למה כדאי לבחור בשיש קוריאן
שיש קוריאן ,המכונה גם משטח קוריאן ,הינו חומר גלם פופולארי בעיצוב המטבח .הקוריאן הוא חומר המשלב
חומרים אקריליים ומינרלים שמאפשרים ליצור משטח עבודה אולטימטיבי לאזור המטבח .בעקבות הדרישה
הגדולה לשיש קוריאן ניתן למצוא אותו במגוון רחב של צבעים ועיצובים ססגוניים .היתרונות הרבים של שיש
קוריאן הופכים אותו לשיש של הדור החדש של מטבחים.
עושים שיפוץ למטבח? קחו בחשבון שהקוריאן הינו אחת האופציות המומלצות ביותר ,שכן מדובר במשטח עבודה
לשימוש פעילות יומיומית ועל כן הוא מחייב עמידות לאורך זמן וקל לתחזוקה  -אין ספק ששיש קוריאן עונה על
דרישות אלו.
בעקבות הדרישה הגדולה לשיש קוריאן החלו חברות רבות לייצר מוצרים מתחרים שמעניקים את אותם היתרונות
ששיש קוריאן מעניק ,ובכל זאת ,לא נמצא עדין חומר שישתווה לשיש הקוריאן וליתרונותיו .על אף המחיר המעט
יקר של שיש הקוריאן ,חשוב לזכור ,ההשקעה היא לטווח הארוך ותחסוך לכם הוצאות תחזוקה ו/או החלפת שיש
תוך זמן קצר.
למה כדאי לבחור בשיש קוריאן?
שיש קוריאן בעל יתרונות רבים ,מה שהופך אותו לאחד ממשטחי העבודה הנפוצים והמקובלים ביותר במטבחים
ברחבי הארץ .בין יתרונותיו ניתן למנות:
● עמידות  -שיש קוריאן הוא אחד ממשטחי העבודה החזקים ביותר .הקוריאן עשוי ממינרלים טבעיים ועל
כן הוא קשיח מאוד ושומר על עמידותו לאורך זמן.
● אטימות  -שיש קוריאן לא נשרט בקלות ,לא מתקלף או דוהה וזאת אודות לתכונות האטימות שלו לנוזלים
וחומרים כימיים.
טיפול ותחזקה  -ניתן לנקות ממשטח שיש הקוריאן כתמי מזון ושתייה בקלות ,באמצעות חומרי ניקוי
ביתיים פשוטים ,כגון  : Scotch Briteאו נייר זכוכית עדין ,ללא כל פגיעה במראה .כתמי שומן או כתמים
עקשניים יותר מתנקים בקלות בעזרת חומרים על בסיס כלור ,כגון :אקונומיקה..
● ליטוש וחידוש  -אם רוצים לחדש את משטח השיש ,ניתן ללטשו בקלות רבה וזאת בסיוע איש מקצוע
מוסמך ,שיכול ללטש את השיש ולהעניק לו מראה חדש .עלות הליטוש לא יקרה יתר על המידה ובהחלט
זולה יותר מהחלפת המשטח.
● ידידותי לסביבה  -הקוריאן הוא חומר אנטי בקטריאלי הומוגני ועל כן הוא ידידותי לסביבה .הביקוש
לשימוש בחומרים שהם ידידותיים לסביבה הולכת וגדלה ועל כן זה מהווה יתרון משמעותי.
● עיצוב  -בעקבות הפופולאריות של שיש קוריאן הוא מגיע במגוון רחב של עיצובים וסגנונות שיכולים
להתאים לכל אחד .לשיש קוריאן מגוון של  011גוונים ומרקמים לבחירה כל שנותר הוא רק להתאים את
הגוון למטבח או חדר האמבט בבית אצלך.

