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CORA WHITE 
Het materiaal... 
 

CORA WHITE is een hoogwaardig acrylgebonden Solid Surface materiaal. Het materiaal is elegant,    
buitengewoon duurzaam en leent zich voor vrijwel elk type keuken en badkamer. Het materiaal is van 
zichzelf sterk en massief, door en door gekleurd en niet poreus. Tevens kunnen beschadigingen     
worden hersteld wat het materiaal een duurzaam karakter geeft. Naast de strakke uitstraling is het  
materiaal uiterst hygiënisch en ideaal in gebruik en onderhoud! Solid Surface is namelijk vuilafstotend, 
hygiënisch en uiterst onderhoudsvriendelijk. Kortom; een uitstekende keuze voor uw werkblad 

✓ Sterk & Massief 

✓ Duurzaam 

✓ Herstelbaar 

✓ Kleurvast 

✓ Naadloos 

✓ Niet poreus 

✓ Hygiënisch 

✓ Antibacterieel 

✓ Onderhoudsvriendelijk 
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Waarom CORA CONCEPTS 
Naast de unieke eigenschappen van het materiaal is het CORA WHITE programma ontwikkeld om u als         
verkoper te ontlasten. Het programma is namelijk zo ingestoken zodat u snel en overzichtelijk ziet wat een 
concept van een bepaalde afmeting kost. In de prijs zijn direct alle sparingen, bewerkingen en eventuele    
verlijming van zijwanden meegenomen. U krijgt dus in één oogopslag direct een prijsindicatie van een        
concept in een bepaalde afmeting. Tevens wordt het totale concept uit één stuk geleverd bij uw magazijn. 
Hoe gemakkelijk kan het zijn? 

 
Geolied productieproces 

Hoewel wij bekend staan om onze maatwerk werkbladen is het proces van onze CORA WHITE werkbladen  
anders dan u van ons gewend bent. Binnen dit programma streven wij namelijk naar een geolied                  
productieproces waarbij automatisering een grote rol speelt. Om het productieproces te versnellen en om u 
een zo scherp mogelijke prijs te kunnen garanderen, is het daarom niet mogelijk om af te wijken van de       
kaders van ons CORA WHITE programma. Bekijk voor de kaders naar de voorwaarden op de volgende pagina. 

 

Maatwerk project of andere Solid Surface kleur? 

Heeft u toch een specifiek maatwerk project of wenst u een specifieke Solid Surface kleur? Dan kunt u ons 
maatwerk calculatieboek raadplegen of contact opnemen met onze verkoop binnendienst. 

 

CORA Techniek B.V. 
Ommelseweg 54 
5721 WV Asten 
Nederland 
(+31) 493 - 670990 
info@coratechniek.nl 
www.coratechniek.nl 

De kracht van familiebedrijf CORA: 
“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 schoon-
heid van Solid Surface materialen.  
 

Een gezonde gezamenlijke drang om 
constant de hoogste kwaliteit af te 
leveren. Dat is waar we voor staan.” 

Prijslijst CORA Concepts V2022.1 
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L-LINE:  
Bij dit concept loopt de zijwand aan één zijde naadloos door in het  werkblad 
voor een strak en naadloos geheel. Het werkblad met verlijmde zijwand 
wordt geleverd uit één stuk. U kunt hierbij kiezen uit verschillende diktes. 

U-LINE:  
Een werkblad met zowel aan de linker- 
als de rechterzijde naadloos verlijmde 
zijwanden tot de grond voor een       
naadloos geheel, dat is het kenmerk van 
ons U-line Concept. Dit concept is       
mogelijk in verschillende diktes. 

CORA CONCEPTS 
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M-LINE (MONOBLOCK):  
In dit concept komen de naadloze 
eigenschappen op unieke wijze 
tot uiting. Bij dit concept wordt 
het werkblad naadloos verlijmd 
met zowel de rugwand als beide 
zijwanden. Naast opgedikte       
varianten is dit eventueel ook         
mogelijk in een 12mm variant. 

NAADLOZE NIS:  
Naast concepten voor werkbladen bieden we ook 
complete nissen aan uit één stuk waarbij het       
werkblad naadloos wordt verlijmd met de             
achterwand, zijwanden en het plafond. Een             
uitstekende oplossing voor een strak en naadloos 
geheel welke gemakkelijk uit één stuk gemonteerd 
kan worden. Leverbaar in diverse afmetingen en 
maatwerk mogelijk op aanvraag! 
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 KIES UW GEWENSTE CONCEPT STAP 1 

 BEPAAL DIKTE VAN UW WERKBLAD STAP 2 

 BEPAAL AFMETINGEN EN PRIJS STAP 3 

• Onze concepten zijn evenals onze normale werkbladen uit te voeren in elke gewenste dikte. Hierbij 
splitsen we de prijsbepaling op tussen 12mm, 40mm of 80mm. Alles hier tussenin wordt naar boven    
afgerond voor de prijsbepaling. 

• Wij maken binnen dit programma onderscheid tussen verschillende concepten zoals op de voorgaande 
pagina uitgebreid uitgelegd. 

• Per concept ziet u een aantal opties wat be-
treft maatvoeringen waarbij de hanteerbaar-
heid en uitvoerbaarheid prijstechnisch het          
interessantste is. 

• Indien u toch iets wilt aanvragen buiten deze 
maatvoeringen raden we u aan een        
maatwerk offerte op te vragen. 

 VERFIJN UW ONTWERP MET EXTRA BEWERKINGEN STAP 4 

• Uw gekozen concept kan eventueel worden voorzien van extra details of bewerkingen. Denk                
bijvoorbeeld aan CORA Blindspots of een overhangend gedeelte. Deze bewerkingen zijn op aanvraag 
mogelijk. Voor grotere afmetingen of specifieke maatwerk-projecten verwijzen wij u door naar ons 
maatwerk calculatieboek. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze verkoop binnendienst.  

Onze werkwijze 

Bepaal uw concept en verfijn uw ontwerp 
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Voorwaarden 
Algemeen 

• Om aanspraak te maken op onze garantie dienen onderstaande voorwaarden in acht genomen te 
worden. 

• Dit boek is enkel geldig voor CORA Concepts uitgevoerd in CORA WHITE . 

• Voor grotere afmetingen of specifieke maatwerk-projecten verwijzen wij u door naar ons maatwerk 
calculatieboek. Bij vragen kunt u contact opnemen met onze verkoop binnendienst.  

• Bladen worden aan de onderzijde bij het overhangend gedeelte niet standaard afgewerkt. Indien 
dit afgewerkt moet worden, dient dit duidelijk te worden aangegeven. CORA Techniek is niet              
verantwoordelijk voor doorhangen van het materiaal. Vraag bij overhangende gedeeltes om advies.  

• Indien er een integratie sparing moet worden gemaakt voor een spoelbak dient de spoelbak mini-
maal 4 weken voor productie te worden aangeleverd voor een zo strak mogelijk resultaat. Indien 
de spoelbak niet voorhanden is,  maakt CORA Techniek de sparing rondom 1mm groter wat zorgt 
voor een grotere kitnaad. 

• De kookplaat dient ondersteund te worden door de keukenmonteur. Vlak-inbouw inductiekookpla-
ten dienen altijd minimaal 0,5mm hoger te liggen dan het werkblad. 

 

Levering en montage 

• Prijzen zijn inclusief transport volgens het leveringsschema van CORA Techniek en onderdelen 
worden  enkel geleverd bij de keukenzaak of het magazijn van de keukenzaak. 

• Bij de levering van onze bladen aan het magazijn dienen de geleverde goederen direct gecontro-
leerd te worden. In geval van een reclamatie dient dit binnen 24 uur te worden gecommuniceerd 
middels een mail met duidelijke foto’s. 

• De verantwoordelijkheid voor het correct inhuizen van de werkbladen ligt bij de keukenmonteur/
keukenzaak. De werkbladen dienen te allen tijde verticaal vervoerd te worden. 

• De verantwoordelijkheid voor een correcte installatie ligt bij de keukenmonteur/keukenzaak. 

• Voor leveringen op klantadressen vragen wij een toeslag. Afhankelijk van het type werkblad dienen 
er mensen aanwezig te zijn voor het uitladen. Wij leveren uitsluitend op de begane grond in Neder-
land, exclusief Waddeneilanden. Overige bestemmingen op aanvraag. 

• Voor tijdsleveringen (tijdslot van 2 uur) vragen wij eveneens een toeslag.  

• Eventuele montage en/of verlijming geschied op offerte-basis. 
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CORA L-LINE 
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Voorwaarden: 
• Afmetingen in mm. 
• De prijzen voor onderstaande bladen zijn inclusief de volgende sparingen. Overige bewerkingen zijn niet 

inbegrepen in de prijs. 
•  - Sparing voor kookplaat opbouw / vlakbouw 

 - Sparing voor spoelbak onderbouw / vlakbouw 
 - Sparing voor kraangat en/of zeepdispenser 
 - Sparing voor powerpoort 

• De binnenzijde van de wanden worden standaard t/m 140mm afgewerkt i.v.m. de terug liggende plint.  
Indien u dit graag anders ziet dient u dit aan te geven. 

• Het blad en de zijwand worden in de fabriek naadloos verlijmd en uit één stuk geleverd. Indien dit niet 
mogelijk is i.v.m. de montage situatie en de monteurs van CORA Techniek de wanden moeten verlijmen 
op locatie dient u dit bij uw aanvraag aan te geven. Hier wordt dan een speciale maatwerk offerte voor 
opgemaakt. 

• Bladen worden aan de onderzijde bij het overhangend gedeelte niet standaard afgewerkt. Indien dit af-
gewerkt moet worden, dient dit duidelijk te worden aangegeven. Er geldt mogelijk een meerprijs voor 
de eventuele versteviging en afwerking aan de onderzijde. CORA Techniek is niet verantwoordelijk voor 
doorhangen van het materiaal. Vraag bij overhangende gedeeltes om advies.  

CORA L-Line 

CODE Dikte Lengte Breedte Hoogte Incl btw 

CW-L-LINE40X2600X900X1000 40 2600 900 1000 € 7.110 

CW-L-LINE40X2600X1200X1000 40 2600 1200 1000 € 7.629 

CW-L-LINE80X2600X900X1000 51/63/80 2600 900 1000 € 7.502 

CW-L-LINE80X2600X1200X1000 51/63/80 2600 1200 1000 € 8.021 
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CORA U-LINE 
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CORA U-Line 

CODE Dikte Lengte Breedte Hoogte Incl btw 

CW-U-LINE40X2600X900X1000 40 2600 900 1000 € 8.415 

CW-U-LINE40X2600X1200X1000 40 2600 1200 1000 € 8.867 

CW-U-LINE80X2600X900X1000 51/63/80 2600 900 1000 € 9.122 

CW-U-LINE80X2600X1200X1000 51/63/80 2600 1200 1000 € 9.597 

Voorwaarden: 
• Afmetingen in mm. 
• De prijzen voor onderstaande bladen zijn inclusief de volgende sparingen. Overige bewerkingen zijn niet 

inbegrepen in de prijs. 
•  - Sparing voor kookplaat opbouw / vlakbouw 

 - Sparing voor spoelbak onderbouw / vlakbouw 
 - Sparing voor kraangat en/of zeepdispenser 
 - Sparing voor powerpoort 

• De binnenzijde van de wanden worden standaard t/m 140mm afgewerkt i.v.m. de terug liggende plint.  
Indien u dit graag anders ziet dient u dit aan te geven. 

• Het blad en de zijwanden worden in de fabriek naadloos verlijmd en uit één stuk geleverd. Indien dit niet 
mogelijk is i.v.m. de montage situatie en de monteurs van CORA Techniek de wanden moeten verlijmen 
op locatie dient u dit bij uw aanvraag aan te geven. Hier wordt dan een speciale maatwerk offerte voor 
opgemaakt. 

• Bladen worden aan de onderzijde bij het overhangend gedeelte niet standaard afgewerkt. Indien dit af-
gewerkt moet worden, dient dit duidelijk te worden aangegeven. Er geldt mogelijk een meerprijs voor 
de eventuele versteviging en afwerking aan de onderzijde. CORA Techniek is niet verantwoordelijk voor 
doorhangen van het materiaal. Vraag bij overhangende gedeeltes om advies.  
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CORA M-LINE 
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CORA M-Line 

CODE Dikte Lengte Breedte Hoogte Incl btw 

CW-M-LINE12X2600X900X1000 12 2600 900 1000 € 7.988 

CW-M-LINE12X2600X1200X1000 12 2600 1200 1000 € 8.176 

CW-M-LINE40X2600X900X1000 40 2600 900 1000 € 9.899 

CW-M-LINE40X2600X1200X1000 40 2600 1200 1000 € 10.121 

CW-M-LINE80X2600X900X1000 51/63/80 2600 900 1000 € 10.536 

CW-M-LINE80X2600X1200X1000 51/63/80 2600 1200 1000 € 10.724 

Voorwaarden: 
• Afmetingen in mm. 
• De prijzen voor onderstaande bladen zijn inclusief de volgende sparingen. Overige bewerkingen zijn niet 

inbegrepen in de prijs. 
•  - Sparing voor kookplaat opbouw / vlakbouw 

 - Sparing voor spoelbak onderbouw / vlakbouw 
 - Sparing voor kraangat en/of zeepdispenser 
 - Sparing voor powerpoort 

• De binnenzijde van de wanden worden standaard t/m 140mm afgewerkt i.v.m. de terug liggende plint.  
Indien u dit graag anders ziet dient u dit aan te geven. 

• Het blad, de rugwand en de zijwanden worden in de fabriek naadloos verlijmd en uit één stuk geleverd. 
Indien dit niet mogelijk is i.v.m. de montage situatie en de monteurs van CORA Techniek de wanden 
moeten verlijmen op locatie dient u dit bij uw aanvraag aan te geven. Hier wordt dan een speciale   
maatwerk offerte voor opgemaakt. 

• Bladen worden aan de onderzijde bij het overhangend gedeelte niet standaard afgewerkt. Indien dit af-
gewerkt moet worden, dient dit duidelijk te worden aangegeven. Er geldt mogelijk een meerprijs voor 
de eventuele versteviging en afwerking aan de onderzijde. CORA Techniek is niet verantwoordelijk voor 
doorhangen van het materiaal. Vraag bij overhangende gedeeltes om advies.  
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CORA NIS 
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Voorwaarden: 
• Afmetingen in mm. 
• De nis wordt volledig uit één stuk geleverd en dient uit één stuk gemonteerd te worden. 
• De prijzen voor concept is inclusief een eventuele sparing voor een spoelbak, kraangat of kookplaat. 
• Andere maten en/of schappen zijn op aanvraag mogelijk. 

CORA NIS 

CODE Dikte Lengte Diepte Hoogte Incl btw 

CW-NIS-12X650x650x650 12 650 650 650 € 3.518 

CW-NIS-12X650x650x900 12 650 650 900 € 3.813 

CW-NIS-12X1200x650x650 12 1200 650 650 € 4.136 

CW-NIS-12X1200x650x900 12 1200 650 900 € 4.707 
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CORA Techniek B.V. 
Ommelseweg 54 
5721 WV Asten 
Nederland 
(+31) 493 - 670990 
info@coratechniek.nl 
www.coratechniek.nl 

De kracht van familiebedrijf CORA: 
“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.  

Een gezonde gezamenlijke drang om 
constant de hoogste kwaliteit af te  
leveren. Dat is waar we voor staan.” 


