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A Moldacoria é uma empresa especializada na transformação de Corian, executando trabalhos nas demais diversas áreas, dentre elas Cozinhas, Casas de Banho e Reves mentos.Usamos variadísimas técnicas para executar os pedidos feitos pelos  nossos es mados clientes.Devido ao conhecimento técnico da nossa equipa e comprome mento da empresa com os nossos clientes, garan mos  a entrega de um produto de qualidade, garan ndo assim uma total sa sfação de cada cliente.Neste catalogo tentamos mostrar alguns dos nossos trabalhos realizados.E com ele ajudar o Cliente a conhecer melhor a nossa empresa e os nossos produtos.Este catalogo fala única e exclusivamente de um único material e todas as imagens que o compõe são 100% desse mesmo.O material é CORIAN de origem americana, é composto por 1/3 de resina acrílica e 2/3 de minerais naturais.Algumas das suas principais vantagens são;
 Não é tóxico;
 Não é corrosível;
  Qualquer po de mancha, da forma correta é possível re rar;
  Caso o material sofra algum dano, como riscos ou queimaduras, realiza-se uma reparação e volta a ficar como nova a peça;
  Variadíssimas cores, para que o cliente tenha como escolher a que mais se adequa a sua necessidade;
  10 anos de garan a; A nossa empresa é cer ficada pela fabricante do material, a DUPONT e todos os nossos colaboradores altamente qualificados e com muitos anos de experiência.
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A Moldacoria



Exemplos de cozinhas realizadas por Moldacoria.Tampos com forro e mesa em Corian Glacier White

Cozinhas

3



 Especificações de Corian para Cozinhas 
1.Coleção para cozinhas
Grupo 0 > Glacier White
Grupo 1 > Bisque, Cameo white, Designer White, Dis nct Tan, Elegant Gray, Ethereal Azure, Light Ash, Noble Ecru, Pearl Gray, Sea Grass, Serpen ne Green, Silver Gray, Vanilla
  > Absolute Bige, Aqua, Aurora, Clay, Diamond Blue, Dove, Dusk, Grupo 2Eclipse, Iperial Yelow, Linem, Midnight, Mojave, Raffia, Sand, Sandstone, Silt, Vanaro White, Warm Gray, White Jasmine, Deep Slade
Grupo 3 > Abalone, Canyon, Everest, Ma erhon, Mont-blanc, Deep Bedreck, Deep Black Quartz
Grupo 4 > Antar ca, Ar c Ice, Arrowroot, Aztec Gold, Beige Fieldstone, Burled 
Beach, Clamshell, Fossil, Juniper, Lava Rock, Pla nium, Rosemary, Sagebrush, Sahara, Savannah, Silver Birch, Sonora, Whitecap, Deep Night Sky

4



2.Como limpar as sujidades mais difíceis 

Pólen de lírio, açafrão, graxa de sapatos, nta de caneta, pincel atómico ou marcador permanente

Limpeza diária e sujidades comuns como vinagre, café,    chá, suco de limão, vegetais, molhos, Ketchup    
Graxa, gordura e resíduos de óleo
Acúmulo de sabão e minerais ao redor de ralos e torneiras
Mercúrio cromo, sangue, vinho nto, perfume
Esmalte de unha
Ferrugem
Bolores e iodo
Queimaduras de cigarro e arranhões

Passo-a-passo              da limpeza

A-B-G

A-B-G

A-D
A-B-C-G
A-E-G
A-F-G

A-C-G

A-C-G
A-C-G

Procedimentos de limpeza*A. Remova o excesso com pano húmido e detergente comum. Enxague e seque com pano macio;B. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha ( po scotch Brite®) com detergente ou limpador mul uso a base de amônia ( po Veja®);C. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha ( po scotch Brite®) com água sanitária**. Enxague abundantemente e seque com pano macio;D. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha ( po scotch Brite®) com um remove dor de limo ou vinagre. Enxague abundantemente e seque com pano macio;E. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha ( po scotch Brite®) com remove dor de esmalte que não seja a base de acetona. Enxague abundantemente e seque com pano macio;F. Esfregue uma esponja abrasiva de cozinha ( po scotch Brite®) com limpador de metal ou remove dor de ferrugem. Enxague abundantemente e seque com pano macio;G. Para uniformizar o acabamento de toda a super cie, use um ano húmido e um creme de limpeza abrasivo ( po sapólio em creme).
Se, eventualmente, alguma manha persistir, contate o transformador que executou e instalou o seu 
Corian®.
* Limpe sempre com movimentos circulares;
** Água sanitária pode descolorir o Corian® se não for completamente removida. Enxague logo a seguir. 5



3.Exemplos de Roda Tampos

4.Exemplos de Cabeças

Para um resultado perfeito, nada como fazer as escolhas certas.Escolha aqui a cor do seu tampo, cabeça e roda tampo. 6
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Square Edge  Full BullnosePencil Round Double Chamfer with Fascia Inlay 

Single Ovolo

Chamfer with Surface Inlay  Non Drip Edge  Receeding

Single Imperial

Full Bullnose with Fascia Inlay 
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Casas de banho

1. Banheira moldada por Moldacoria em Corian Glacier White2.Lavatório de dois pios moldado por Moldacoria em Corian Glacier White e Silverite3. Lavatório de coluna realizado por Molaldacoria em Corian Glacier White 4. Espelho Iluminado realizado por Moldacoria em Corian Glacier White5. Lavatório moldado e desenvolvido por Moldacoria em Corian Glacier White
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ML 2. Lavatório de rampa

2.Modelos de lavatórios 

1.Especificações
Dentro deste espaço nós produzimos os de mais diversos pos de produtos.Desde lavatórios, banheiras, bases de duche, espelhos, toalheiros, etc…E todos eles na cor que o cliente o pretender.Escolha aqui o produto de casa de banho que pretender e com os diversos pos de acabamentos.Após os modelos apresentados ira conter um exemplo de como realizar o seu pedido. Caso tenha outra ideia, apresentai-a e nós produzimo-la. 

ML 1. Lavatório de caixa
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ML 4. Lavatório em cubo alto

ML 3. Lavatório de taça

ML 5. Lavatório em circulo alto

9



ML 6. Lavatório de canto Moldacoria

ML 7. Lavatório Renova

3.Modelos de lavatórios únicos e exclusivos                                                        Moldacoria 
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4.Outros modelos de lavatórios 
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5.Bases de duche
ML 8. Base de duche com tampas

ML 9. Base de duche sem tampas

ML 10. Base de duche moldada 

Especificações;         
   Os ralos são sempre colocados consoante necessidade observada em obra.
 Bases de duche, lavatórios e banheiras 100% isoladas e sem perigos de fugas.
 Peças executas sem medida standard. 
 Medidas sempre rec ficadas em obra.
 Espelhos com cor de iluminação sempre escolhida pelo cliente
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6.Banheiras
ML 11. Banheira Oval ML 12. Banheira rectangular 

7.Espelhos
ML 13. Espelho com iluminação ML 14. Espelho moldado
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8.Opções técnicas para lavatórios

FE

DCBA

A ngl os  rec to s
\c 236 74 69 ;An glo s re ct os 
\c 197 31 45 ;aa aaa aa aaa Ângulos retos Ângulos curvos Válvula assumida Válvula oculta com tampa

Lavatório embu do em tampo Lavatório sobre o tampo

9.Exemplos de pedido para execução 
ML1.BDE > Modelo de lavatório ML1 (Lavatório de caixa), com ângulos redondos, válvula oculta com tampa e embutido em tampo.
ML2.AE > Modelo de lavatório ML2 (Lavatório de rampa), com ângulos retos e embutido em tampo.  > Neste caso como não foi referido nada sobre colocar ou não tampa assume se que será executado no estilo do modelo original, com um rasgo no fundo do lavatório, como é ilustrado na página 10.
ML3.DF > Modelo de lavatório ML3 (Lavatório de taça),  com tampa redonda e não rectangular e sobre o tampo.
Caso pretenda um lavatório que não esta catalogado, com base em alguma ideia ilustrada na pagina 13 ou uma ideia própria, envie nos a sua ideia que nos a executamos.
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Revestimentos e restauração

1.Balcão de Hotel moldado por Moldacoria em Corian Deep Nocturne2.Pala revestida e moldada por Moldacoria em Corian Glacier White3.Balcão de restauração moldado por Moldacoria em Glacier White
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1.Especificações
Produzimos reves mentos exteriores e interiores, sempre com 100% de segurança.Para tal usamos sempre os melhores metodos para a execução perfeita. > Colas apropriadas; > Caixa de ar entre o material onde se aplica o Corian; > Materiais para caixa de ar apropriados;Produzimos reves mentos no total de cores existentes de Corian e moldando as mesmas.

Na restauração realizamos trabalhos para os de mais diversos pos de fins, desde balcões para gelataria, bancada de restauração para shoppings, restaurantes par culares, etc...

16



       Vanilla               Bisque                 Bone                 Sand              Absolute                                                                                                                Beige

                                           Designer White   Glacier White    Cameo White

   Private Gray     Elegant Gray         Clay               Athena Gray       Distinct Tan

      Imperial          Citrus Orange            Hot              Royal Red       Grand Brown       Yellow 

     Seagrass         Noble Ecru       Grape Green       Serpentine         Blooming                                                                                      Green               Green 

      Light Ash           Ethereal             Diamond          Berly Blue             Chic                                  Azure                   Blue                                       Aubergine

    Pearl Gray        Silver Gray         Deep Gray          Nocturne        Coffee Bean

Cores
Cores Sólidas
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  Venaro White        Whitecap          Antarctica              White           Worm Grey                                                                                    Jasmine 

      Everest           Silver Birch            Linen             Clam Shell           Abalone

        Fossil               Sahara             Arrowroot             Dusk                Eclipse

        Beige                Raffia                Mojave        Burled Beach       Aztec Gold      Fieldstone             

       Dove             Sagebrush         Sandstone               Slit                 Sonora

    Savannah         Mont Blanc            Aurora                Aqua                Juniper

     Rosemary       Sienna Brown    Cocoa Brown      Lava Rock           Silverite

Cores Não Sólidas
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        Shale           Black Quartz        Night Sky          Anthracite             Gravel 

      Platinum          Matterhorn           Canyon               Medea             Midnight

    Glacier Ice           Lime Ice            Ice White            Mint Ice            Artic Ice   

                                                                                            Blueberry Ice

       Deep                  Deep                 Deep                 Deep                  Deep       Bedrock               Storm             Night Sky        Black Quartz        Anthracite

         Deep                 Deep                  Deep                  Deep                 Deep         Mink                 Caviar                 Sable               Espresso            Nocturne

Série de iluminação 

Tecnologia DeepColour 
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                                                                                       Deep                 Deep                                                                                      Titanium             Cloud



Contactos
Endereço:Estrada Nacional 249/4, Pq. Ind. Trajoucence, Pav. 1 Km 4.62785-653 S. Domingos de Rana GPS (38°44'36.4"N 9°20'27.7"W)Tel:211927423 Fax:219151459
Gerentes:Luis Guerra:919028848Ana Cristina Guerra: 910669561 

Corian Leading Innovation




