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DE SOLID SURFACE SPECIALIST VAN NEDERLAND
Uit liefde voor Solid Surface

HOOGSTE KWALITEIT
We zijn al jaren gecertificeerd verwerker en kiezen betreft materialen voor de 
beste acryl gebonden Solid Surface. Zo zijn wij een officiële 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 erkend verwerker van andere 
Solid Surface merken als KRION, Kerrock, Staron, Meganite, Avonite, Durasein 
en Betacryl. 

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

GESPECIALISEERD & GECERTIFICEERD

TRANSPARANTE CALCULATIEMETHODEN

MONTAGE IN EIGEN BEHEER

DEALERNETWERK MET SPECIALE CONDITIES

MEER DAN 20 JAAR ERVARING

Wij zijn fabrikant van Solid Surface keukenbladen op maat. Degelijkheid en 
perfectie is waar wij voor staan. 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 uitdaging uit de weg. Onze werkbladen worden 
geheel op maat en op wens vervaardigd en laten na montage geen verbindingen 
meer zien. 
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CORA WORKTOP DEALER
Het verlengde van de gecertifi ceerde verwerker

Strak werkblad met 
overhangend gedeelte
Materiaal: HI-MACS
Kleur: S28 Alpine White
In samenwerking met:
1573 hout en Jasper Verhey

CORA Dealernetwerk
Met ons CORA dealernetwerk creëren wij een netwerk 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.

Transparante prijsopbouw
Voor onze vaste dealers hebben wij transparante prijzenboeken 
en een speciale kleurencollectie samengesteld. Indien u een 
kleur kiest uit deze collectie kunt u rekenen op betere condities 
en kortere levertijden. Wij zijn daarnaast transparant over onze 
prijzen en onder andere aangesloten bij SIMAR. Indien u werkt 
met een andere software kunt u contact opnemen zodat we 
integratiemogelijkheden kunnen bekijken.

Solid Surface Experience Center
Wij bieden stalen aan op groot formaat zodat u de klant beter kunt 
informeren en adviseren. Wij bieden klanten de mogelijkheid om 
onze fabriek te bezoeken, waar ze desgewenst ook hun unieke 
plaat kunnen uitzoeken in ons uitgebreide magazijn. Wij hebben 
speciaal voor onze klanten een Solid Surface Experience Center 
ontworpen, waar alle mogelijkheden betreft kleur en design met 
eigen ogen bekeken kunnen worden. Tevens is het mogelijk om 
uw klanten op afspraak bij ons langs te laten komen.
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SOLID SURFACE
Uniek in zijn soort

Het is een feit dat steeds meer aanrechtbladen van 
Solid Surface vervaardigd worden. De reden hier-
voor 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 onderhouds- 
vriendelijk. Daarnaast is het verkrijgbaar in talloze 
kleuren en niet poreus waardoor er niets in trekt.
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Naadloos: Solid Surface is naadloos te verlijmen. Hierdoor bent u niet gebonden 
aan bepaalde afmetingen en kan vrijwel elk ontwerp verwezenlijkt worden.

Duurzaam en herstelbaar: Het materiaal kan vrijwel onzichtbaar worden 
hersteld wat het materiaal een duurzaam karakter geeft en ervoor zorgt dat er 
langer van het materiaal kan worden genoten. Tevens zijn de grondstoff en van 
Solid Surface milieuvriendelijk en recyclebaar.

Sterk en massief: Het materiaal is sterk en kan goed tegen een stootje. Tevens 
is het materiaal homogeen wat betekent dat het materiaal door en door dezelfde 
eigenschappen heeft.

Onderhoudsvriendelijk en hygiënisch: De niet poreuze en naadloze eigen-
schappen maken het materiaal uiterst hygiënisch en onderhoudsvriendelijk.
Tevens is het materiaal bacteriewerend!

Tijdloos en aaibaar: Door de homogene samenstelling en naadloze verbinding 
krijgt het materiaal een prachtige, strakke afwerking. Daarnaast voelt het 
materiaal fi jn aan en heeft het een hoge aaibaarheidsfactor.

Sterk & massief

Duurzaam 

Herstelbaar

HI-MACS Monoblock
Materiaal: HI-MACS
Kleur: S28 Alpine White
CORA Worktop Dealer: 
Strakk Interieurbouw

De unieke kenmerken van Solid Surface

Kleurrijk

Naadloos

Niet poreus

Hygiënisch

Antibacterieel

Onderhoudsvriendelijk

“De voordelen van Solid 
Surface spreken voor zich”
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UNIEKE EXTRA’S
Verfraai uw werkblad met unieke details
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Onze werkbladen kunnen worden voorzien van een strakke 
Solid Surface spoelbak met rvs bodem welke de hitte van  
kokend water kan trotseren. Door de naadloze verbinding 
met het werkblad zorgt dit voor een strakke en hygiënische 
verbinding. Deze spoelbakken zijn in vrijwel alle Corian en  
HI-MACS spoelbakken te verkrijgen en worden indien  
gewenst met rvs afdekdeksel geleverd. Daarnaast is CORA 
Techniek officieel MIXA Dealer. Het unieke aan deze  
spoelbakken-range is dat enkele bodems naast rvs ook te 
leveren zijn in een zwarte en witte uitvoering. Dit kan het 
keukenontwerp een extra dimensie geven. Tevens zijn er  
2 grote XL varianten beschikbaar, namelijk 700mm en 
900mm!

Naadloze spoelbakken

Blinde stopcontacten en 

bedieningsknoppen

Afwateringsgroeven, cascade of 

andere unieke werkbladdetails
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CORA CONCEPTS
Sluit naadloos aan op iedere wens

M-LINE:
In dit concept komen de naadloze  
eigenschappen op unieke wijze tot  
uiting en naar gelang de afmetingen 
kan een Monoblock zelfs uit één stuk  
fabrieks-af geïnstalleerd worden. Bij 
dit concept wordt het werkblad naad-
loos verlijmd met zowel de rugwand 
als beide zijwangen.

L-LINE:
Bij dit concept loopt de stollenwand aan één zijde naad-
loos door in het werkblad voor een strak en naadloos 
geheel. Afhankelijk van de dikte en afmeting van het 
blad kan ook dit concept uit één stuk geleverd worden 
waardoor montage-uren bespaard kunnen worden!
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U-LINE:
Een werkblad met zowel aan de 
linker- als de rechterzijde naadloos 
verlijmde wangen tot de grond voor 
een naadloos geheel, dat is het ken-
merk van ons U-line Concept. Deze 
variant wordt zowel toegepast in een 
opgedikte variant of enkel in 12 mm 
massief.

NAADLOZE NIS:
Naast concepten voor werkbladen bieden we ook 
complete nissen aan uit één stuk waarbij het werk-
blad naadloos wordt verlijmd met de achterwand, 
zijwangen 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 aan-
vraag!
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ZIJ GINGEN U VOOR
Maatwerk tot op de millimeter
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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.”

CORA
TECHNIEK
Sterk in Sol id Surface werk


