciale collectie  

Met het Cora Techniek dealernetwerk wordt er getracht een netwerk te cree ren waarmee de 

eindconsument het beste krijgt van wat Solid Surface materialen te bieden hebben. Zo krijgt 

de consument vanuit u als dealer het juiste advies en bieden wij ondersteuning op het gebied 

van bemonstering, showroomproducten, verkooptools, training en technische expertise. Wij 

zijn transparant over onze prijzen en zijn aangesloten bij Simar. Indien u werkt met een      

andere software kunt u contact opnemen zodat we integratiemogelijkheden kunnen bekijken. 

Voor onze vaste dealers hebben wij een speciale CORA Worktop Collection samengesteld.    

Deze collectie is trendgevoelig en wordt aangepast op de huidige wensen en behoeften uit de 

markt. Indien u een kleur kiest uit deze collectie kunt u rekenen op betere condities en       

kortere levertijden. Daarnaast bieden wij stalen aan op groot formaat zodat u de klant beter 

kunt informeren en adviseren.  

Dealernetwerk  
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1.2 SOLID SURFACE MOGELIJKHEDEN 

GEEN BEPERKINGEN IN MAATVOERING 

Het is een feit dat steeds meer aanrechtbladen van Solid Surface vervaardigd worden. De    

reden hiervoor is simpel. Solid Surface is functioneel,  buitengewoon duurzaam en leent zich 

voor bijna elk type keuken. Werkbladen, spoelbakken en achterwanden kunnen naadloos   

worden samengevoegd tot oplossingen die niet alleen mooi en harmonieus zijn, maar die ook 

functioneel en -niet onbelangrijk -  hygie nisch zijn. Onze werkbladen worden geheel op maat 

en op wens vervaardigd en laten na montage geen verbindingen meer zien. Hierdoor heeft u 

bijna geen beperkingen in de ontwerpmogelijkheden van uw keukeninrichting en kunt u uw 

creativiteit de vrije loop laten. Naast de strakke uitstraling van deze naadloze verbinding is 

het uiterst hygie nisch en ideaal in gebruik en onderhoud!  

 Sterk & Massief  

 Herstelbaar 

 Kleurrijk 

 Naadloos  

 Niet-Toxisch 

 Milieuvriendelijk 

 Hygie nisch 

 Duurzaam  

 Antibacterieel 



 

   PAGINA 9 

Naadloze verlijming:  Laat uw creativiteit de vrije loop! Doordat wij onderdelen naad-

loos kunnen verlijmen kunnen wij vrijwel elk ontwerp realiseren. Zelfs stollenwanden 

en achterwanden kunnen wij naadloos laten doorlopen!  

Koken in stijl : Kookplaat op gas, inductie, PITT -Cooking, integratie of opbouw, vrijwel 

elk type kookplaat kan worden toegepast.  

Diverse spoelbakken:  We kunnen vrijwel elk type rvs spoelbak onderbouwen of inte-

greren. Voor een naadloos geheel kunnen we ook Solid Surface spoelbakken verlijmen 

met het werkblad.  

Eigenheid in de keuken:  Het materiaal is bewerkelijk als geen ander! U kunt het     

werkblad vervolledigen door speciale effecten te kiezen zoals het toepassen van een 

cascade, LED-verlichting of door te combineren met kleuren.  

Waarom Solid Surface in de keuken?  

Hygie nisch en onderhoudsvriendelijk:  Door de homogene samenstelling en de naadloze 

verbindingen is het materiaal uiterst hygie nisch. Het is  massief en niet poreus. Doordat 

er niets in kan trekken is het ideaal in gebruik en onderhoud!  

Duurzaam & Herstelbaar:  Met Solid Surface kies je voor de lange termijn. Zo kunnen 

beschadigingen door het herstelbare karakter worden bijgewerkt en krassen worden 

weg-gepolijst.   
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Tot 15 km € 50,00 

Tot 30 km € 75,00 

Tot 60 km € 100,00 

Tot 90 km € 125,00 

Tot 110 km € 150,00 

Tot 125 km € 175,00 

Tot 150 km € 200,00 

Tot 175 km € 225,00 

Tot 200 km € 250,00 

> 200 km Op aanvraag 

De transportkosten binnen Nederland worden bepaald aan de hand van de tabel        
hiernaast. De te berekenen afstand bepalen wij met behulp van de  routebeschrijving van 
“Google-Maps”. Het vertrekpunt is ons magazijn in Asten (Postcode 5721 WV). 

De kosten voor levering boven 200 km zijn op aanvraag.  

We gaan er vanuit dat er ter plekke hulp aanwezig is voor het lossen van goederen.  
Indien u wilt dat onze monteurs de onderdelen plaatsen dient u dit tijdig aan te geven. 
Deze kosten zijn op aanvraag. Tijdsleveringen en leveringen waarbij onze monteur het 
blad mee op de keuken moet leggen geven een meerprijs van € 50,00 per levering.  

Prijzen zijn per levering. Prijzen zijn netto, exclusief BTW.  

Indien we werkblad uit 1 stuk gemaakt kan worden waardoor plaatsen niet nodig is 
maar waardoor we een extra constructie moeten maken omdat blad anders niet        
vervoerd kan worden geeft dit een meerprijs van € 75,00. 

TRANSPORT KM                € 

 

 Gedurende de looptijd van dit leveringsprogramma kunnen prijswijzigin-
gen plaatsvinden. Voor actuele prijzen trachten wij u altijd op de hoogte 
te houden. Druk– en typefouten voorbehouden. 

 De laatste versie van ons prijzenboek is altijd opvraagbaar.  
 
Prototypen en serieproducten 
 Graag zijn we al vanaf de ontwerpfase bij een design betrokken. Indien u 
al een ontwerp heeft gemaakt adviseren we graag alvorens het ontwerp 
gerealiseerd kan worden. Eventuele mallen dienen minimaal 3 tot 4    
weken voor uitleverweek aangeleverd te zijn. Mallen dienen op ware 
grootte volgens overeengekomen tekeningen en van degelijk materiaal te 
worden uitgevoerd. 

 
Orderbevestiging en productietekening 
 Vanaf het moment dat een bestelling heeft plaatsgevonden ontvangt u van 
ons een gespecificeerde orderbevestiging met de betreffende materialen, 
afmetingen, levertijd en verdere condities. Tevens ontvangt u een        
bijbehorende productietekening. Wij vragen u altijd om een akkoord te 
geven op onze opdrachtbevestiging en productietekening alvorens we 
gaan produceren. 

 Indien we van u een akkoord hebben ontvangen op de                             
opdrachtbevestiging en productietekening wordt de order vrijgegeven 
voor onze productie. Maatvoeringen kunnen hierna niet meer worden 
gewijzigd en uiteindelijke levertijden worden altijd bekeken vanaf      
moment dat er een akkoord is gegeven. 

 
Levering 
 Onze standaard levertijd bedraagt circa 5 tot 6 weken. Dit is exclusief 
vakanties en feestdagen. Indien u een aangepaste  levertijd wenst dient u 
dit tijdig aan te geven. Levertijden altijd in overleg, e.a. is afhankelijk van 
de levertijd van de gekozen materialen en modellen. 

 Leverkosten kunnen berekend worden a.d.h.v. onderstaande schema. 
 
Inmeten, montage, plaatsen 
 Naadloos verlijmen en bewerken op locatie dient uitsluitend door een 
gediplomeerde Solid Surface monteur te worden vervaardigt. Het is    
mogelijk om monteurs van Cora Techniek in te schakelen voor het       
monteren en verlijmen van uw bestelde  werkbladen. Het is tevens ook 
mogelijk om uw eigen monteurs te laten trainen door ons. 

 Solid Surface werkbladen dienen te allen tijde correct te worden          
ondersteund. Cora Techniek is niet verantwoordelijk voor een incorrecte 
ondersteuning van de bladen.  

Werkwijze en Algemene voorwaarden 
 Cora Techniek maakt vrijblijvend offertes op aanvraag en wens van de 
klant. Per project kunnen wensen en behoeften afgestemd worden.     
Prijzen zijn geldig tot 60 dagen na dato.  

 Cora Techniek voert zelf geen ontwerpwerkzaamheden uit.                   
Opdrachtgever garandeert aan Cora Techniek dat de aangeleverde     
ontwerpschetsen en tekeningen van het product geen inbreuk maken op 
intellectuele eigendomsrechten of soortgelijke rechten van derden. Indien 
en voor zover derden vanwege gestelde inbreuk op hun intellectuele 
eigendomsrechten Cora Techniek aansprakelijk stellen, zal opdrachtgever 
Cora Techniek vrijwaren, de verdediging op zich nemen, alle kosten van 
de procedure voor zijn rekening nemen en Cora Techniek volledig       
schadeloos stellen voor alle schade die voor Cora Techniek het gevolg is 
van beweerde inbreuk. De opdrachtgever verklaart zich door                
ondertekening van de opdrachtbevestiging bekend en akkoord met     
vorenstaande. 

 Van toepassing zijn de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoor-
waarden van de leden van de sectie toelevering van de centrale bond van 
meubelfabrikanten, zoals gedeponeerd ter Griffie van de                          
Arrondissementsrechtbank te Haarlem onder nummer 18/2001. Een 
afschrift van deze voorwaarden zenden wij u desgevraagd kosteloos toe. 

 Goederen blijven eigendom van Cora Techniek B.V. tot het volledige    
factuurbedrag is voldaan. 

 Voor onze privacyverklaring verwijzen wij u naar onze website. 
 
Calculatie en bestelling 
 Dit boek dient als hulpmiddel om uw calculatie en verkoop te                 
vergemakkelijken. Prijzen blijven zijn altijd afhankelijk van het ontwerp 
en gekozen kleur/materialen. De prijs opgegeven door Cora Techniek is 
altijd leidend. Voor prijsopgave op maat en projecten verzoeken wij altijd 
om contact op te nemen. 

 De in dit boek vermelde prijzen zijn bruto adviesprijzen. Uw netto       
prijslijst kunt u berekenen door de op uw bedrijf van toepassing zijnde 
korting met de bruto calculatieprijzen te   verrekenen. 

 Bladdelen en achterwanden gelijktijdig bestellen i.v.m. mogelijke kleur– 
dikteverschillen tussen batches. 

 In elk hoofdstuk worden aandachtspunten weergegeven waar u rekening 
mee dient te houden in uw calculatie. Bij calculaties wordt standaard 
uitgegaan van 12mm. De standaard plaatafmetingen zijn 
12x760x3650mm. Indien afmetingen langer zijn dan 3650mm wordt er 
een verlijming geteld. Uitzonderingen daargelaten. 

 Bij prijsberekening lengtematen naar boven afronden op tientallen centi-
meters. Minimale plaatafmeting voor de calculatie is 750mm. 

 Kleuren buiten de Cora Techniek Worktop Collectie kunnen een nader te 
bepalen meerprijs geven. 

 Orders onder de € 150,00 krijgen standaard een ordertoeslag van € 25,00 
netto, excl. BTW. 

1.3 WERKWIJZE 
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1.4 HOE CALCULEREN? 
 

Kies het materiaal 
Kies uw materiaal en kleur en kijk in welke prijsgroep deze valt.  Let 

op; niet alle kleuren zijn geschikt voor intensief gebruik. In de kleu-

renlijst is te zien welke kleuren geschikt zijn voor gebruik in de keu-

ken. Bent u opzoek naar een ander merk? Neem dan contact met ons 

op. Voor onze vaste dealers hebben wij een speciale CORA Worktop 

Collection waarop we betere condities kunnen       afgeven. Vraag om 

meer informatie.  

 

 

 

 

Bepaal afmetingen 
Bepaal de afmeting van uw werkblad. Voor massieve 12mm en 19mm 

bladen, ladefronten en spatlijsten gaat u naar hoofdstuk 2.1 t/m 2.3. 

Prijzen voor opgedikte werkbladdelen vindt u in hoofdstuk 2.4.     

Zijwangen en opgedikte stollenwanden kunnen wij naadloos          

verlijmen met het werkblad. Bekijk de prijzen van deze onderdelen en 

het verlijmen hiervan in hoofdstuk 2.5.  

 

 

 

 

 

 

Bepaal randafwerking 
Het type randafwerkingen kunt u bepalen nadat u uw werkbladdikte 

heeft bepaald in hoofdstuk 2.1 en 2.4. Per type randafwerking kunt u 

de prijs bepalen. De in dit boek vermelde randafwerkingen zijn onze            

standaard randafwerkingen. Indien u een speciale randafwerking 

heeft ontworpen kunt u contact met ons opnemen.  

 

 

Kies bewerkingen 
De meeste standaard uitsparingen kunt u vinden in hoofdstuk 3.1. Om 

verwarring te voorkomen zijn enkele uitsparingen gevisualiseerd. Voor 

meer eigenheid in de keuken kunt u speciale bewerkingen kiezen in 

hoofdstuk 3.2. Heeft u een bewerking op het oog welke niet in het boek te 

vinden is? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen vrijwel alles maken. 

 

 

 

 

 

 

Kies spoelbak & toebehoren 
Wij kunnen RVS spoelbakken onderbouwen of vlak-integreren.  Vanwege 

het strakke karakter van Solid Surface willen wij vlak-inbouw              

spoelbakken altijd passen alvorens het werkblad naar de klant gaat.    

Indien gewenst kunnen wij spoelbakken en andere accessoires van de 

gangbare leveranciers bijleveren. Wij zijn dealer van Franke, Reginox, 

Caressi, Copa-Design, ABK en Lorreine. Tevens kunnen wij ook Solid Sur-

face spoelbakken naadloos verlijmen in het blad. Bekijk hiervoor hoofd-

stuk 4. 

 

 

 

 

Bepaal uw prijs 
De in dit boek vermelde prijzen zijn bruto adviesprijzen. Uw netto prijs-

lijst kunt u berekenen door de op uw bedrijf van toepassing zijnde korting 

met de bruto calculatieprijzen te   verrekenen.  

 

 

Mocht u toch vragen hebben bij het berekenen van uw prijs? 

Neem dan contact met ons op.  In de bijlage vindt u          

voorbeeldcalculaties van werkbladen die                                    

u kunnen helpen bij uw prijsopbouw. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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1.5 AANDACHTSPUNTEN BIJ CALCULATIE 
 

Elk Solid Surface merk heeft haar eigen kleurenpallet waarbinnen elke kleur specifieke eigenschappen en kenmerken 

heeft. Zo zijn er moderne en elegante effen kleuren, kleuren met kleine en grove spikkels, kleuren met licht doorla-

tende eigenschappen, kleuren met structuren, en kleuren welke eventueel ook geschikt zijn voor buitentoepassingen. 

Naast deze eigenschappen verschillen de kleuren onderling in kras– en vlekgevoeligheid waardoor sommige kleuren 

beter geschikt zijn voor veelvuldig gebruik dan andere kleuren. Vraag hierbij altijd om advies. Middels onze kleuren-

lijst kunt u bepalen in welke prijsgroep de gewenste kleur valt en wat de eigenschappen zijn. 

 

Kenmerken materialen en kleuren 

Standaard afmeting 

3658 

760 

Afmetingen en diktes 

Standaard verlijming eilandbladen Standaard verlijming hoekbladen 

  

 

Impressie hoekverlijming tegen meerprijs 

 

Corian kleur: Clam Shell 

Platen met structuren 

Sommige kleuren bevatten geaderde structuren. Bij verlijming van deze kleuren lopen deze structuren niet door. Wij 

proberen altijd met speciale verwerkingstechnieken de deelnaad zo onzichtbaar mogelijk te verwerken. Wij geven 

echter geen garanties op zichtbare lijmnaden. 

De standaard plaatafmeting van Solid Surface is 12x760x3658mm. Afhankelijk van 

het materiaal en de kleur zijn er ook andere beschikbare afmetingen en diktes ver-

krijgbaar. Kleuren uit prijsgroep 0 hebben doorgaans ook bredere plaatmaten (tot 

maximaal 1300mm breed) en andere diktes (6mm en 19mm) ter beschikking 

waardoor het voor bepaalde ontwerpen gunstiger is om af te wijken van de stan-

daard platen. Let wel op; vrijwel alle kleuren uit prijsgroep 1 tot en met 4 zijn al-

leen beschikbaar in de standaard plaatafmetingen waarbij we bij eilanden altijd 

een verlijming zullen toepassen. 

Hoekbladen van kleuren met structuren kunnen 

indien gewenst in verstek worden verlijmd. Dit 

geeft een meerprijs. Hierbij worden de lengtes 

van de langste maat gerekend. Eventueel zijn in 

onze showroom voorbeelden te bekijken.  

V
o

lled
ige len

gte
 

Volledige lengte 
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• Massieve werkbladen kunnen berekend worden aan de hand 
van m1 prijzen uit hoofdstuk 2.1. Voor speciale tarieven kunt u 
een kleur kiezen uit onze Cora Worktop Collectie.  

• 19mm werkbladen kunnen ook berekend worden aan de hand 
van m1 prijzen uit hoofdstuk 2.1. Bekijk de kleurenkaart van het 
Solid Surface merk om te zien met welke prijsgroep er gecalcu-
leerd moet worden. 

• Achterwanden, spatlijsten, deur– en ladefronten kunnen even-
eens berekend worden aan de hand van lopende prijzen uit 
hoofdstuk 2.1. De bewerkingen voor deze onderdelen staan in 
hoofdstuk 3. 

 

 

 

 

• Opgedikte werkbladen kunnen berekend worden aan de hand 
van m1 prijzen uit hoofdstuk 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Stollenwanden 12mm kunnen berekend worden aan de hand 
van meterprijzen en randafwerkingen uit hoofdstuk 2.1. De 
extra bewerkingen voor deze stollenwanden staan in hoofdstuk 
2.5. 

 

 

 

 

 

• Stollenwanden 24mm kunnen berekend worden aan de hand 
van meterprijzen en verstekranden uit hoofdstuk 2.4. De extra 
bewerkingen voor deze stollenwanden staan in hoofdstuk 2.5. 

• Opgedikte stollenwanden van 30mm tot 100mm dikte kunnen 
berekend worden aan de hand van prijzen uit hoofdstuk 2.5. 

Type werkbladen 

Massieve werkbladen, achterwanden en fronten 

Opgedikte werkbladen 

Massieve stollenwanden 

Opgedikte stollenwanden 
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Aandachtspunten 

De maximale lengte van Solid Surface is 3650mm. Bij 

lengtes langer dan 3650mm zal er een verlijming toe-

gepast moeten worden.  De verlijming in de breedte is 

al meegenomen in de m1 prijs. Deze hoeft niet extra 

geteld te worden. 

12mm massieve Solid Surface bladen dienen volledig 
ondersteund te zijn! Cora Techniek is niet verant-
woordelijk voor een incorrecte ondersteuning van de 
bladen. 

12mm massieve platen mogen maximaal 250mm 
overhangen. Stuur altijd uw tekening naar ons voor 
advies. Eventuele verstevigingsstrip toe te passen in 
overleg. 

   

Randafwerking 12mm bladen 
Enkel Dubbel Omschrijving Eenheid Code € excl. btw € incl. btw 

  
Enkel facet tot 3mm per m1 RAND-FE € 27,00 € 32,67 

Dubbel facet tot 3mm per m1 RAND-FD € 32,00 € 38,72 

  
Enkel radius tot 3mm per m1 RAND-RE3 € 37,00 € 44,77 

Enkel radius 4 tot 8mm per m1 RAND-RE4-8 € 48,00 € 58,08 

  
Dubbel radius tot 3mm per m1 RAND-RD3 € 43,00 € 52,03 

Dubbel radius 4 tot 6mm per m1 RAND-RD4-6 € 53,00 € 64,13 

                            
12mm 

Solid Surface 12mm  

PRIJSGROEP 0-A 

PG0-A 

PRIJSGROEP 0-B 

PG0-B 

PRIJSGROEP 1 

PG1 

PRIJSGROEP 2 

PG2 

PRIJSGROEP 3 

PG3 
PRIJSGROEP 4 

PG4 

Afmetingen CODE excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

t/m 100mm breed 12 PGX 0100 € 85 € 102,85 € 90 € 108,90 € 104 € 125,84 € 120 € 145,20 € 126 € 152,46 € 132 € 159,72 

t/m 200mm breed 12 PGX 0200 € 127 € 153,67 € 135 € 163,35 € 165 € 199,65 € 195 € 235,95 € 208 € 251,68 € 220 € 266,20 

t/m 300mm breed 12 PGX 0300 € 183 € 221,43 € 195 € 235,95 € 240 € 290,40 € 285 € 344,85 € 304 € 367,84 € 323 € 390,83 

t/m 400mm breed 12 PGX 0400 € 231 € 279,51 € 248 € 300,08 € 307 € 371,47 € 368 € 445,28 € 393 € 475,53 € 418 € 505,78 

t/m 500mm breed 12 PGX 0500 € 280 € 338,80 € 301 € 364,21 € 375 € 453,75 € 451 € 545,71 € 482 € 583,22 € 514 € 621,94 

t/m 600mm breed 12 PGX 0600 € 314 € 379,94 € 339 € 410,19 € 428 € 517,88 € 519 € 627,99 € 557 € 673,97 € 595 € 719,95 

t/m 650mm breed 12 PGX 0650 € 335 € 405,35 € 362 € 438,02 € 458 € 554,18 € 557 € 673,97 € 597 € 722,37 € 639 € 773,19 

t/m 700mm breed 12 PGX 0700 € 355 € 429,55 € 385 € 465,85 € 488 € 590,48 € 595 € 719,95 € 638 € 771,98 € 683 € 826,43 

t/m 750mm breed 12 PGX 0750 € 376 € 454,96 € 407 € 492,47 € 519 € 627,99 € 632 € 764,72 € 679 € 821,59 € 727 € 879,67 

t/m 800mm breed 12 PGX 0800 € 404 € 488,84 € 526 € 636,46 € 701 € 848,21 € 822 € 994,62 € 872 € 1.055,12 € 923 € 1.116,83 

t/m 900mm breed 12 PGX 0900 € 438 € 529,98 € 575 € 695,75 € 754 € 912,34 € 891 € 1.078,11 € 947 € 1.145,87 € 1.004 € 1.214,84 

t/m 1000mm breed 12 PGX 1000 € 535 € 647,35 € 599 € 724,79 € 807 € 976,47 € 959 € 1.160,39 € 1.021 € 1.235,41 € 1.085 € 1.312,85 

t/m 1100mm breed 12 PGX 1100 € 576 € 696,96 € 646 € 781,66 € 860 € 1.040,60 € 1.027 € 1.242,67 € 1.096 € 1.326,16 € 1.166 € 1.410,86 

t/m 1200mm breed 12 PGX 1200 € 605 € 732,05 € 680 € 822,80 € 913 € 1.104,73 € 1.095 € 1.324,95 € 1.171 € 1.416,91 € 1.247 € 1.508,87 

t/m 1300mm breed 12 PGX 1300 € 651 € 787,71 € 732 € 885,72 € 970 € 1.173,70 € 1.166 € 1.410,86 € 1.247 € 1.508,87 € 1.329 € 1.608,09 

• Minimale afname voor prijsberekening is 1000mm. 

• Bladlengte afronden op 10mm naar boven. 

2.1 MASSIEVE WERKBLADEN 

 

OMSCHRIJVING Eenheid CODE excl. BTW incl. BTW 

12mm werkblad verlijmen per m1* 12VERLIJMEN € 117 € 141,57 

12mm blad koppeling klaar maken voor verlijming  + koppelstrook + 1 tube lijm  Per m1* 12 KOPPELING € 53 € 64,13 

Bepaal prijsgroep en breedte van werkblad en vermenigvuldig het juiste bedrag met de lengte van het werkblad. 

Rekenwijze: Lengte werkblad X bijbehorende breedte 

2. CALCULATIEPRIJZEN SOLID SURFACE 
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Aandachtspunten 

Achterwanden kunnen los worden bijgeleverd waarna 

ze op locatie op het werkblad gekit kunnen worden. 

Indien gewenst kunnen wij spatlijsten op het werkblad 
verlijmen. Het liefste doen wij dit op locatie (ivm muren 
e.d.). Vraag daarom altijd om advies. 

Indien het van belang is dat vuil nergens tussen komt te 
zitten kunnen wij de tegellijst ook verlijmen met een 
binnenradius waarbij alles één naadloos geheel wordt. 
Vraag hierbij ook om advies. 

   

OMSCHRIJVING Eenheid CODE excl. BTW incl. BTW 

Tegellijst verlijmen per m1* TEGELLIJST LIJM € 127 € 153,67 

Tegellijst verlijmen met binnenradius R=10 (minimaal 1 meter) per m1* TEGELLIJST RAD € 227 € 274,67 

Hoekverbinding tegellijst met binnenradius R=10 per st. TEGELLIJST HOEK € 100 € 121,00 

2.2 ACHTERWANDEN / SPATLIJSTEN 

 

Achterwanden en spatlijsten worden berekend aan de hand van van meterprijzen in hoofdstuk 2.1.  

2.3 FRONTEN / PANELEN 

 
Deurpanelen en ladefronten kunnen uit 12mm solid surface vervaardigd worden.  

• Deurpanelen en ladefronten worden berekend aan de hand van me-

terprijzen in hoofdstuk 2.1.  

• Eventuele voorbereiding t.b.v. scharniergaten en/of bevestiging kan 

op aanvraag. Aantal van scharnieren e.d. is afhankelijk van afmetin-

gen en gewicht van front. 

• Eventuele randafwerkingen , uitkepingen en/of afschuining t.b.v. 

greeplijst kan op aanvraag. 

OMSCHRIJVING Eenheid CODE excl. BTW incl. BTW 

Voorbereiding t.b.v. ladefronten per stuk VBR LADE € 15 € 18,15 

Voorbereiding t.b.v. deurfronten per stuk VBR DEUR € 15 € 18,15 
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12mm met hout 

Solid Surface 12mm onderlijmd met hout  

PRIJSGROEP 0-A 

PG0-A 

PRIJSGROEP 0-B 

PG0-B 

PRIJSGROEP 1 

PG1 

PRIJSGROEP 2 

PG2 

PRIJSGROEP 3 

PG3 
PRIJSGROEP 4 

PG4 

Afmetingen CODE excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

t/m 100mm breed 12H PGX 0100 € 98 € 118,58 € 103 € 124,63 € 117 € 141,57 € 133 € 160,93 € 139 € 168,19 € 145 € 175,45 

t/m 200mm breed 12H PGX 0200 € 152 € 183,92 € 160 € 193,60 € 190 € 229,90 € 220 € 266,20 € 233 € 281,93 € 245 € 296,45 

t/m 300mm breed 12H PGX 0300 € 220 € 266,20 € 232 € 280,72 € 277 € 335,17 € 322 € 389,62 € 341 € 412,61 € 360 € 435,60 

t/m 400mm breed 12H PGX 0400 € 280 € 338,80 € 297 € 359,37 € 356 € 430,76 € 417 € 504,57 € 442 € 534,82 € 467 € 565,07 

t/m 500mm breed 12H PGX 0500 € 342 € 413,82 € 363 € 439,23 € 437 € 528,77 € 513 € 620,73 € 544 € 658,24 € 576 € 696,96 

t/m 600mm breed 12H PGX 0600 € 388 € 469,48 € 413 € 499,73 € 502 € 607,42 € 593 € 717,53 € 631 € 763,51 € 669 € 809,49 

t/m 650mm breed 12H PGX 0650 € 415 € 502,15 € 442 € 534,82 € 538 € 650,98 € 637 € 770,77 € 677 € 819,17 € 719 € 869,99 

t/m 700mm breed 12H PGX 0700 € 441 € 533,61 € 471 € 569,91 € 574 € 694,54 € 681 € 824,01 € 724 € 876,04 € 769 € 930,49 

t/m 750mm breed 12H PGX 0750 € 468 € 566,28 € 499 € 603,79 € 611 € 739,31 € 724 € 876,04 € 771 € 932,91 € 819 € 990,99 

t/m 800mm breed 12H PGX 0800 € 502 € 607,42 € 624 € 755,04 € 799 € 966,79 € 920 € 1.113,20 € 970 € 1.173,70 € 1.021 € 1.235,41 

t/m 900mm breed 12H PGX 0900 € 549 € 664,29 € 686 € 830,06 € 865 € 1.046,65 € 1.002 € 1.212,42 € 1.058 € 1.280,18 € 1.115 € 1.349,15 

t/m 1000mm breed 12H PGX 1000 € 658 € 796,18 € 722 € 873,62 € 930 € 1.125,30 € 1.082 € 1.309,22 € 1.144 € 1.384,24 € 1.208 € 1.461,68 

t/m 1100mm breed 12H PGX 1100 € 711 € 860,31 € 781 € 945,01 € 995 € 1.203,95 € 1.162 € 1.406,02 € 1.231 € 1.489,51 € 1.301 € 1.574,21 

t/m 1200mm breed 12H PGX 1200 € 752 € 909,92 € 827 € 1.000,67 € 1.060 € 1.282,60 € 1.242 € 1.502,82 € 1.318 € 1.594,78 € 1.394 € 1.686,74 

t/m 1300mm breed 12H PGX 1300 € 811 € 981,31 € 892 € 1.079,32 € 1.130 € 1.367,30 € 1.326 € 1.604,46 € 1.407 € 1.702,47 € 1.489 € 1.801,69 

Aandachtspunten 

De maximale lengte van Solid Surface is 3650mm. Bij 

lengtes langer dan 3650mm zal er een verlijming 

toegepast moeten worden.  De verlijming in de 

breedte is al meegenomen in de m1 prijs. Deze 

hoeft niet extra geteld te worden. 

Bladdikte afhankelijk van overspanning. Vraag bij 
twijfel altijd om advies.  Bekijk hoofdstuk 2.6 voor 
mogelijkheden. 

Opgedikte werkbladen mogen zonder extra verstevi-
ging maximaal 600mm overhangen en moeten aan 
weerskanten gedragen worden. Met een verstevi-
ging kan er afhankelijk van de bladdikte een grotere 
overspanning gecreëerd worden. Zie hiervoor 
hoofdstuk 2.6. Vraag voor de zekerheid altijd om 

   

• Minimumprijs bladlengte voor prijsberekening = 750mm. 

• Bladlengte afronden op 10mm naar boven. 

OMSCHRIJVING Eenheid CODE excl. BTW incl. BTW 

Opgedikt werkblad verlijmen per m1* >12 VERLIJMEN € 137 € 165,77 

Opgedikt werkblad koppeling klaar maken voor verlijming  + koppelstrook + 1 tube lijm  Per m1* >12 KOPPELING € 73 € 88,33 

2.4 OPGEDIKTE WERKBLADEN 

 

* Minimaal 1m1. 
 

Bepaal prijsgroep en breedte van werkblad en vermenigvuldig het juiste bedrag met de lengte van het werkblad. 

Rekenwijze: Lengte werkblad X bijbehorende breedte 
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Randafwerking opgedikte werkbladen 

 
Verstekrand met facet 

PRIJSGROEP 0-A 

PG0-A 

PRIJSGROEP 0-B 

PG0-B 

PRIJSGROEP 1 

PG1 

PRIJSGROEP 2 

PG2 

PRIJSGROEP 3 

PG3 
PRIJSGROEP 4 

PG4 

AFMETINGEN CODE excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

t/m 40 mm VFX 040 € 69 € 83,49 € 70 € 84,70 € 76 € 91,96 € 82 € 99,22 € 84 € 101,64 € 87 € 105,27 

51 mm VFX 051 € 98 € 118,58 € 100 € 121,00 € 107 € 129,47 € 113 € 136,73 € 116 € 140,36 € 119 € 143,99 

63 mm VFX 063 € 109 € 131,89 € 112 € 135,52 € 121 € 146,41 € 129 € 156,09 € 133 € 160,93 € 137 € 165,77 

t/m 80 mm VFX 080 € 130 € 157,30 € 133 € 160,93 € 143 € 173,03 € 154 € 186,34 € 158 € 191,18 € 163 € 197,23 

t/m 100 mm VFX 100 € 154 € 186,34 € 158 € 191,18 € 171 € 206,91 € 185 € 223,85 € 191 € 231,11 € 197 € 238,37 

t/m 125 mm VFX 125 € 179 € 216,59 € 184 € 222,64 € 200 € 242,00 € 217 € 262,57 € 223 € 269,83 € 230 € 278,30 

t/m 150 mm VFX 150 € 204 € 246,84 € 209 € 252,89 € 228 € 275,88 € 248 € 300,08 € 256 € 309,76 € 264 € 319,44 

 

Verstekrand met radius 

PRIJSGROEP 0-A 

PG0-A 

PRIJSGROEP 0-B 

PG0-B 

PRIJSGROEP 1 

PG1 

PRIJSGROEP 2 

PG2 

PRIJSGROEP 3 

PG3 
PRIJSGROEP 4 

PG4 

AFMETINGEN CODE excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

t/m 40 mm VRX 040 € 69 € 83,49 € 70 € 84,70 € 76 € 91,96 € 82 € 99,22 € 84 € 101,64 € 87 € 105,27 

51 mm VRX 051 € 98 € 118,58 € 100 € 121,00 € 107 € 129,47 € 113 € 136,73 € 116 € 140,36 € 119 € 143,99 

63 mm VRX 063 € 109 € 131,89 € 112 € 135,52 € 121 € 146,41 € 129 € 156,09 € 133 € 160,93 € 137 € 165,77 

t/m 80 mm VRX 080 € 130 € 157,30 € 133 € 160,93 € 143 € 173,03 € 154 € 186,34 € 158 € 191,18 € 163 € 197,23 

t/m 100 mm VRX 100 € 154 € 186,34 € 158 € 191,18 € 171 € 206,91 € 185 € 223,85 € 191 € 231,11 € 197 € 238,37 

t/m 125 mm VRX 125 € 179 € 216,59 € 184 € 222,64 € 200 € 242,00 € 217 € 262,57 € 223 € 269,83 € 230 € 278,30 

t/m 150 mm VRX 150 € 204 € 246,84 € 209 € 252,89 € 228 € 275,88 € 248 € 300,08 € 256 € 309,76 € 264 € 319,44 

 
Verstekrand met waterkering 

PRIJSGROEP 0-A 

PG0-A 

PRIJSGROEP 0-B 

PG0-B 

PRIJSGROEP 1 

PG1 

PRIJSGROEP 2 

PG2 

PRIJSGROEP 3 

PG3 
PRIJSGROEP 4 

PG4 

AFMETINGEN CODE excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

t/m 40 mm WATX 040 € 129 € 156,09 € 130 € 157,30 € 146 € 176,66 € 162 € 196,02 € 174 € 210,54 € 177 € 214,17 

51 mm WATX 051 € 158 € 191,18 € 160 € 193,60 € 177 € 214,17 € 193 € 233,53 € 206 € 249,26 € 209 € 252,89 

63 mm WATX 063 € 169 € 204,49 € 172 € 208,12 € 191 € 231,11 € 209 € 252,89 € 223 € 269,83 € 227 € 274,67 

t/m 80 mm WATX 080 € 190 € 229,90 € 193 € 233,53 € 213 € 257,73 € 234 € 283,14 € 248 € 300,08 € 253 € 306,13 

t/m 100 mm WATX 100 € 214 € 258,94 € 218 € 263,78 € 241 € 291,61 € 265 € 320,65 € 281 € 340,01 € 287 € 347,27 

t/m 125 mm WATX 125 € 239 € 289,19 € 244 € 295,24 € 270 € 326,70 € 297 € 359,37 € 313 € 378,73 € 320 € 387,20 

t/m 150 mm WATX 150 € 264 € 319,44 € 269 € 325,49 € 298 € 360,58 € 328 € 396,88 € 346 € 418,66 € 354 € 428,34 

Overige randafwerkingen op aanvraag  

Heeft u zelf een ontwerp voor een randafwerking of een 

suggestie? Neem dan contact met ons op! 

• Onze standaard dikte tussen 40mm en 80mm zijn 51mm 
en 63mm. Indien gewenste bladdikte afwijkt van deze 
dikte wordt er gerekend met een bladdikte van t/m 
80mm. 

• Randafwerkingen worden berekend aan de hand van 
hoeveel m1 er met een bepaalde randafwerking moet 
worden afgewerkt. 

• Het werkblad wordt in z’n volledigheid opgedikt met 
hout naar gelang de dikte van de rand. Het werkblad is 
dus ten alle tijden volledig dicht aan de onderkant, 
tenzij anders overlegd.  

• Bij vensterbanken en bladen die voorbij de kast of muur 
steken wordt minimaal 500mm verstekrand geteld. 

Aandachtspunten: 
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2.5 STOLLENWANDEN SOLID SURFACE 
 

• Zoek juiste breedte en bepaal uw prijs. De prijzen van stollenwanden zijn per stuk. Indien de hoogte hoger is dan 1000mm wordt dit 

per m1 geteld. 

• Stollen worden opgedikt tot gewenste wanddikte. Maximale dikte hierbij is 100mm. Een dikkere stollenwand alleen op aanvraag. 

• Stollenwanden worden aan de binnenzijde tot maximaal 120mm afgewerkt. 

• Indien stol wordt toegepast als steunpilaar bij overhangend gedeelte dienen wij dit op voorhand te weten. 

12mm stollenwand Opgedikte stollenwand 

OMSCHRIJVING Eenheid CODE excl. BTW incl. BTW 

12mm onderdeel in verstek zetten t.b.v. verlijming (maximaal 1300mm) Per st. VERSTEK € 40 € 48,40 

Opgedikt onderdeel in verstek zetten t.b.v. verlijming (maximaal 1300mm) Per st. VERSTEK OPGEDIKT € 75 € 90,75 

Opgedikte stollenwand verlijmen aan werkblad Per st. STOL VERLIJMEN € 350 € 423,50 

Corian tube lijm bijgeleverd t.b.v. verlijming Per st. COLIJMTUBE € 27 € 32,67 

HI-MACS tube lijm bijgeleverd t.b.v. verlijming Per st. HILIJMTUBE € 27 € 32,67 

1 

Zijwangen (stollenwanden) kunnen verlijmd worden met het werkblad voor een naadloos geheel 

Bepaal dikte van de zijwang 

• 12mm stollenwanden kunnen berekend worden aan de hand van   

meterprijzen en randafwerkingen uit hoofdstuk 2.1.  

• 24mm stollenwanden kunnen berekend worden aan de hand van   

meterprijzen en verstekranden uit hoofdstuk 2.4. 

• Opgedikte stollenwanden met een dikte van 30mm tot en met 100mm 
kunnen berekend worden aan de hand van de type stollenwanden op 
de pagina hiernaast. Stollenwanden welke dikker zijn geschieden op 
aanvraag. 

2 Bepaal het type stollenwand en de afmeting 

3 
Bereken eventuele bewerking van de zijwang en werkblad 

Stollenwand buitenzijde en  

1 zijkant afgewerkt 

Stollenwand buitenzijde en  

2 zijkanten afgewerkt 

Stollenwand buitenzijde en  

rondom afgewerkt 

Verbinding haaks 
Verbinding in 

verstek 
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Stollenwand buitenzijde en 1 zijkant afgewerkt  
1 zijde niet in zicht (bijv. tegen muur) 

PRIJSGROEP 0-A 

PG0-A 

PRIJSGROEP 0-B 

PG0-B 
PRIJSGROEP 2  

PG2 

PRIJSGROEP 3 

PG3 

PRIJSGROEP 4 

PG4  
PRIJSGROEP 1 

PG1  

AFMETINGEN CODE excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

t/m 300mm breed STOLE PGX 0300 € 514 € 621,94 € 537 € 649,77 € 625 € 756,25 € 712 € 861,52 € 749 € 906,29 € 786 € 951,06 

t/m 650mm breed STOLE PGX 0650 € 709 € 857,89 € 747 € 903,87 € 886 € 1.072,06 € 1.027 € 1.242,67 € 1.085 € 1.312,85 € 1.145 € 1.385,45 

t/m 750mm breed STOLE PGX 0750 € 762 € 922,02 € 804 € 972,84 € 959 € 1.160,39 € 1.114 € 1.347,94 € 1.179 € 1.426,59 € 1.245 € 1.506,45 

t/m 1000mm breed STOLE PGX 1000 € 952 € 1.151,92 € 1.027 € 1.242,67 € 1.278 € 1.546,38 € 1.472 € 1.781,12 € 1.552 € 1.877,92 € 1.634 € 1.977,14 

t/m 1200mm breed STOLE PGX 1200 € 1.046 € 1.265,66 € 1.132 € 1.369,72 € 1.408 € 1.703,68 € 1.632 € 1.974,72 € 1.726 € 2.088,46 € 1.820 € 2.202,20 

t/m 1300mm breed STOLE PGX 1300 € 1.105 € 1.337,05 € 1.197 € 1.448,37 € 1.478 € 1.788,38 € 1.716 € 2.076,36 € 1.815 € 2.196,15 € 1.915 € 2.317,15 

 

Stollenwand buitenzijde en beide zijkanten afgewerkt  
2 zijden in zicht (bijv. bij een eiland) 

PRIJSGROEP 0-A 

PG0-A 

PRIJSGROEP 0-B 

PG0-B 

PRIJSGROEP 1 

PG1 

PRIJSGROEP 2  

PG2 

PRIJSGROEP 3 

PG3 

PRIJSGROEP 4 

PG4  

AFMETINGEN CODE excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

t/m 300mm breed STOLD PGX 0300 € 737 € 891,77 € 767 € 928,07 € 883 € 1.068,43 € 997 € 1.206,37 € 1.045 € 1.264,45 € 1.095 € 1.324,95 

t/m 650mm breed STOLD PGX 0650 € 932 € 1.127,72 € 977 € 1.182,17 € 1.144 € 1.384,24 € 1.312 € 1.587,52 € 1.381 € 1.671,01 € 1.454 € 1.759,34 

t/m 750mm breed STOLD PGX 0750 € 985 € 1.191,85 € 1.034 € 1.251,14 € 1.217 € 1.472,57 € 1.399 € 1.692,79 € 1.475 € 1.784,75 € 1.554 € 1.880,34 

t/m 1000mm breed STOLD PGX 1000 € 1.175 € 1.421,75 € 1.257 € 1.520,97 € 1.536 € 1.858,56 € 1.757 € 2.125,97 € 1.848 € 2.236,08 € 1.943 € 2.351,03 

t/m 1200mm breed STOLD PGX 1200 € 1.269 € 1.535,49 € 1.362 € 1.648,02 € 1.666 € 2.015,86 € 1.917 € 2.319,57 € 2.022 € 2.446,62 € 2.129 € 2.576,09 

t/m 1300mm breed STOLD PGX 1300 € 1.328 € 1.606,88 € 1.427 € 1.726,67 € 1.736 € 2.100,56 € 2.001 € 2.421,21 € 2.111 € 2.554,31 € 2.224 € 2.691,04 

 

Stollenwand rondom afgewerkt  
(bij overhangende gedeelte e.d.) 

PRIJSGROEP 0-A 

PG0-A 

PRIJSGROEP 0-B 

PG0-B 

PRIJSGROEP 1 

PG1 

PRIJSGROEP 2  

PG2 

PRIJSGROEP 3 

PG3 

PRIJSGROEP 4 

PG4  

AFMETINGEN CODE excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

t/m 300mm breed STOLR PGX 0300 € 745 € 901,45 € 775 € 937,75 € 892 € 1.079,32 € 1.007 € 1.218,47 € 1.056 € 1.277,76 € 1.106 € 1.338,26 

t/m 650mm breed STOLR PGX 0650 € 1.084 € 1.311,64 € 1.144 € 1.384,24 € 1.362 € 1.648,02 € 1.584 € 1.916,64 € 1.674 € 2.025,54 € 1.770 € 2.141,70 

t/m 750mm breed STOLR PGX 0750 € 1.178 € 1.425,38 € 1.246 € 1.507,66 € 1.496 € 1.810,16 € 1.746 € 2.112,66 € 1.850 € 2.238,50 € 1.958 € 2.369,18 

t/m 1000mm breed STOLR PGX 1000 € 1.527 € 1.847,67 € 1.661 € 2.009,81 € 2.103 € 2.544,63 € 2.431 € 2.941,51 € 2.565 € 3.103,65 € 2.705 € 3.273,05 

t/m 1200mm breed STOLR PGX 1200 € 1.691 € 2.046,11 € 1.847 € 2.234,87 € 2.339 € 2.830,19 € 2.727 € 3.299,67 € 2.889 € 3.495,69 € 3.053 € 3.694,13 

t/m 1300mm breed STOLR PGX 1300 € 1.796 € 2.173,16 € 1.964 € 2.376,44 € 2.466 € 2.983,86 € 2.882 € 3.487,22 € 3.054 € 3.695,34 € 3.230 € 3.908,30 

Berekening van onderstaande stollenwanden is per stuk. Indien hoogte van stollenwand hoger is dan 

1000mm moet de stollenwand berekend worden aan de hand van hoogte x prijs stollenwand. 
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(B) - Overspanning  

Opgedikte werkbladen moeten aan weerskanten gedragen worden.  

Overspanning Minimale bladdikte Type versteviging en afwerking Codes 

0-600mm 24mm Onderzijde afgewerkt met witte plaat AFW ONDERZ 

600-1200mm 51mm Sandwhich met 2x verstevigingskoker AFW ONDERZ + 2x VERST KOKER 

1200-1750mm 63mm Sandwhich met 2x verstevigingskoker AFW ONDERZ + 2x VERST KOKER 

Groter dan 1750mm  63mm  Op aanvraag Op aanvraag 

(A) - Overhangend gedeelte  

Overhangend gedeelte Minimale bladdikte Type versteviging en afwerking Codes 

0-250mm 12mm Onderzijde polijsten AFW ONDERZ 

250-300mm 19mm of 24mm Onderzijde afgewerkt met witte plaat AFW ONDERZ 

300-400mm 51mm Onderzijde afgewerkt met witte plaat AFW ONDERZ 

Groter dan 400mm 63mm Op aanvraag Op aanvraag 

2.6 VERSTEVIGING WERKBLADEN 
 

1 2 3 

Gaat het om een overhangend   

gedeelte (A), een overspanning (B) 

of een bepaald type (C)/(D)

bargedeelte? 

Bekijk de gewenste        

overspanning of              

overhangend gedeelte. 

Bekijk welke bladdikte en type 

versteviging hiervoor benodigd 

zijn. 
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(D) - Bargedeelte hoek  

Overhangend gedeelte Minimale bladdikte Type versteviging en afwerking Codes 

Dit type bargedeelte dient altijd op aanvraag te gebeuren.  

Het is per ontwerp afhankelijk of er een versteviging toegepast moet worden.  

We geven hierin graag vrijblijvend advies. 

(C) - Bargedeelte  

Overhangend gedeelte Minimale bladdikte Type versteviging en afwerking Codes 

0-1200mm (lengte) 40mm 

Onderzijde afgewerkt met witte plaat. 

(advies is om een extra koker onder het 

blad te plaatsen. Zie volgende pagina). 

AFW ONDERZ 

1200-1750mm 51mm Sandwhich met verstevigingskoker AFW ONDERZ + 1x VERST KOKER 

1750-2800mm 63mm Sandwhich met verstevigingskoker AFW ONDERZ + 1x VERST KOKER 

Groter dan 2800mm 63mm Op aanvraag Op aanvraag 

OMSCHRIJVING Eenheid CODE excl. BTW incl. BTW 

Onderzijde afwerken met witte plaat Per m2* AFW ONDERZ € 100 € 121,00 

Verstevigingskoker Per st VERST KOKER € 80 € 96,80 

Extra versteviging met speciaal frame t.b.v. overhangend gedeelte en      

onderzijde afgewerkt met witte plaat. 
Per m2* VERSTEVIGING* Op aanvraag Op aanvraag 

Lengte 

Diepte = max 400mm 

Speciale ontwerpen graag altijd op aanvraag. 

 
*Minimaal 1 m2.  
**Minimaal 1m1. 
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Ondersteuning set 

Bladen dunner dan 51mm kunnen alleen verstevigd worden met een ondersteuning set welke aan de onderzijde van het 

blad bevestigd moet worden (en dus in het zicht komt). De set is wit afgewerkt. De ondersteuningsbalk kan op maat wor-

den besteld of op locatie worden ingekort. De ondersteuningsbalk wordt om de inzetstukken geschoven en de inzetstuk-

ken moeten aan weerszijde met schroeven in de wanden worden vastgezet. 

Ondersteuning set 25x25mm dik 

  

Overspanning Maximale bladbreedte Type versteviging en afwerking Codes 

0-1500mm (lengte) 400mm 
Onderzijde wit afgewerkt en enkele    

ondersteuning set 25x25mm dik   

AFW ONDERZ  

ONDERST SET 25 

0-1500mm (lengte) 400-1300mm 
Onderzijde wit afgewerkt en dubbele 

ondersteuning set 25x25mm dik  

AFW ONDERZ  

2x ONDERST SET 25 

Ondersteuning set 30x50mm dik 

  

Overspanning Maximale bladbreedte Type versteviging en afwerking Codes 

1500-2800mm 400mm 
Onderzijde wit afgewerkt en enkele   

ondersteuning set 30x50mm dik   

AFW ONDERZ  

ONDERST SET 3050 E 

1500-2800mm 400-1300mm Op aanvraag Op aanvraag 

Max 1500mm 

Bij overspanning tot max 1500mm 

1 set:  
- 1x ondersteuningsbalk 25x25 met         
   maximale lengte 1500mm 
- 2x inzetstuk 25x25mm 

Max 2800mm 

Max 400mm 

OMSCHRIJVING Eenheid CODE excl. BTW incl. BTW 

Ondersteuning set 25x25 (max 1500mm) Per st ONDERST SET 25 € 145 € 175,45 

Ondersteuning set 30x50 (max 2800mm) Per st ONDERST SET 3050 € 235 € 284,35 

Versteviging voor bladen dunner dan 50mm 

1 set:  
- 1x ondersteuningsbalk 30x50 met         
   maximale lengte 2800mm 
- 2x inzetstuk 30x50mm 
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In samenwerking met: Bert van Vlijmen Keukenarchitectuur 
Materiaal: Corian 
Kleur: Designer White 

In samenwerking met: Au Four Design Keukens 
Materiaal: Corian 
Kleur: Glacier White 

Heeft u een speciaal ontwerp in gedachten? Neem dan 

contact met ons op. Wij gaan geen uitdaging uit de weg! 
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CODE Omschrijving Eenheid € excl. btw € incl. btw 

INBOUWEN SB OB Aangeleverde RVS bakken onderbouwen per st. € 106 € 128,26 

INBOUWEN SB VI Aangeleverde RVS inlegbakken inbouwen per st. € 80 € 96,80 

US KPL OPBOUW  Uitsparing kookplaat/downdraft opbouw per st. € 106 € 128,26 

US KPL OPBOUW GR Uitsparing kookplaat/downdraft opbouw per st. € 159 € 192,39 

US KPL VI Uitsparing geïntegreerde kookplaat (inleg) / downdraft (inleg) t/m 900mm per st. € 159 € 192,39 

US KPL VI GR Uitsparing geïntegreerde kookplaat (inleg) / downdraft (inleg) groter dan 900mm per st. € 240 € 290,40 

US PITTGAS Uitsparing gasbrander Pitt Cooking voor elke Pitt meer dan 4 pitten per st.  € 100 € 121,00 

US PITTBASIS Uitsparing Pitt Cooking basis t/m 4 pitten (vraag naar de speciale voorschriften!) Per st. € 1.000 € 1.210 

US PITTKNOP Uitsparing bedieningsknop Pitt Cooking per st. € 23 € 27,83 

US SB OB Uitsparing spoelbak onderbouw ( rvs & Solid Surface ) t/m 600mm per st. € 211 € 255,31 

US SB OB GR Uitsparing spoelbak onderbouw ( rvs & Solid Surface ) groter dan 600mm per st. € 315 € 381,15 

US SB VI Uitsparing spoelbak integratie ( rvs & Solid Surface ) t/m 600mm per st. € 159 € 192,39 

US SB VI GR Uitsparing spoelbak integratie ( rvs & Solid Surface ) groter dan 600mm per st. € 240 € 290,40 

US POWERPOORT Uitsparing powerpoort opbouw (rechthoek of rond) per st. € 80 € 96,80 

US POWERPOORT IN Uitsparing powerpoort integratie per st. € 135 € 163,35 

US KRAANGAT Uitsparing kraangat per st. € 19 € 22,99 

US KOLOMKLEIN Kolomuitsparing klein niet afgewerkt (kleiner dan 100mm) per st. € 48 € 58,08 

US KOLOMGROOT Kolomuitsparing groot niet afgewerkt (groter dan 100mm) per st. € 96 € 116,16 

12 AFGERONDE HOEK Afgeronde hoek (kwart ronding) per st. € 75 € 90,75 

SCHUINE ZIJDE Afgeschuinde zijde / hoek per st. € 64 € 77,44 

GEBOGEN HOEK Gebogen front (Gebogen voorlijst van maximaal 150mm hoogte) per st. € 225 € 272,25 

3. BEWERKINGEN 
 

De meeste standaard uitsparingen kunt u vinden in hoofdstuk 3.1. Om verwarring te voorko-

men zijn enkele uitsparingen gevisualiseerd. Voor meer eigenheid in de keuken kunt u speciale 

bewerkingen kiezen in hoofdstuk 3.2. Heeft u een bewerking op het oog welke niet in het boek 

te vinden is? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen vrijwel elke bewerking realiseren! 

3.1 STANDAARD BEWERKINGEN 
 

Hieronder vindt u een lijst met benodigde maatvoering en gegevens om correcte bewerkingen te bepalen: 

- Kookplaat: Zorg voor naam, type en werktekening kookplaat. Zorg in uw tekening  voor een correcte maatvoering, 

inclusief hartmaten. 

- Spoelbak: Zorg voor naam, type en werktekening kookplaat. Zorg in uw tekening  voor een correcte maatvoering, 

inclusief hartmaten. 

- Geef altijd de C-maat aan ons door. De C-maat is voor ons de maat van voorzijde blad tot aan de uitsparing van de 

spoelbak of kookplaat.  

- Indien wij zelf de spoelbak mogen verzorgen dient u dit duidelijk aan te geven. 

- Integratie / vlak-inbouw spoelbakken ontvangen we graag voordat het blad in productie genomen wordt. Dit ivm 

passen van spoelbak in uitsparing. Op deze manier krijgen we de spoelbak zo strak mogelijk in de uitsparing. 

- Onze uitsparing van onderbouw-spoelbakken hebben een overstek van circa 2,5mm (rondom). 
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Afgeschuinde zijde / hoek Afgeronde hoek (kwart ronding) Kolomuitsparing 

   

Kookplaat vlak geï ntegreerd / inleg Kookplaat opbouw Pitt Cooking 

Spoelbak vlak geï ntegreerd / inleg Spoelbak onderbouw Spoelbak volledig Solid Surface Spoelbak Solid Surface met rvs bodem 

Downdraft Powerpoort recht Powerpoort rond 

Let op: Ontluchting door derden te ver-

zorgen (verplicht!). 

Let op: Ontluchting door derden te verzor-

gen (verplicht!). 

Let op: Voor PITT-Cooking gelden specia-

le installatie-instructies. Vraag hiervoor 

om advies of raadpleeg de website van 

PITT-Cooking. 
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Zwart mat 

Fabrikantnummer:  947792505 

EAN: 4011334051541 

Hager Berker SCHUKO WCD RA  Integro 

CODE Omschrijving Eenheid € excl. btw € incl. btw 

US WCD BLIND E Enkele uitsparing stopcontact inbouw (blind) - stopcontact wordt bijgeleverd* per st. € 137 € 165,77 

US WCD BLIND D Dubbele uitsparing stopcontact inbouw (blind) - stopcontacten worden bijgeleverd* per st. € 245 € 296,45 

* U heeft bij de uitsparing w.c.d. inbouw (blind) variant de keus uit een witte 

en zwarte variant. Prijs voor   andere modellen en/of aan te leveren modellen 

op aanvraag. 

CODE Omschrijving Eenheid € excl. btw € incl. btw 

US WCD OPB E Enkele uitsparing stopcontact opbouw per st. € 48 € 58,08 

US WCD OPB D Dubbele uitsparing stopcontact opbouw per st. € 75 € 90,75 

CODE Omschrijving Eenheid € excl. btw € incl. btw 

RAD8-16 Frezen Radius 8 t/m 16 per m1* € 75 € 90,75 

RAD17-24 Frezen Radius 17 t/m 24 per m1* € 125 € 151,25 

RAD25-30 Frezen Radius 25 t/m 30 per m1* € 160 € 193,60 

    Groter dan R= 16 

Een radius groter dan 16mm wordt ter versteviging aan de binnenzijde opgedikt met een extra 

blok. Bij 12mm dikte dient hierbij rekening gehouden te worden in de onderconstructie. t/m R= 16 

Polarwit 

Fabrikantnummer:  941952502 

EAN: 4011334240587 

Dubbele uitsparing stopcontact opbouw 2x enkele uitsparing stopcontact opbouw 

3.2 SPECIALE BEWERKINGEN 
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Waterafloop  

Watersleuven

CODE Omschrijving Eenheid € excl. btw € incl. btw 

BODEMPLAAT Losse bodemplaat t.b.v. spoelbak per st. € 206 € 249,26 

CODE Omschrijving Eenheid € excl. btw € incl. btw 

ZUIGNAP Losse zuignap per st. € 30 € 36,30 

COLIJMTUBE Lijmtube Corian 50ml Per st. € 27 € 32,67 

HILIJMTUBE Lijmtube HI-MACS 45ml Per st. € 27 € 32,67 

MENGTUIT Mengtuit voor lijmpatrool 45ml of 50ml Per st. € 2 € 2,42 

COLIJMPISTOOL Lijmpistool Corian 50ml Per st. € 85 € 102,85 

HILIJMPISTOOL Lijmpistool HI-MACS 45ml Per st. € 127 € 153,67 

Waterafloop  
(max 4mm schuin aflopend) 

CODE 
Watersleuf 

(per sleuf max 0-500mm) 

CODE 

WATERAFLOOP SLEUVEN 

Eenheid € excl. btw € incl. btw Eenheid € excl. btw € incl. btw 

Per st. € 400 € 484,00 Per st. € 75 € 90,75 

CODE Omschrijving Eenheid € excl. btw € incl. btw 

Uitsparing Sponning t.b.v. LED-strip (LED-strip graag aanleveren) per m1 € 50 € 60,50 

Zuignap
Lijmpistool + 

tube lijm
Mengtuit



KEUKENCOLLECTIE   28 
PAGINA 28 | KEUKENCOLLECTIE 

4. COLLECTIES 
 

CORA TECHNIEK CORA STRETTO Spoelbak met rvs bodem P. 29 

Corian® 

SWEET COLLECTIE Spoelbakken met grote binnenradius P. 31 

SPICY COLLECTIE Spoelbakken met kleine binnenradius P. 32 

SPECIALS Diverse P. 33 

SPARKLING COLLECTIE Spoelbakken met rvs bodem P. 34 

HI-MACS® 

CS204, CS354, CS404, CS454 

CS504, CS604, CS704 
Spoelbakken met kleine binnenradius P. 37 

CS203, CS453, CS553 Spoelbakken met grote binnenradius P. 38 

FSP COLLECTIE Spoelbakken met rvs bodem P. 38 

Wij zijn dealer van Franke, ABK, Reginox, Caressi, Copa-Design en Lorreine.  

Indien gewenst kunnen wij spoelbakken en andere accessoires bijleveren. 

“Naast onze standaard collectie zijn wij 

gespecialiseerd in maatwerk oplossingen.  

Vraag gerust naar de mogelijkheden of bekijk 

onze website voor gerealiseerde projecten!” 

Maatwerk spoelbakken 
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CORA STRETTO 150 CORA STRETTO 320 

  

CORA STRETTO 400 CORA STRETTO 500 

  

4.1 CORA STRETTO 
RVS BODEM MET HAAKSE BINNENHOEKEN 

• Wanden van Solid Surface, bodem van rvs. 

• Spoelbak met haakse binnenhoeken 

• Beschikbaar in Cora Techniek Worktop Collection en alleen te bestellen in 
combinatie met een werkblad. Overige op aanvraag. 

• Geschikt in combinatie met Quooker en kokend water. 

• Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.  

• Raadpleeg voor actuele maatvoering en mogelijkheden altijd onze website 

CODE 
Prijsgroep A Prijsgroep 0-B Prijsgroep 1  Prijsgroep 2 Prijsgroep 3 Prijsgroep 4  

excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

CORA STRETTO 150 Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag   

CORA STRETTO 320 Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag  Op aanvraag   

CORA STRETTO 400 € 923 € 1.116,83 € 983 € 1.116,83 € 1.031 € 1.247,51 € 1.079 € 1.305,59 € 1.154 € 1.396,34 € 1.181 € 1.429,01 

CORA STRETTO 500 € 937 € 1.133,77 € 997 € 1.133,77 € 1.045 € 1.264,45 € 1.093 € 1.322,53 € 1.168 € 1.413,28 € 1.195 € 1.445,95 

• Afm. inwendig: 405x405 

• Afm. uitwendig: 446x446 

• Diepte: circa 195mm 

• Afm. inwendig: 505x405 

• Afm. uitwendig: 546x446 

• Diepte: circa 195mm 

• Afm. inwendig: 320x414  

• Afm. uitwendig: 361x455 

• Diepte: circa 205mm 

• Afm. inwendig: 149x319  

• Afm. uitwendig: 190x360 

• Diepte: circa 152mm 
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4.2 CORIAN® COLLECTIE 
 

Corian is een Solid Surface materiaal dat in 1967 ontworpen is door ontwikkelingsbedrijf DuPont de Nemours. Het materiaal be-

staat uit ± 1/3 acrylaat (ook bekend als PolyMethylMethAcrylaat of PMMA) en ± 2/3 natuurlijke mineralen. Het is het eerste merk 

dat als Solid Surface materiaal op de markt werd gebracht en staat bekend als de voorloper in Solid Surface op het gebied van 

ontwikkelingen en trends. Cora Techniek is al sinds jaar en dag trouwe verwerkingspartner van Corian®. Het merk heeft een 

aantrekkelijk en vernieuwend kleurenpallet, een eigen service-center en een groot scala aan standaard spoelbakken en modellen 

waarmee het blad naadloos doorloopt in de spoelbak. Corian® is dan ook vermaard om zijn uitzonderlijke veelzijdigheid, schoon-

heid en ongelimiteerde toepassingen in residentie le, openbare en commercie le omgevingen.  

Het Corian Quality Network bestaat uit bedrijven die klanten, architecten, ontwerpers en industriee n kunnen helpen om de grootst mogelijke waarde uit 

de prestatie en eigenschappen van Corian® te halen. Naast de gecertificeerde verwerkers kunnen keukenspeciaalzaken, badkamerspecialisten, en    

andere professionals op het gebied van ontwerp voor residentie le toepassingen zich aansluiten bij het kwaliteitsnetwerk door Home Design Partner te 

worden. Een Corian® Home Design Partner staat garant voor de perfecte ondersteuning op het gebied van ontwerp en advies voor de consument. De 

Home Design Partner is altijd als eerste op de hoogte van de nieuwste trends op het gebied van Corian en heeft de beste marketing- en verkoopmiddelen 

voorhanden om de klant op de beste manier advies te kunnen geven.  Een lid van het Corian® Home Design Partnerschap moet aantoonbaar ervaring 

hebben in de verkoop van Solid Surface materialen en minstens 1 Corian® showroomblad in de toonzaal hebben liggen. Verder is het van belang dat de 

Corian® Home Design Partner bij de verkoop van een Corian® werkblad ook daadwerkelijk een Corian® werkblad levert en deze afneemt bij een          

gecertificeerd verwerker. Alleen dan gelden namelijk de condities en garantiebepalingen die onderling worden besproken bij de uitgave van het          

certificaat.  

Wilt u Corian® Home Design Partner worden?  

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden.  

Corian® Home Design Partner  

Kleuren van Corian, trends van nu...  

Gestandaardiseerde modellen...  
Voor een naadloos geheel kunnen we diverse Corian spoelbakken volledig    

naadloos verlijmen met het werkblad. Zo kunt u kiezen uit vierkante of         

rechthoekige  spoelbakken met kleine en grote binnenradiussen of juist uit een 

ronde of dubbele spoelbak. n combinatie met Quooker en kokend water zijn er 

speciale solid surface spoelbakken ontworpen die deze hitte kunnen trotseren en 

zonder problemen onder het werkblad kunnen worden verlijmd. Bekijk de    

volgende pagina’s voor meer informatie. 

Corian® is door en door gekleurd. Het merk onderscheidt zich met een divers 

kleurenaanbod passend bij de trends van nu. Het palet biedt voor ieder project 

het geschikte decor. Frisse uniekleuren, zoals standaard wit, grijstinten of 

cre me kleuren, maar ook decoren geï nspireerd op natuursteen en beton. De 

mogelijkheden hierin zijn eindeloos! Ook heeft Corian® enkele kleuren met 

een superieure impactkwaliteit, genaamd de “Resilience Technology kleuren. 

Vraag bij Cora Techniek stalen op groot formaat om kleuren met structuren 

beter te beoordelen en ontdek zelf de elegantie van het materiaal! 

Voor kleuren uit onze CORA Worktop 

Collection gelden speciale condities. 
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Spicy 967 Spicy 9910 Spicy 969 Spicy 965 Spicy 970 

     

 Spicy 966 

 

SPICY COLLECTIE 
SPOELBAKKEN MET KLEINE BINNENRADIUS 

• Corian spoelbakken met kleine binnenhoeken 

• Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.  

• Let op: niet in combinatie met kokend water en Quooker. 

• Alle bakken zijn beschikbaar in Corian kleuren Glacier White, 

Designer White en Cameo White. De bakken Spicy 9910en 

Spicy 9920 zijn niet beschikbaar in de kleur Cameo White. 

 

CODE 
Glacier White Prijsgroep 1 

excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

SPICY 965 € 712 € 861,52 € 734 € 888,14 

SPICY 966 € 755 € 913,55 € 780 € 943,80 

SPICY 967 € 562 € 680,02 € 574 € 694,54 

SPICY 969 € 661 € 799,81 € 678 € 820,38 

SPICY 970 € 741 € 896,61 € 765 € 925,65 

SPICY 9910 € 598 € 723,58 € 615 € 744,15 

CORIAN® COLLECTIE SPOELBAKKEN 
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SWEET COLLECTIE 
SPOELBAKKEN MET GROTE BINNENRADIUS 

• Corian spoelbakken met grote binnenhoeken 

• Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.  

• Let op: niet in combinatie met kokend water en Quooker. 

• Alle bakken zijn beschikbaar in Corian kleuren Glacier 

White, Designer White en Cameo White.  

Sweet 857 Sweet 809 Sweet 804 Sweet 859 Sweet 871 

     

 Sweet 881 

 CODE 
Glacier White Prijsgroep 1 

excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

SWEET 804 € 663 € 802,23 € 683 € 826,43 

SWEET 809  € 581 € 703,01 € 598 € 723,58 

SWEET 857 € 518 € 626,78 € 528 € 638,88 

SWEET 859 € 685 € 828,85 € 702 € 849,42 

SWEET 871 € 939 € 1.136,19 € 973 € 1.177,33 

SWEET 881 € 1.031 € 1.247,51 € 1.070 € 1.294,70 
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 CODE 
Glacier White Designer White 

excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

SPICY 9920 € 1.113 € 1.346,73 € 1.145 € 1.385,45 

SMOOTH 850 € 1.123 € 1.358,83 € 1.157 € 1.399,97 

SALTY 9410 € 1.239 € 1.499,19 € 1.278 € 1.546,38 

TASTY 9610 € 1.040 € 1.258,40 € 1.070 € 1.294,70 

ROUNDED 9310 € 743 € 899,03 € 767 € 928,07 

  Spicy 9920 

  

Rounded 9310 Tasty 9610 Salty 9410 Smooth 850 

    

SPECIALS 
DIVERSE SPOELBAKKEN 

• Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.  

• Let op: niet in combinatie met kokend water. 

Alle bakken zijn beschikbaar in Corian 

kleuren Glacier White en Designer White . 

De Smooth 850 is ook beschikbaar in de 

kleur Cameo White. 

 CODE 
Glacier White Designer White 

excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

SPICY 9920 € 1.113 € 1.346,73 € 1.145 € 1.385,45 

SMOOTH 850 € 1.123 € 1.358,83 € 1.157 € 1.399,97 

SALTY 9410 € 1.239 € 1.499,19 € 1.278 € 1.546,38 

TASTY 9610 € 1.040 € 1.258,40 € 1.070 € 1.294,70 

ROUNDED 9310 € 743 € 899,03 € 767 € 928,07 
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Sparkling 9501 Sparkling 9502 Sparkling 9503 Sparkling 9504 Sparkling 9505 

     

 

• Wanden van Corian®, bodem van rvs. 

• Beschikbaar in alle Corian® kleuren behorend tot keukencollectie. 

• Geschikt in combinatie met Quooker en kokend water. 

• Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.  

SPARKLING COLLECTIE 
SPOELBAKKEN MET RVS BODEM 

CODE 
Prijsgroep 0-A Prijsgroep 0-B Prijsgroep 1  Prijsgroep 2 Prijsgroep 3 Prijsgroep 4  

excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

SPARKLING 9501   € 909 € 1.099,89 € 909 € 1.099,89 € 909 € 1.099,89 € 1.001 € 1.211,21 € 1.009 € 1.220,89 € 1.708 € 2.066,68 

SPARKLING 9502   € 1.006 € 1.217,26 € 1.006 € 1.217,26 € 1.006 € 1.217,26 € 1.119 € 1.353,99 € 1.124 € 1.360,04 € 1.934 € 2.340,14 

SPARKLING 9503   € 1.098 € 1.328,58 € 1.098 € 1.328,58 € 1.098 € 1.328,58 € 1.259 € 1.523,39 € 1.267 € 1.533,07 € 2.224 € 2.691,04 

SPARKLING 9504   € 1.150 € 1.391,50 € 1.150 € 1.391,50 € 1.150 € 1.391,50 € 1.332 € 1.611,72 € 1.337 € 1.617,77 € 2.332 € 2.821,72 

SPARKLING 9505   € 1.162 € 1.406,02 € 1.162 € 1.406,02 € 1.162 € 1.406,02 € 1.369 € 1.656,49 € 1.383 € 1.673,43 € 2.439 € 2.951,19 

Materiaal: Corian 
Kleur: Lava Rock 
Type: Sparkling 9505 
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Materiaal: Corian 
Kleur: Glacier White 
Type: Sparkling 9504 

Materiaal: Corian 
Kleur: Glacier White 
Type: Sparkling 9505 
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4.3 HI-MACS® COLLECTIE 
 

 

HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ is een innovatief, niet-poreus materiaal dat door zijn veelzijdigheid en kwaliteit voor tal van doeleinden 

optimaal is. HI-MACS is een materiaal dat via een modern fabricageproces uit 75% natuurlijk mineraal en zuiver acryl wordt                   

samengesteld. Het materiaal is homogeen van opbouw, niet poreus en is bestand tegen vlekken en chemische stoffen. Door de gesloten 

porie n is het materiaal zeer goed reinigbaar en daardoor zeer hygie nisch. Maar door de speciale samenstelling is het een materiaal dat een 

grenzeloos design mogelijk maakt en dat qua vormgeving en duurzaamheid aan alle wensen voldoet.  

1. HI-MACS is duurzaam  

HI-MACS is 100% waterbestendig en is bestand tegen vrijwel 

alle gangbare huishoudchemicalie n en alledaagse vlekken. 

Indien er krassen ontstaan en/of beschadigingen optreden 

kunnen deze naadloos hersteld worden waardoor u langer van 

het werkblad kunt genieten. 

HI-MACS® kan zonder sporen schoongemaakt worden met 

een vochtige doek en een eenvoudig schoonmaakmiddel. HI-

MACS kan opgebouwd worden zonder zichtbare koppelnaden. 

Hierdoor krijgen bacterie n en ziektekiemen geen kans om zich 

op te hopen en te vermeerderen. Als HI-MACS wordt toegepast 

als werkblad in bijvoorbeeld een keuken of ziekenhuis is het 

mogelijk om in hetzelfde materiaal een bijbehorende spoelbak 

te krijgen. Door de vrijwel naadloze verbinding lijkt het meubel 

uit e e n geheel te bestaan.  De spoel– en individuele wasbakken 

van HI-MACS kunnen naadloos in het blad worden geï nte-

greerd. 

3. HI-MACS is smaakvol  

HI-MACS® heeft een natuurlijke, mat satijnen finish (op 

verzoek kan er een gepolijste hoogglansfinish aan worden 

gegeven). HI-MACS® biedt een brede selectie kleuren aan, 

van klassiek tot trendy– van betonlook tot vele natuur-

steenontwerpen.  

2. HI-MACS is onderhoudsvriendelijk  
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4.3 HI-MACS® COLLECTIE 
 

• Hi-Macs spoelbakken met kleine binnenradius 

• Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.  

• Let op: niet in combinatie met kokend water en Quooker. 

• Spoelbakken alleen beschikbaar in S28 Alpine White 

  
 K = Geschikt voor keuken 
 K+H = Geschikt voor keuken + healthcare 

 

CODE 
S28 Alpine White 

excl. BTW incl. BTW 

CS204 € 535 € 647,35 

CS354 € 615 € 744,15 

CS404 € 639 € 773,19 

CS454 € 651 € 787,71 

CS504 € 692 € 837,32 

CS604 € 741 € 896,61 

CS704 € 782 € 946,22 

CS204 CS354 CS404                           CS454 

    

    

K+H K+H K+H K+H 

CS504 CS604 CS704 

   

   

K+H K K 
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CS203 CS453 CS553 

   

   

FSP-15 FSP-30 FSP-35 FSP-44 FSP-50 

     

• Hi-Macs spoelbakken met grote binnenradius 

• Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.  

• Let op: niet in combinatie met kokend water en Quooker. 

• Spoelbakken alleen beschikbaar in S28 Alpine White 

K = Geschikt voor keuken 
K+H = Geschikt voor keuken + healthcare 

K+H K+H K 

LAVANTO® COLLECTIE 
SPOELBAKKEN MET RVS BODEM 

FSP collectie  
Prijsgroep 0-A Prijsgroep 0-B Prijsgroep 1  Prijsgroep 2 Prijsgroep 3 Prijsgroep 4  

excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW excl. BTW incl. BTW 

FSP-15 € 840 € 1.016,40 € 840 € 1.016,40 € 840 € 1.016,40 € 876 € 1.059,96 € 903 € 1.092,63 € 913 € 1.104,73 

FSP-30 € 1.002 € 1.212,42 € 1.002 € 1.212,42 € 1.002 € 1.212,42 € 1.111 € 1.344,31 € 1.128 € 1.364,88 € 1.148 € 1.389,08 

FSP-35 € 939 € 1.136,19 € 939 € 1.136,19 € 939 € 1.136,19 € 995 € 1.203,95 € 1.007 € 1.218,47 € 1.031 € 1.247,51 

FSP-44 € 1.072 € 1.297,12 € 1.072 € 1.297,12 € 1.072 € 1.297,12 € 1.172 € 1.418,12 € 1.191 € 1.441,11 € 1.210 € 1.464,10 

FSP-50 € 1.089 € 1.317,69 € 1.089 € 1.317,69 € 1.089 € 1.317,69 € 1.210 € 1.464,10 € 1.249 € 1.511,29 € 1.261 € 1.525,81 

• Wanden van HI-MACS®, bodem van rvs. 

• Beschikbaar in bijna alle HI-MACS® kleuren. 

• Geschikt in combinatie met Quooker en kokend water. 

• Spoelbakken compleet met korfplug en wandoverloop.  

CODE 

S28 Alpine White 

excl. BTW incl. BTW 

CS203 € 491 € 594,11 

CS453 € 658 € 796,18 

CS553 € 717 € 867,57 
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In samenwerking met: Keukenarchitectuur Midden Brabant 
Materiaal: HI-MACS 
Kleur: S28 Alpine White 

In samenwerking met: Strakk 

Materiaal: HI-MACS 

Kleur: S28 Alpine White 
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GEBRUIK & ONDERHOUD 
 

• Voor de dagelijkse schoonmaakbeurt 

Hoewel vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, 

kunt u een gemorst product het beste direct verwijderen. 

Hiervoor gebruikt u een vochtige microvezeldoek. Mochten 

vlekken en/of vuil zichtbaar blijven, gebruik dan een niet 

krassende schuurspons of sanitair spons  en een zachte            

schuurcre me (b.v. Cif/Dreft). Gebruik cirkelvormige          

bewegingen bij het reinigen en poets altijd het volledige 

werkblad om een egale uitstraling te behouden. LET OP: Vele            

reinigingsmiddelen bevatten zuren (bv. methyl- chloride of 

aceton). Deze moeten vermeden worden bij de behandeling 

van een Solid Surface oppervlak. Mocht er per ongeluk toch 

dergelijk reinigingsmiddel met het materiaal in aanraking 

komen, spoel dan het oppervlak grondig met veel zeepwater 

om mogelijke verkleuringen tegen te gaan. 

• Hardnekkig vlekken 

Voor hardnekkige vlekken en andere gewone huishoudelijke 

vlekken zoals azijn, koffie, thee, citroensap, verf, ketchup, 

rode wijn en plantaardige producten: volg dan de stappen       

die vermeld staan in de onderhoudstabel op de achterzijde. 

Door kleurstoffen, thee of fruitsappen kan er een lichte               

verkleuring ontstaan. Met bleekmiddel kan dit probleem 

worden opgelost (niet langer dan vijf minuten laten           

inwerken). Vervolgens reinigt u het oppervlak met een     

allesreiniger. Spoel daarna grondig met schoon water na. 

Nagellakvlekken kunnen met een niet-aceton houdend     

middel worden verwijderd. Spoel altijd grondig met water 

schoon. 

• Kalk 

Hard water kan na verloop van tijd kalkafzetting                 

veroorzaken. Om deze kalkafzetting rond de afvoer of       

kranen te verwijderen, gebruikt u een gewoon                     

ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Laat het 2 tot 

4 minuten inwerken en verwijder het product met een      

microvezeldoek. Spoel verschillende keren grondig met    

water en gebruik daarna een tweede droge microvezeldoek.  

Gelieve contact op te nemen met een specialist voor profes-

sioneel advies indien de vlekken zichtbaar blijven. 

• Solid Surface spoelbakken 

Een- of tweemaal per week geeft u de spoelbak een      

schoonheidsbehandeling. Verwijder alle vet- en olievlekken 

die bij dagelijks gebruik en bereiding van voedsel op het   

oppervlak achterblijven door middel van een detergent of 

een schoonmaakmiddel voor harde materialen. Vul de    

spoelbak met verdund bleekmiddel (25% bleekmiddel en 

75% water) en wacht een half uur. Daarna de spoelbak  

spoelen of schoonvegen met een vochtige doek en de      

spoelbak is weer prachtig schoon, zonder al te veel            

inspanning. 

Voorkomen is beter dan genezen… 

• Hitte:  

Plaats hete pannen nooit rechtstreeks 

op een werkvlak of in een Solid       Sur-

face spoelbak. Gebruik altijd een be-

schermend matje, een onderzetter 

(met rubberen dopjes), een bescher-

mende spoelbakmat of laat de pan 

eerst afkoelen op het fornuis. Giet geen 

hete vloeistoffen in de Solid      Surface 

spoelbak zonder vooraf de koudwater-

kraan open te draaien.    Kokend water 

mag niet rechtstreeks in contact ko-

men met Solid Surface. 

• Krassen:  

Snijden of hakken op Solid Surface is 

niet aan te raden en zorgt voor      kras-

sen in het oppervlak. Op donker  ge-

pigmenteerde kleuren zullen      kras-

sen, stof en dagelijks gebruik meer 

zichtbaar worden dan op lichtere    

kleuren. Zoals op elk materiaal         

ontstaan ook op Solid Surface           

oppervlakkige krasjes door normaal 

dagelijks        gebruik. 

 

• Vlekken:  

Voor normale vlekken verwijzen wij u 

graag naar de richtlijnen voor gebruik 

en onderhoud op de achterzijde. Ge-

morste sterke chemicalie n moeten 

onmiddellijk en met overvloedig    

zeepsop weggespoeld worden om  

oppervlakteschade te voorkomen. 

Wanneer het materiaal oppervlak  ge-

durende langere tijd wordt        bloot-

gesteld aan chemicalie n, kan er schade 

ontstaan. 
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Vlekken: Procedure: 
Voor dagelijks onderhoud A-B-C 
Azijn, koffie, thee, citroensap, plantaardige stoffen, verf, ketchup A-B-C-E-I 
Vet en olieresidu A-B-C-D-I 
Kalkafzetting, zeep en mineralen A-B-F-I 
Leliepollen, saffraan, een lichte kras, schroeivlekken (sigaretten), schoen-

poetsmiddel, inkt, markeerstift 
A-B-C-E-I 

Mercurochromen, bloed, rode wijn, parfum A-B-C-D-E-I 
Vlekken van nagellak A-B-C-G-I 
Ijzer en roest A-B-C-H-I 
Jodium en schimmel A-B-C-E-I 

De volgende                                 

richtlijnen gelden voor                  

alle Solid Surface materialen: 

Onderhoudsmethode* 

A Verwijder de gemorste vlekken met een zachte microvezel doek. 

B Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte microvezel doek. 

C Gebruik een vochtige doek met een zachte schuurcre me (b.v. Cif/Dreft). 

D Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met een 
detergent (b.v. Dreft) of een ammoniak houdend schoonmaakmiddel voor harde  

materialen (b.v. Mr. Proper, St. Marc). 

E Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met  
bleekmiddel**. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een zachte 
microvezel doek. 

F Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek  met een 
gewoon ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik. Spoel verschillende keren met 
warm water en droog af met een zachte microvezel doek. 

G Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met   
remover zonder aceton. Spoel verschillende keren met warm water en droog af met een 
zachte microvezel doek. 

H Gebruik een niet krassend schuursponsje (sanitair sponsje) en wrijf over de plek met   
reiniger voor metalen of remover voor roest. Spoel verschillende keren met warm water 
en droog af met een zachte microvezel doek. 

I Wanneer een vlek toch zichtbaar blijft, kunt u beroep doen op uw specialist. 

* Wrijf steeds met cirkelvormige bewegingen. 

** Bleekmiddel kan het materiaal verkleuren en moet achteraf helemaal verwijderd worden 
met water. 



KEUKENCOLLECTIE   42 
PAGINA 42 | KEUKENCOLLECTIE 

Uw product is op zijn best, wanneer  

het met zorg wordt behandelt.  

Het materiaal is massief, homogeen en naadloos te verlijmen waardoor de meeste schade, inclusief ernstige beschadiging 

door hitte of chemicalie n, meestal ter plaatse gerepareerd kunnen worden. Dit geeft Solid Surface een duurzaam karakter. 

Om kleurverschil in toekomstige schadegevallen te voorkomen, is het van belang dat u het bijgeleverde restmateriaal goed  

Wat er ook gebeurt, wanhopen is niet nodig! 

Garantie 

U maakt aanspraak op uw garantie indien aantoonbaar is 

dat de schade is ontstaan doordat Cora Techniek een     

ondeugdelijk product heeft geleverd. Daarmee bedoelt 

men dat het product niet voldoet aan de verwachtingen die 

men in alle redelijkheid kan verwachten van het product, 

in samenhang met het gebruik van het product. Deze     

garantie geldt in ieder geval voor spontaan ontstane         

scheuren, verkleuring of fabricagefouten waarbij de       

uiteindelijke uitvoering niet is voldaan zoals in de           

opdrachtbevestiging is overeengekomen. De exacte         

garantiebepalingen zijn  afhankelijk van de gekozen        

materialen en het gefabriceerde eindproduct. Voor een 

volledig overzicht van onze garantiebepalingen verwijzen 

wij u graag naar onze website.  

Wij geven geen garantie indien er door derden                 

aanpassingen worden gedaan aan het origineel geleverde 

product. Zichtbare lijmnaden geven niet direct recht op 

kosteloze garantie. Tevens wordt er geen garantie gegeven 

wanneer onze producten door onbekende of onbekwame 

installateurs wordt geï nstalleerd of gemonteerd (er kan 

naar uw monteur gevraagd worden).  

 

De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door: 

1. Onvoldoende of onjuist residentieel of commercieel       

gebruik, zorg of onderhoud (slag- of stootschade,                 

kalk-ophoping en    vlekvorming ontstaan door           

onvoldoende onderhoud). 

2. Niet-erkende materiaalveranderingen of verkeerd         

gebruik, bv. het niet gebruiken van een snijplank of een     

onderlegger. 

3. Gebruik buiten de voor het product gespecifieerde         

omgeving. 

4. Fysische, chemische of mechanische schade. 

5. Schade door blootstelling aan overmatige hitte (bv. di-

recte verwarming) of schade door hitte-overdracht als      

gevolg van slechte warmte-isolatie van b.v. kookplaten. 

6. Onvoldoende voorbereiding of onderhoud van de           

installatieplaats. 

7. Bepaalde extra voorwaarden en beperkingen van Solid 

Surface zoals vermeld in de Gebruiks- en Onderhouds-

handleiding. 

8. Overmacht. 

9. Ontoereikende onderconstructie. 

GARANTIE & ALGEMENE VOORWAARDEN 
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In samenwerking met: Goergen Keukens Stein 
Materiaal: Corian 
Kleur: Lava Rock 



Commissie / Referentie:  

Klantgegevens:  

Contactpersoon:  

Leverweek / Leverdatum:  

Afleveradres:   

Plaatsen: JA / NEE 

Adres plaatsen:  

Omschrijving  

Materiaal  

Kleur  

Dikte Werkblad  

Randafwerking  

   

Codes Aantal / Factor Omschrijving 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

* Leeg bestelformulier op te vragen bij Cora Techniek 

 

BESTELFORMULIER 



Spoelbak onderbouw Spoelbak inleg / vlakbouw 

 

 

 

 

 

 

Onze uitsparing heeft rondom 2,5mm overstek t.o.v. binnenwerkse maat spoelbak. 

De C-maat = maat tussen voorkant blad en binnenkant sparing 

Het gaat voor de kraan zit standaard op 65mm vanuit binnenkant spoelbak 

Om de sparing zo strak mogelijk te verwerken dienen wij de spoelbak in huis te hebben. 

De C-maat = maat tussen voorkant blad en begin sparing 

Het gaat voor de kraan zit standaard op 65mm vanuit binnenkant spoelbak 

Kookplaat opbouw Kookplaat inleg / vlakbouw 

  

Wij maken onze sparing altijd met een radius in de hoek. 

 

Sparing wordt standaard 2mm groter dan kookplaat. Indien leverancier een andere maat 

aangeeft houden we deze aan. Onze sponning wordt standaard 1mm dieper dan aangegeven 

op maatvoering leverancier ivm toe te passen aluminium tape en thermo-tape. 

In combinatie met een greeplijst en 12mm massieve bladen is de minimale C-maat bij     

vlakinbouw-kookplaten 70mm . Dit ivm versteviging aan onderzijde. 

Randafwerking Stollenwand en overhangende gedeeltes 

  

Randafwerkingen worden aangegeven met een stippellijn. Indien er meerdere randafwerkin-

gen in 1 tekening staan wordt dit op een andere manier duidelijk gemaakt. 

Stollen wanden geven wij aan door deze dikker te drukken in het bovenaanzicht en door een 

zijaanzicht mee te sturen. Geef bij stollenwanden altijd de werkbladhoogte aan. 

Onze versteviging en witte afwerking is altijd groter dan de afmeting van het overhangend 

gedeelte zelf. Indien wanden los geleverd worden geven wij aan of dit in verstek gedaan 

wordt of dat de te maken verbinding recht is. 

TEKENINGEN 
 Zorg in uw tekening  voor een correcte maatvoering, inclusief hartmaten, uitsparingsmaten en geef altijd type 

kookplaat, spoelbak en overige uitsparingsvarianten aan ons door. Wij dienen de werktekening van elk type uit-
sparing (spoelbak, kookplaat, powerpoort, e.d.) te ontvangen.  

C-maat minimaal 70mm 
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Calculatie werkblad 12mm 

Omschrijving Prijs per eenheid Factor Berekening Totaal CODE 

Calculatieprijs Solid  Surface 12mm PG0 t/m 1200 mm breed € 605 / m1 3,08 3,08 x 605 € 1.863,40 12 PG0 1200 

Randafwerking rondom dubbel facet 1,5mm € 32 / m1 8,56 8,56 x 32 € 273,92 FD 

1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw € 106 / st. 1 1 x 106 € 106,00 US KPL OPBOUW 

1x uitsparing t.b.v. kraangat. € 19 / st. 1 1 x 19 € 19,00 US KRAANGAT 

1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw € 211 / st. 1 1 x 211 € 211,00 US SB OB 

1x uitsparing t.b.v. powerpoort € 80 / st. 1 1 x 80 € 80,00 US POWERPOORT 

Bruto prijs, excl. BTW    € 2.553,32  

Korting .. %    ...  

Netto prijs, excl. BTW    ...  

Calculatie werkblad onderlijmd met verstekrand 51mm  

Onderdeel Prijs per eenheid Factor Berekening Totaal CODE 

Calculatieprijs Solid  Surface 12mm onderlijmd t/m 1200 mm breed € 752 / m1 3,08 3,08 x 752 € 2.316,16 12H PG0 1200 

Randafwerking rondom verstekrand t/m 50 mm € 98 / m1 8,56 8,56 x 98 € 838,88 VF0 051 

1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw € 106 / st. 1 1 x 106 € 106,00 US KPL OPBOUW 

1x uitsparing t.b.v. kraangat. € 19 / st. 1 1 x 19 € 19,00 US KRAANGAT 

1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw € 211 / st. 1 1 x 211 € 211,00 US SB OB 

1x uitsparing t.b.v. powerpoort € 80 / st. 1 1 x 80 € 80,00 US POWERPOORT 

Bruto prijs, excl. BTW    € 3.571,04  

Korting .. %    ...  

Netto prijs, excl. BTW    ...  

Omschrijving: 

Werkblad afmeting 1200x3080mm. 

Materiaal: Corian   

Kleur: Glacier White (prijsgroep 0) 

Werkblad rondom afgewerkt met facet 1,5mm. 

A = 1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw. 

B = 1x uitsparing t.b.v. kraangat. 

C = 1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw. Spoelbak te verzorgen door 

klant. 

D = 1x uitsparing t.b.v. powerpoort. 

CALCULATIE VOORBEELDEN 
 

VOORBEELD A 
EILANDBLAD 
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Calculatie werkblad 12mm 

Onderdeel Prijs per eenheid Factor Berekening Totaal CODE 

Calculatieprijs Solid  Surface 12mm t/m 650mm breed € 335 / m1 2,21 2,21 x 335 € 740,35 12 PG0 0650 

Calculatieprijs Solid  Surface 12mm t/m 650mm breed € 335 / m1 0,85 0,85 x 335 € 284,75 12 PG0 0650 

Randafwerking dubbel facet 1,5mm € 32 / m1 3,71 3,71 x 32 € 118,72 FD 

1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw € 106 / st. 1 1 x 106 € 106,00 US KPL OPBOUW 

1x uitsparing t.b.v. kraangat. € 19 / st. 1 1 x 19 € 19,00 US KRAANGAT 

1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw € 211 / st. 1 1 x 211 € 211,00 US SB OB 

1x voorbereiding voor verlijming € 53 / st. 1 1 x 53 € 53,00 12 KOPPELING 

Bruto prijs, excl. BTW    € 1.532,82  

Korting .. %    ...  

Netto prijs, excl. BTW    ...  

Calculatie werkblad onderlijmd met verstekrand 40mm  

Onderdeel Prijs per eenheid Factor Berekening Totaal CODE 

Calculatieprijs Solid  Surface 12mm onderlijmd t/m 650mm breed € 415 / m1 2,21 2,21 x 415 € 917,15 12H PG0 0650 

Calculatieprijs Solid  Surface 12mm onderlijmd t/m 650mm breed € 415 / m1 0,85 0,85 x 415 € 352,75 12H PG0 0650 

Randafwerking verstekrand t/m 40mm € 69 / m1 3,71 3,71 x 69 € 255,99 VF0 040 

1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw € 106 / st. 1 1 x 106 € 106,00 US KPL OPBOUW 

1x uitsparing t.b.v. kraangat. € 19 / st. 1 1 x 19 € 19,00 US KRAANGAT 

1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw € 211 / st. 1 1 x 211 € 211,00 US SB OB 

1x voorbereiding voor verlijming € 73 / st. 1 1 x 73 € 73,00 >12KOPPELING 

Bruto prijs, excl. BTW    € 1.934,89  

Korting .. %    ...  

Netto prijs, excl. BTW    ...  

VOORBEELD B 
HOEK-WERKBLAD UIT 2 DELEN 

Omschrijving: 

Werkblad afmeting 650x2205mm en 650x850mm. 

Materiaal: Corian  

Kleur: Glacier White (prijsgroep 0) 

Werkblad rondom afgewerkt met facet 1,5mm. 

Voorbereiding voor verlijming getroffen. 

 

A = 1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw. 

B = 1x uitsparing t.b.v. kraangat. 

C = 1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw. Spoelbak 

te verzorgen door klant. 

D = Voorbereiding voor verlijming. 
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VOORBEELD C 
WANDBLAD 

 
Omschrijving: 

Werkblad afmeting 650x4200mm 

Materiaal: Corian  

Kleur: Glacier White (prijsgroep 0) 

Werkblad aan voorzijde afgewerkt met facet 1,5mm. 

Werkblad verlijmd (werkblad > 3650mm) 

A = 1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw. 

B = 1x uitsparing t.b.v. kraangat. 

C = 1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw. Spoelbak te verzorgen door 

klant. 

In samenwerking met: : Antonissen Interieurbouw 
Materiaal: Corian 
Kleur: Designer White 

Calculatie werkblad 12mm 

Onderdeel Prijs per eenheid Factor Berekening Totaal CODE 

Calculatieprijs Solid  Surface 12mm t/m 650 mm breed € 335 / m1 4,2 4,2 x 335 € 1.407,00 12 PG0 0650 

Randafwerking dubbel facet 1,5mm € 32 / m1 4,2 4,2 x 32 € 134,40 FD 

1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw € 106 / st. 1 1 x 106 € 106,00 US KPL OPBOUW 

1x uitsparing t.b.v. kraangat. € 19 / st. 1 1 x 19 € 19,00 US KRAANGAT 

1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw € 211 / st. 1 1 x 211 € 211,00 US SB OB 

Werkblad verlijmd (werkblad > 3650mm) € 117 / m1 1 1 x 117 € 117,00 12VERLIJMEN 

Bruto prijs, excl. BTW    € 1.994,40  

Korting .. %    ...  

Netto prijs, excl. BTW    ...  
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Calculatie werkblad onderlijmd met verstekrand 63mm  

Onderdeel CODE Prijs per eenheid Factor Berekening Totaal 

Calculatieprijs Solid  Surface 12mm onderlijmd t/m 1000mm breed 12H PG0 1000 € 658 / m1 4,2 4,2 x 658 € 2.763,60 

Randafwerking verstekrand t/m 63mm breed VF0 063 € 109 / m1 10,4 10,4 x 109 € 1.133,60 

1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw US KPL OPBOUW € 106 / st. 1 1 x 106 € 106,00 

1x uitsparing t.b.v. kraangat. US KRAANGAT € 19 / st. 1 1 x 19 € 19,00 

1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw US SB OB € 211 / st. 1 1 x 211 € 211,00 

Spoelbaktype Sparkling 9505 met RVS bodem verlijmed SPARKLING 9505—PG0 € 1.114 / st. 1 1 x 1.114 €  1.114,00 

Afwerking onderzijde met witte plaat AFW ONDERZ € 100 / m2 1,2 1,2 x 100 € 120,00 

Versteviging t.b.v. overhangend gedeelte (o.a. met stalen kokers) VERSTEVIGING € 60 / m1 2,4 2,4 x 60 € 144,00 

Werkblad verlijmd (werkblad > 3650mm) >12VERLIJMEN € 137 / st/m1 1 1 x 137 € 137,00 

Stollenwand  buitenzijde en 2 zijkanten afgewerkt  t/m 1000mm breed STOLD PG0 1000 € 1.175 / st/m1 1 1 x 1.175 € 1.175,00 

Stollenwand  buitenzijde en rondom afgewerkt  t/m 1000mm breed STOLR PG0 1000 € 1.527 / st/m1 1 1 x 1.527 € 1.527,00 

Stollenwand verlijmen STOL VERLIJMEN € 350 / st 2 2 x 350 € 700,00 

Bruto prijs, excl. BTW     € 9.150,20 

Korting .. %     ... 

Netto prijs, excl. BTW     ... 

 

VOORBEELD D 
KOOKEILAND MET STOLLENWANDEN 

Omschrijving: 

Kookeiland afmeting 12/63x1000x4200mm. 

Materiaal: Corian    

Kleur: Glacier White (prijsgroep 0) 

Werkblad rondom opgedikt tot 63mm en afgewerkt met facet 1,5mm. 

 

A = 1x uitsparing t.b.v. kookplaat opbouw. 

B = 1x uitsparing t.b.v. kraangat. 

C = 1x uitsparing t.b.v. spoelbak onderbouw. 

D = 1x verlijmen spoelbaktype Sparkling 9505 met RVS bodem. 

E = 2x uitsparing t.b.v. powerpoort. 

F = Zitgedeelte: overhangend gedeelte 1200x1000mm. 

G = Stollenwand 910mm hoog en aan binnenzijde tegen kasten. Stollenwand 

afmeting  63x910x1000 (let op; stollenwandhoogte is inclusief bladdikte). 

H = Stollenwand 910mm hoog en rondom afgewerkt. Stollenwand afmeting  

65x910x1000 (let op; stollenwandhoogte is inclusief bladdikte). 
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In samenwerking met: Keukenarchitectuur Midden Brabant 
Materiaal: Corian 
Kleur: Lava Rock 

In samenwerking met: Bert van Vlijmen Keukenarchitectuur 
Materiaal: Corian 
Kleur: Designer White 
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In samenwerking met: ASWA Keukens 
Materiaal: Corian 
Kleur: Glacier White 

In samenwerking met: ASWA Keukens 
Materiaal: Corian 
Kleur: Glacier White 
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Ontwerp: Huub Frenken Interieurarchitect 

Interieur: Opstals-interieurmakers  

Werkblad met verlijmde koof, stollenwand en achterwand: Cora Techniek  

Materiaal: Corian 

Kleur: Bone 

Ontwerp: Cora Techniek 
Spoelbak: Stretto 500 
Materiaal: Staron 
Kleur: Beige Granite (Supreme collection) 

Materiaal: Corian 

Kleur: Deep Night Sky 
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In samenwerking met: HG Meubelmakers 

Materiaal: HI-MACS 

Kleur: S28 Alpine White 

In samenwerking met: Strakk 

Materiaal: HI-MACS 

Kleur: S28 Alpine White 

Onderdelen: Keukenblok & ombouw aquarium 
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Notities 



Contactgegevens 

Adres  

Kantoor 

Ommelseweg 54 

5721 WV 

Asten 

Magazijn / Productie / Laad-/Losadres 

Linieijzer 7/9 

5721 VB 

Asten 

Verkoop gerelateerde vragen info@coratechniek.nl 

Productie gerelateerde vragen 
info@coratechniek.nl 

productie@coratechniek.nl 

Administratie & Facturatie administratie@coratechniek.nl 

Contactgegevens 

Tel: +31 493 670 990 

E-mail (algemeen): info@coratechniek.nl 

Website: www.coratechniek.nl 

K.v.k. 17130041 

BTW nr. NL8135.29.943.B01 

 




