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chromica-serien

Chromica är resultatet av en 
upptäcktsresa till planetens 
avlägsnaste hörn och gömda 
färger. 

Vi reste över stormiga hav, 
djupa oceaner, stora skogar 
och ogästvänliga landskap i 
vår jakt på färger som är rena, 
äkta och fria från onödiga 
utsmyckningar.  

Chromica föds.

W

Chromica är resultatet av ett samarbete med 
arkitekten och designern Daniel Germani. 
Denna nya serie har skapats i syfte att 
expandera Dektons färgspektrum genom att 
införliva två nya sofistikerade matta nyanser 
som du inte vill missa  och som smälter in 
väl i alla utrymmen.  
 
 

Från norr till söder, öst till väst, har vi fångat 
de mest eleganta, naturliga färgerna – färger 
som kan klä alla arkitektoniska utrymmen från 
innovativa, nyskapande projekt till klassisk 
minimalistisk design. 

Upptäck Feroe och Baltic.

chasing

around the
world.



Dekton 
Chromica
Feroe

Färöarna
Føroyar
61° 58 12 K ,6° 50 40 D

När solen går ner kläds de vidsträckta arktiska 
landskapen i mörk och fridfullt elegant grön 
färg. Lavar, örter och mossa breder ut sig över 
enorma områden. Detta är den magiska plats 
där vi hämtade den här färgen.

Feroe är en mörk, matt ton som passar perfekt 
för att skapa prärielika vidder En elegant, 
smakfull ton för alla rum, ute som inne.
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chromica feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm och 20 mm.
PANTONE ekvivalent 
5535 U 
 



Diskret elegans för 
alla utrymmen.

Dekton 
Chromica
Feroe

Feroe tillför kvalitet och elegans i alla utrymmen.   
Det sparsamt mörkgröna kompletterar mer 

levande och varma toner perfekt.
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Harmoni, lugn, balans 
och koppling till 
naturen.

feroe
trend
mood board 

Naturtrend/Feroe 
+ Trä + Minimala/
autentiska former 
+ Guld + Växter

Feroe är perfekt att kombinera med 
naturliga element såsom växter, 

trä, metall, geometriska former och 
alla typer av sten (skiffer, marmor, 

travertin osv.)
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Dekton 
Chromica
Baltic
Östersjön
Bałtyk 
58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′′

Östersjön är ett grunt hav med kalla blå 
nyanser. Trots att det angränsar till nio 
länder är det inte många som känner till 
det. Det har upplevt en turbulent och 
passionerad historia med bland annat 
romarna och vikingarna.

Detta landskap inspirerade seriens andra 
färg. Baltic är en mörkblå färg med en 
hög grad av konceptuell och estetisk 
renhet. Med sitt fridfulla utseende kan 
Baltic omsluta och tillföra charm till vilket 
utrymme som helst, precis som havet från 
vilket den lånat sitt namn.

chromica baltic
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Dekton 
chormica
Feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm, 20 mm
PANTONE ekvivalent 
303 U
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Dekton 
Chromica
Baltic
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Baltic skapar miljöer med en stark visuell kraft.  
Med solida tekniska och tonala egenskaper har den 

möjlighet att dekorera platser såsom flygplatser och 
andra offentliga utrymmen med hög fottrafik.

Utrymmen smyckade 
med skönhet, kraft 

och karisma
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Retro-futuristisk/
Baltic-trend + metall 
+ glas + teknik 
+ ljuseffekter

Baltic betonar och kompletterar alla 
typer av material eller dekorativa 
element. Metall, ljus och glas glänser 
kraftfullt i utrymmen där Chromicas blå 
nyans finns närvarande.

baltic
trend
ilham panosu 

Luminescens, 
skönhet och 
singularitet.
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Fördelar 
med Dekton®

Hög beständi-
ghet  mot ultra-
violett ljus 

Beständighet 
mot repor

Fläckbeständi-
ghet

Maximal brand- 
och värmebes-
tändighet

 Slitstarkt

Dimensionell 
stabilitet

Färgstabilitet Beständigt mot 
is och töväder
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Dekton Garanti 

G A R A N T
I

Å
R
S25

Dekton är det enda varumärket som ger dig en 
certifierad garanti. Bara Cosentino, en världsledare 
inom produktion av ytor, har möjlighet att skilja sig 
från mängden med en 25 års garanti på Dekton®.

Dekton® presenterar sin nya 25 års garanti. 
En garanti för att ge kunder med större förtroende. 
Dekton® ligger steget före än en gång. Ledarens 
garanti. Nedan tillhandahåller vi uppgifter om 
de steg som ska följas och kraven som behöver 
uppnås för att uppfylla Dekton®.
 
 

Garantivillkor:

25 års garanti för Dekton®-produkter installerade av 
en konstruktör eller stenproducent:

1. För att garantin ska gälla måste användaren behålla 
kvitto.

2. Garantin gäller inte fel som uppstår genom 
förberedelse eller installation av produkten, eftersom 
Cosentino inte utför dessa aktiviteter.

GreenGuard

Certifieringar som 
ackrediterar de låga utsläppen 
av kemiska föreningar i luften.

NSF

Certifieringar som 
ackrediterar produkter som är 
hygieniskt säkra. 

ETE

Dekton® by Cosentino har 
bedömts av ITeC (Kataloniens 
byggnadstekniska institut) 
som en produkt för 
ventilerade fasader. 

ISO 14001

Ackrediterar den effektiva 
användningen av vatten och 
kontrollsystem för miljörisker.

Dekton® är internationellt certifierat 
för att garantera  maximal säkerhet och 
maximalt skydd.

*Ytterligare information om NSF-certifierade färger finns på www.nsf.org

*

dekton solid collection

Certifieringar
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”Chromica är en upptäcktsfärd i färg.  

När jag letade efter nya färger som skulle kunna 

användas med både organiska och tekniska 

material insåg jag att jag hade svaret framför mig: 

mörka nyanser av blått och grönt. Det var då jakten 

på dessa färger började. Jag tittade på bilder, 

lyssnade på vittnesmål och till slut hittade jag 

dem. Baltic och Feroe är kompletterande nyanser 

som harmoniserar och smälter in väl med andra 

färger i färgcirkeln. Den svåra delen var att hitta 

nyanser som skulle bli både tidlösa och moderna, 

som kommer att passa både traditionella och 

moderna utrymmen och som kan användas både 

inne och ute. Processen var mycket intuitiv och 

samarbetet med Cosentinos FoU-avdelning gjorde 

att arbetet gick smidigt.” 
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”Chromica är en upptäcktsfärd i färg.  

När jag letade efter nya färger som skulle kunna 

användas med både organiska och tekniska 

material insåg jag att jag hade svaret framför mig: 

mörka nyanser av blått och grönt. Det var då jakten 

på dessa färger började. Jag tittade på bilder, 

lyssnade på vittnesmål och till slut hittade jag 

dem. Baltic och Feroe är kompletterande nyanser 

som harmoniserar och smälter in väl med andra 

färger i färgcirkeln. Den svåra delen var att hitta 

nyanser som skulle bli både tidlösa och moderna, 

som kommer att passa både traditionella och 

moderna utrymmen och som kan användas både 

inne och ute. Processen var mycket intuitiv och 

samarbetet med Cosentinos FoU-avdelning gjorde 

att arbetet gick smidigt.” 


