
Calculeren van Solid Surface werkbladen van CORA Techniek 

1. Kies een kleur uit de CORA Worktop collection.  

Prijsgroepen behorend bij de kleuren staan op de stalen en stalenkaart weergegeven.  

2. Kies in Simar het juiste artikelbestand: 

Voor massieve Corian werkbladen van 12mm dik: 

• CORACR12—CORA Solid Surface massief Corian werkblad 12mm 

Voor Corian werkbladen welke opgedikt worden tot gewenste dikte: 

• CARAOC12—CORA Solid Surface Corian werkblad 12mm opgedikt met hout 

3. Kies de gewenste kleur (prijsgroep wordt automatisch ingevuld). 

4.A Kies de gewenste lengte van het werkblad en vul indien gewenst tekstueel de goede afmeting in. Maximale lengte is 4800mm. 

4.B Kies bij extra bewerkingen de gewenste diepte van het werkblad en vul de gewenste lengte in bij “aantal”. Een eventuele verlij-

ming t.b.v. het werkblad wordt automatisch berekend a.d.h.v. de gewenste afmetingen. U hoeft geen extra verlijming te tellen.  

4.A                                                                                                                              4.B 

5. Kies gewenste randafwerking. Vul bij factor het aantal m1 in dat afgewerkt moet worden.  

Let op; in de bladprijzen zit geen randafwerking inbegrepen.  

De standaard randafwerking voor 12mm massieve werkbladen is FD (facet dubbel).  

Opgedikte bladen worden in verstek opgedikt tot gewenste dikte.  

Bijvoorbeeld zoals hieronder met VF*063  

(de aanduiding * staat voor de gewenste prijsgroep). 

6. Kies de gewenste bewerkingen aan de hand van de bewerkingslijst uit hoofdstuk 3 van het CORA calculatieboek. 

7. Kies eventueel een spoelbak aan de hand van de spoelbakken uit hoofdstuk 4 van het CORA calculatieboek. De prijs voor deze 

spoelbakken is inclusief het naadloos verlijmen van deze spoelbak met het blad. Let op; u dient afzonderlijk wel een sparing te tel-

len voor deze spoelbak. De sparing die u dient te tellen is het artikel US SB OB (uitsparing spoelbak onderbouw). 

8. Stollenwanden kunnen naadloos verlijmd worden met het blad. 

12mm stollenwanden kunnen berekend worden aan de hand van m1 prijzen van massieve werkbladen. Deze wanden moeten  

altijd op locatie door een monteur worden verlijmd. 

Opgedikte stollenwanden kunnen berekend worden aan de hand van prijzen voor stollenwanden uit hoofdstuk 2.5. 

Indien gewenst kunnen stollenwanden verlijmd worden in de fabriek tegen een meerprijs vermeldt in hoofdstuk 2.5. Verlijmen van 

9. Raadpleeg voor verstevigingen hoofdstuk 2.6 van het calculatieboek. Vraag bij twijfel altijd om advies. 


