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CORA White Collection V1—03-2022 

Wij zijn fabrikant van Solid Surface werkbladen op maat en zijn al jaren gecertificeerd verwerker van de beste 
acryl gebonden Solid Surface materialen. Degelijkheid en perfectie is waar wij voor staan. Door onze             
jarenlange ervaring in de verwerking van Solid Surface werkbladen kunnen wij vrijwel elk ontwerp                
verwezenlijken. Of het nu gaat om een simpel massief werkblad of een uitdagend ontwerp met overhangende 
gedeeltes en verlijmde wanden,  wij gaan geen uitdaging uit de weg! 

 
Solid Surface in de keuken 

Het is een feit dat steeds meer aanrechtbladen van Solid Surface vervaardigd worden. De reden hiervoor is 
simpel; Het materiaal is stijlvol, hygiënisch en in vrijwel elk ontwerp te vervaardigen. Werkbladen,              
spoelbakken en spatlijsten kunnen zonder zichtbare naden worden samengevoegd tot oplossingen die niet 
alleen mooi en harmonieus zijn, maar die ook functioneel en - niet onbelangrijk - hygiënisch zijn. Door deze 
naadloze eigenschap heeft u bijna geen beperkingen in de ontwerpmogelijkheden van uw keukeninrichting 
en kunt u uw creativiteit de vrije loop laten. Tevens kunnen beschadigingen worden hersteld waardoor er    
langer genoten kan worden van het materiaal wat Solid Surface een duurzaam karakter geeft. Naast de    
strakke uitstraling van de naadloze verbinding is het uiterst hygiënisch en ideaal in gebruik en onderhoud!   
Solid Surface is namelijk vuilafstotend en uiterst onderhoudsvriendelijk. Daarnaast is het verkrijgbaar in talloze 
kleuren en niet poreus waardoor er niets in trekt. 

 

• GESPECIALISEERD & GECERTIFICEERD 
• TRANSPARANTE CALCULATIEMETHODEN 
• MONTAGE IN EIGEN BEHEER 
• DEALERNETWERK 
• MEER DAN 20 JAAR ERVARING 

De Solid Surface specialist  

van Nederland 



 

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

“Door de eindeloze  
mogelijkheden met Solid Surface    
introduceren wij maatwerk als de 
nieuwe standaard’” 

Solid Surface werkbladen 

CORA White Collection V2022.1 
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Solid Surface 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 

4 



 5  

 

Waarom CORA WHITE 
werkbladen? 

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 werkblad van een bepaalde afmeting kost. In de prijs zijn 
direct alle sparingen en bewerkingen meegenomen welke normaal 
gesproken in een werkblad voorkomen. Denk hierbij aan de          
standaard bewerkingen zoals een voorbereiding voor een kookplaat, 
spoelbak, kraan en eventueel een powerpoort. Tevens wordt het blad 
ook nog eens  geleverd bij uw magazijn. Hoe gemakkelijk kan het 
zijn? 

 
U heeft binnen ons programma de keuze uit 12mm en 18mm dikte. 
Omdat CORA WHITE 12mm en CORA WHITE 18mm op verschillende 
productiestraten worden gemaakt zit hier een kleine kleurnuance in. 
Buiten wandbladen en eilandbladen kunt u het ontwerp ook           
uitbreiden met stollenwanden en spatlijsten van hetzelfde materiaal. 
Deze stollenwanden en spatlijsten worden niet naadloos verlijmd met 
het werkblad en worden doorgaans los geleverd zodat uw eigen 
monteur de montage kan voorzien en wij enkel nodig zijn om de     
onderdelen te leveren. Zo kunt u de kosten voor de montage zo laag 
mogelijk houden. 

 
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. 
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 KIES MATERIAAL 12 OF 18MM STAP 1 

 BEPAAL TYPE WERKBLAD STAP 2 

 BEPAAL AFMETINGEN EN PRIJS STAP 3 

• U heeft binnen dit programma de keuze uit wandbladen en eilandbladen. 

• Bladen worden uit één stuk geleverd. 

• Wij maken binnen dit programma onderscheid tussen 12mm en 18mm massief Solid Surface. 

• De afmetingen bepalen een allesomvattende 
prijs.  

• In de prijs zijn sparingen voor de kookplaat, 
spoelbak, kraan en powerpoort meegenomen.  

 KIES  ZIJWANDEN OF SPATLIJSTEN STAP 4 

• Desgewenst kunt u zijwangen op maat 
laten maken in hetzelfde materiaal als 
het werkblad.  

Onze werkwijze 

Bepaal simpel en snel uw maatwerk werkblad 
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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 WHITE 12mm en CORA WHITE 18mm. Omdat CORA WHITE 
12mm en CORA WHITE 18mm op verschillende productiestraten worden gemaakt bestaat er een 
kleine kleurnuance tussen de platen.  

• De prijzen voor CORA WHITE wandbladen en eilandbladen zijn inclusief de volgende sparingen: 
 - Sparing voor kookplaat opbouw / vlakbouw; 
 - Sparing voor spoelbak onderbouw / vlakbouw; 
 - Sparing voor kraangat en/of zeepdispenser; 
 - Sparing voor powerpoort; 
 - Kolomuitsparing. 

• Andere sparingen of specifieke bewerkingen zijn niet mogelijk binnen dit programma. Voor         
specifieke maatwerk-projecten verwijzen wij u door naar ons maatwerk calculatieboek. Bij vragen 
kunt u contact opnemen met onze verkoop binnendienst.  

• Bij 12mm bladen dienen de kasten aan de bovenzijde geheel dicht te zijn. Wij adviseren ook om 
12mm bladen altijd volledig te laten ondersteunen.  

• Vraag bij overhangende gedeeltes om advies. Indien werkbladen aan de onderzijde afgewerkt 
moeten worden, dient dit duidelijk aan te worden gegeven op de aan te leveren werktekening.  
CORA Techniek is niet verantwoordelijk voor doorhangen van het materiaal.  

• Het is niet mogelijk om naadloos verlijmde spoelbakken toe te passen binnen ons CORA WHITE  
programma. 

• Indien er een integratie sparing gemaakt moet worden voor een spoelbak dient de spoelbak       
minimaal 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 groter wat zorgt 
voor een grotere kitnaad. 

• De kookplaat dient ondersteund te worden door de keukenmonteur. Vlak-inbouw inductiekookpla-
ten dienen altijd circa 1,5mm hoger te liggen dan het werkblad. 
 

Zijwangen en spatlijsten 

• Zijwangen en spatlijsten zijn enkel te bestellen in combinatie met een eilandblad of wandblad. 

• Spatlijsten zijn enkel in 12mm dikte te bestellen. 

• Zijwangen en spatlijsten worden niet door CORA Techniek verlijmd en dienen gemonteerd te     
worden zoals in de visualisatie op pagina 10 van dit boek. 

• Binnenzijde van wanden worden standaard t/m 150mm afgewerkt i.v.m. terug liggende plint.      
Indien u dit anders wilt, dient u dit aan te geven. 
 

Levering en montage 

• Prijzen zijn inclusief transport volgens het leveringsschema van CORA Techniek. 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 en orderinformatie. 

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

• Leveringen op klantadressen is mogelijk in overleg. Hiervoor vragen wij een nader te bepalen toe-
slag. Afhankelijk van het type werkblad dienen er mensen aanwezig te zijn voor het uitladen.  

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

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

• Eventuele montage en/of verlijming door monteurs van CORA Techniek geschied op offerte-basis. 



Uw partner in Solid Surface werkbladen  — CORA       8  

 

Wandbladen 

CODE Breedte Lengte Incl btw 

CW12 WAND 12X750X1250 750 1250 € 1.647 

CW12 WAND 12X750X1850 750 1850 € 1.895 

CW12 WAND 12X750X2450 750 2450 € 2.278 

CW12 WAND 12X750X3050 750 3050 € 2.527 

CW12 WAND 12X750X3650 750 3650 € 2.776 

CW12 WAND 12X750X4250 750 4250 € 3.450 

Wandbladen / eilandbladen 12mm dik zijn inclusief: 

• Eilandbladen worden standaard rondom afgewerkt. 

• Wandbladen worden standaard aan de linkerzijde, voorzijde en rechterzijde afgewerkt. 

• Sparing kookplaat opbouw / vlakbouw 

• Sparing spoelbak onderbouw / vlakbouw 

• Sparing kraangat en/of zeepdispenser 

• Sparing powerpoort 

Eilandbladen 

CODE Breedte Lengte Incl btw 

CW12 EILAND 12X1300X1850 1300 1850 € 2.735 

CW12 EILAND 12X1300X2450 1300 2450 € 3.148 

CW12 EILAND 12X1300X3050 1300 3050 € 3.402 

CW12 EILAND 12X1300X3650 1300 3650 € 3.975 

CW12 EILAND 12X1300X4250 1300 4250 € 4.882 

 CORA WHITE 12mm 
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Wandbladen 

CODE Breedte Lengte Incl btw 

CW18 WAND 18X750X1250 750 1250 € 2.094 

CW18 WAND 18X750X1850 750 1850 € 2.512 

CW18 WAND 18X750X2450 750 2450 € 3.064 

CW18 WAND 18X750X3050 750 3050 € 3.482 

CW18 WAND 18X750X3600 750 3600 € 3.865 

CW18 WAND 18X750X4250 750 4250 € 4.744 

Wandbladen / eilandbladen 18mm dik zijn inclusief: 

• Eilandbladen worden standaard rondom afgewerkt. 

• Wandbladen worden standaard aan de linkerzijde, voorzijde en rechterzijde afgewerkt. 

• Sparing kookplaat opbouw / vlakbouw 

• Sparing spoelbak onderbouw / vlakbouw 

• Sparing kraangat en/of zeepdispenser 

• Sparing powerpoort 

 CORA WHITE 18mm 

Eilandbladen 

CODE Breedte Lengte Incl btw 

CW18 EILAND 18X1300X1850 1300 1850 € 3.411 

CW18 EILAND 18X1300X2450 1300 2450 € 4.013 

CW18 EILAND18X1300X3050 1300 3050 € 4.615 

CW18 EILAND18X1300X3600 1300 3600 € 5.167 

CW18 EILAND18X1300X4250 1300 4250 € 6.313 
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Voorwaarden: 

• Zijwanden zijn alleen te bestellen in combinatie met een wandblad of eilandblad. 

• Binnenzijde van wanden worden standaard t/m 150mm afgewerkt i.v.m. terugliggende plint. Indien u dit 
anders wilt, dient u dit aan te geven. 

• Wanden worden standaard afgewerkt zoals in het detail hieronder. 

Zijwanden 12mm 

Omschrijving CODE Breedte Hoogte Incl btw 

Zijwand 12mm wandblad CW12 ZIJWAND WANDBLAD 750 950 € 910 

Zijwand 12mm eilandblad CW12 ZIJWAND EILANDBLAD 1300 950 € 1.180 

 Zijwanden 

Zijwanden 18mm 

Omschrijving CODE Breedte Hoogte Incl btw 

Zijwand 18mm wandblad CW18 ZIJWAND WANDBLAD 750 950 € 1.226 

Zijwand 18mm eilandblad CW18 ZIJWAND EILANDBLAD 1300 950 € 1.526 
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Voorwaarden: 

• Spatlijsten zijn enkel in 12mm te bestellen 

• Spatlijsten zijn afgewerkt aan de zichtzijden met een enkele randafwerking van 2mm facet. 

• Spatlijsten zijn alleen te bestellen in combinatie met een wandblad of  eilandblad. 

Spatlijsten 12mm 

CODE Lengte Hoogte Incl btw 

CW12 SPAT 12X100X750 0—750 100 € 275 

CW12 SPAT 12X100X1250 751—1250 100 € 324 

CW12 SPAT 12X100X1850 1251—1850 100 € 382 

CW12 SPAT 12X100X2450 1851—2450 100 € 441 

CW12 SPAT 12X100X3050 2451—3050 100 € 499 

CW12 SPAT 12X100X3650 3051—3650 100 € 558 

CW12 SPAT 12X100X4250 3651—4250 100 € 752 

 SPATLIJSTEN 



Uw partner in Solid Surface werkbladen  — CORA       12  

 

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.” 


