Blijvend genieten van uw
Corian installatie
®

Corian garantie en service

TM

Keuken in privéappartement, Parijs, foto Eric Laignel voor DuPont Corian

®

®

www.corian.com
www.corian.nl
www.corian.be

QN staat voor kwaliteit
˝Evonoma˝ keuken, design Peter Ravbjerg,
foto met toestemming van Peter Ravbjerg.

kwaliteit

DuPont staat voor kwaliteit. Onze toewijding eindigt niet bij uw aankoop.
DuPont beschikt over een uitgebreid netwerk van professionele en erkende
verwerkers die ervoor zorgen dat de verwerking en installatie vlot verloopt.
Zij streven ernaar hun klant volledig tevreden te stellen met zijn aankoop zowel bij
residentiële als commerciële toepassingen.

KLANTTEVREDENHEID BOVEN ALLES
DuPont heeft een Quality Network (netwerk van erkende
verwerkers) opgebouwd die de hoogste kwaliteitgarantie
bieden voor installatie en service. Het is hun doel de uiterste
tevredenheid van de klanten te garanderen.

EEN NETWERK VAN PROFESSIONALS
Het Quality Network is samengesteld uit Service Centers en
erkende verwerkers die er allemaal naar streven de hoogste
kwaliteit op het gebied van productie, installatie en reparatie
aan te bieden. Daarom zijn ze getraind en geëvalueerd door
DuPont. Bovendien kunnen ze ook onderhoudscontracten
aanbieden om uw installatie als nieuw te houden.
Een Corian Quality Networklogo werd gecreëerd om het
Corian -logo te ondersteunen en
de nadruk leggen op
onze kwaliteitsgarantie.
®
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GARANTIEPROGRAMMA
DuPont biedt aan Corian klanten
twee garantiemogelijkheden aan:
een product- en installatiegarantie.
De 10-jarige productgarantie is standaard voor alle Corian
producten en garandeert dat ze vrij zijn van fabricagefouten.
De beperkte 10-jarige installatiegarantie biedt een verhoogde
garantie, maar kan enkel verkregen worden wanneer
de verwerking en installatie zijn uitgevoerd door een
DuPont Corian Quality Networkverwerker. De beperkte
installatiegarantie is een uitbreiding op de productgarantie
en garandeert eveneens dat de verwerking en installatie van
het eindproduct vrij zijn van gebreken.
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GECENTRALISEERD GARANTIECENTER
IN BELGIË
“Uw klanten zijn onze klanten.”
• Omdat een snelle service voor alle partijen positief is,
zoeken we zo snel mogelijk een oplossing voor problemen.
• Wij hebben deskundigen om kosteffectieve reparaties ter
plaatse uit te voeren.
• Als verwerker wordt uw schema niet verstoord door
onverwachte oproepen. Uw werknemers kunnen zich
concentreren op wat ze graag doen, het maken van nieuwe,
hoogwaardige Corian producten.
®

Tot uw dienst

dienst
Keuken in privéappartement, Parijs, design Arik Levy, foto Jean-Pierre Delagarde voor DuPont Corian .
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DESKUNDIGE INSTALLATIE -/
REPARATIEDIENSTEN
“In een sterke keten moet elke schakel sterk zijn.”
Het service center helpt ons bij het nakomen van de 10-jaar
beperkte installatiegarantie op installaties die uitsluitend
werden vervaardigd door erkende Corian verwerkers.
®

• Service centers zijn uitgerust om alle kwaliteitsreparaties en
-installaties op korte tijd bij de klant te kunnen verrichten.

ONDERHOUDSDIENST
“De langdurige schoonheid en de blijvende waarde
van uw investering in Corian .”
®

• Met ons Corian onderhoudscontract, blijft uw DuPont
Corian installatie er altijd goed uitzien.
®
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Als uw behoeften , uw wensen of de modetrends veranderen,
kunnen wij kleine verbeteringen en veranderingen uitvoeren
die uw Corian -installatie als nieuw houden. We kunnen ook het
uitzicht van uw installatie vernieuwen door uw blad opnieuw op
te schuren zodat het weer zijn oorspronkelijke uitstraling krijgt.
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Corian garantie en service
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Niets is onmogelijk

hernieuwbaar
DuPont Corian is hernieuwbaar omdat het massief en homogeen is. De meeste
schade, inclusief ernstige beschadiging door hitte of chemicaliën, kan ter plaatste
gerepareerd worden om Corian terug zijn originele, zachte, hygiënische en solide
integriteit te bezorgen.
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Contacteer het Corian garantiecenter, dat u zal doorverwijzen naar een erkend
Corian Quality Network verwerker of Service Center voor professionele verwerking
van uw Corian -werkblad. DuPont Corian Quality Network Service Centers zijn
door DuPont erkend om gespecialiseerde herstellingen uit te voeren. Zij doen ook
installatiewerken en bieden een onderhoudscontract aan voor commerciële klanten
om hun Corian -installatie in optimale conditie te houden.
®
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Waarschijnlijk volgt u reeds instinctief de meeste van onze richtlijnen voor gebruik
en onderhoud, maar als u toch nog vragen heeft, aarzel dan niet contact met ons
op te nemen.
U kan ook onze website raadplegen op www.corian.com

DuPont De Nemours (Belgium) bvba
Corian Warranty Center
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen
Belgium
Fax: +32 24 03 53 44
General e-mail: surfaceswarranty@dupont.com
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UK + Ierland Tel: (+44)01296 663.551
Fax: (+44)01296 663.599

®

Tel: 0800.95.165
Tel: 800.02.32.165
Tel: 0800.23.784
Tel: 0800.91.73.69
Tel: 0800.83.57.85
Tel: 0800.18.17.228
Tel: 0800.28.15.55
Tel: 900.963.241
Tel: 800.785.521
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België
Nederland
Luxemburg
Frankrijk
Zwitserland
Duitsland
Oostenrijk
Spanje
Italië
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