Dekton Cozinha e Espaço de Banho
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1. Helena 2. Rem 3. Eter 4. Khalo 5. Aeris 6. Laurent

Das texturas
mais atrevidas às
soluções seguras
do dia a dia.
Descubra texturas de grande
riqueza cromática que multiplicam
as possibilidades dos projetos mais
vanguardistas. Helena, Khalo e Laurent
formam um conjunto ideal para a
criação de espaços de luxo onde o
design é o verdadeiro protagonista.
Aeris, Eter e Rem são as cores mais
tradicionais que se adaptam a todos
os tipos de projetos. Sobriedade
monocromática com veios sutis e
detalhes que combinam versatilidade
com um toque de estilo inconfundível.
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Helena
Helena é uma cor de grande riqueza cromática
onde os tons de branco e cinza se equilibram com
finas fissuras que criam uma profundidade típica
da pedra natural, o onix, na qual se inspira. É uma
cor ideal para decoração e construção de objetos
e espaços de luxo; um projeto muito apreciado por
designers e arquitetos pela sua beleza e brilho.

LAURENT

HELENA

Laurent
Inspirada nas pedras naturais de Port Laurent,
criou-se uma cor diferenciada, única no mundo
pela sua complexidade e beleza. A sua textura
adiciona um jogo de nuances que são realçadas
pelo contraste. Os veios dourados hierarquizam o
espaço e trazem aconchego a um fundo frio de tons
escuros, ideal para os ambientes mais luxuosos.

A mais fina superfície
X-Gloss. Uma ampla gama de
possibilidades.
Dekton X Gloss é a superfície
mais fina do mercado.
Simplesmente revolucionária.

Acabamento
X-Gloss
Apresentamos Dekton X-Gloss Slim, una nova superfície de
formato grande com uma espessura ultrafina de 4 mm, que
oferece opções ilimitadas de design.
A sua leveza e espessura reduzida fazem dela a superfície mais
durável e de alto desempenho para revestimentos de casas de
banho e cozinhas, bem como todos os tipos de móveis (portas,
gavetas, etc.)

Dekton
X-Gloss

Efeito de
espelho

Superfície à
prova de humidade

Dekton Slim, com o nosso acabamento
X-Gloss, é o material polido mais fino e
leve disponível no mercado. Apresenta
características técnicas avançadas que fazem
com que seja muito resistente, mas também
leve, muito simples de manusear e instalar e
ideal tanto para espaços exteriores quanto
interiores.interiores.

A larga experiência e especialização no
tratamento e polimento de pedras naturais
durante gerações permitiu-nos criar uma
superfície completamente lisa com um
reflexo quase total.

É altamente resistente a manchas difíceis,
devido à nossa nanotecnologia X-Gloss,
única no mercado, apresentando também
admiráveis propriedades hidrófugas.

Espessura muito fina Formato e desempenho únicos

Korso - STONIKA

Korso - STONIKA Collection

O que é Dekton®?
Dekton® é uma sofisticada mistura de mais
de 20 minerais extraídos da natureza. O
seu processo produtivo é o resultado de
anos de aprendizagem e com inspiração
na fabricação do vidro, porcelânicos de
última geração e superfícies de quartzo.

Dekton® utiliza no seu fabrico a exclusiva
tecnologia TSP, capaz de sintetizar partículas
minerais, que se fundem entre si, criando uma
estrutura tremendamente compacta e resistente.
Este processo tecnológico inovador consiste
na recriação dos efeitos da natureza na pedra
natural, da pressão ao aumento da temperatura.

®

O Dekton reproduz em algumas horas o que
a natureza demora milénios a fazer, através
de um exclusivo processo tecnológico.

A microscopia eletrónica permite apreciar a reduzida
porosidade do material, consequência do processo
de sinterização e ultracompactação exclusivo de
Dekton®. Essa porosidade reduzida e a inexistência
de microdefeitos causadores de tensões ou de pontos
débeis criam a característica diferenciadora de Dekton.

Características Dekton®
Grande formato

Resiste a tudo

Inspiração sem limites

Graças ao tamanho (até 3200x1440mm)*
e à leveza de Dekton® (a partir de 4 mm de
espessura), crescem exponencialmente as
possibilidades de projectos em cozinhas,
casas de banho, fachadas, paredes ou
pavimentos com grande movimento.

Altíssima resistência a riscos, porosidade
praticamente nula e inalterável face
a produtos químicos agressivos.

Projete a sua cozinha com cores
impactantes e texturas nunca antes vistas.
Grande formato para novas soluções
com conjugação de elementos.

Formato tabela
até 3200 x 1440 mm

Implacável ao calor
Resistência extrema a altas temperaturas,
a utensílios de cozinha retirados da
zona de cocção e a raios solares UV.

Espessuras disponíveis
4, 8, 12, 20 e 30 mm

Kreta - INDUSTRIAL Collection

* 4 mm de espessura, indicado apenas para revestimentos.
*Consultar disponibilidade de 3cm espessura.

Uma bancada para desfrutar
Manutenção extremamente fácil, ausência
de marcas e máxima durabilidade. A sua
bancada Dekton® tem uma garantia de
25 anos.

Vantagens Dekton®

Vantagens Dekton® XGloss

Alta
Resistência
a Raios Ultravioleta

Altamente
Resistente
a Riscos

Resistência
as Manchas

Máxima Resistência
ao Fogo e ao Calor

Resistência
a Abrasão

Resistência
ao Gelo
e Degelo

Alta
Resistência
Mecânica

Reduzida
Absorção
de Água

Estabilidade
Dimensional

Material
Incombustível

Alta
Resistencia
à Hidrólise

Brilho
Cristalino

Superfície
Hidrofugante

APLICAÇÕES

Bancadas de cozinha
Aqueles que procuram converter a sua cozinha
num espaço único, encontrarão em Dekton® um
produto que se irá manter atualizado durante muito
tempo. Para começar porque permite instalações
com uma única peça, sem cortes, sem juntas, sem
limites para o estímulo de uma superfície uniforme,
com características que permitem uma integração
harmoniosa em estilos de design muito diferentes.

Aura - NATURAL Collection

Portum - NATURAL Collection

O Dekton® combina as qualidades mais ambicionadas
pelo Chef que existe dentro de todos nós. É uma
superfície limpa, de toque agradável, resistente a tudo o
que ocorre habitualmente numa cozinha durante anos
de uso. Um material ultra-sofisticado para uma intensa
vida cotidiana, capaz de criar espaços que ajudem para
que a preparação dos alimentos se torne, dia após dia,
na agradável experiência que precede o prazer.
Beleza e solidez que se limpam facilmente. A densidade
estrutural de Dekton® representa um grande avanço da
engenharia, mas o que é realmente importante é que
permite que não nos preocupemos com riscos, manchas
ou marcas de calor. Uma simples passada de pano ao
terminar e já está limpa porque a cozinha é para ser
desfrutada sem limites, é esse propósito de Dekton®.

Mooné - Solid Collection

TAGA-Stonika

APLICAÇÕES

1000 mm

Optimma
Novo formato Dekton® otimizado.

A chapa Dekton foi otimizada tendo em conta as suas
aplicações comuns para criar um novo formato com
melhor preço, design, instalação e manuseamento.
Apresentamos o nosso primeiro formato familiar
Optimma especificamente para revestimentos:

2600 mm

A derradeira solução para revestimento interior.

3200 mm

Formato Optimma 260 x 100 x 0,4 cm.

260x 100 cm
in 4 mm thickness
The slabs are created in 4mm thickness, which gives it a
lightness that allows easy handling, and in case of need,
it can be easily cut to adapt the product to all spaces.

Optimma Format

Large format slab

1440 mm

APLICAÇÕES

$
Eficiência de custos

Design com objetivo

Fácil de instalar

Os tamanhos foram otimizados
de acordo com os padrões de
revestimento mais comuns,
o que nos permite evitar
desperdícios, o que, por
sua vez, reduz o preço.

A placa foi criada para aproveitar
a sua altura total, o que facilita
o seu corte para revestimento.

O produto é mais pequeno
e mais leve, o que facilita o
transporte e o manuseamento.
O corte pode ser feito com
ferramentas simples. As
arestas já estão biseladas e a
peça é sempre gradeada.

Correspondência
de design
O design foi concebido para
colocar as placas na vertical
para criar um design contínuo.

APLICAÇÕES

Revestimento e bancadas
de casas de banho
Manutenção mínima
Grande beleza e resistência
A casa de banho é o lugar da casa onde a higiene e a harmonia
necessitam de encontrar as suas expressões máximas. Um
espaço destinado à higiene e ao cuidado pessoal, que nos
ajuda a viver momentos agradáveis e de relaxamento, onde
as sensações são vividas literalmente à flor da pele.
Dekton®, graças à sua reduzida porosidade,
é totalmente impermeável aos líquidos. A água desliza
suavemente pela sua superfície sem nunca chegar a penetrala. Esta característica, além de uma beleza inalterável,
confere-lhe uma extrema facilidade de limpeza.

Soke - INDUSTRIAL Collection

As suas texturas e cores são uma fonte infinita de inspiração
para a concepção de espaços relacionados com a água,
quando falamos de Dekton®, as possibilidades são infinitas.

Aura 15 - NATURAL Collection

APLICAÇÕES

Kreta - INDUSTRIAL Collection

Sirius - SOLID Collection

Revestimentos de casa
de banho Dekton Slim 4mm
Máxima resistência contra a humidade
com as juntas mínimas
Ideal para casas de banho, Dekton® Slim oferece um
revestimento ultra resistente à humidade e às manchas.
Um produto de alto desempenho que não requer
mais manutenção do que um pano húmido.
O seu formato grande com 3200 mm x 1440 mm
cobre grandes superfícies, evitando um grande
número de juntas e, por sua vez, sujidade.

APLICAÇÕES

Revestimento
cozinha exterior
Cozinhar tendo
o céu como tecto
Cozinhar é sem dúvida uma experiência agradável e fazê-lo ao ar
livre supõe normalmente um pequeno evento social. Celebrações
quotidianas que desfrutamos na companhia dos que nos são
queridos em torno de uma churrasqueira. Dekton®, devido à sua
estrutura ultracompacta, é um material especialmente adequado
para instalações de cozinhas exteriores e churrasqueiras.
Dekton® proporciona solidez e estilo a estes espaços, confere-lhes
uma personalidade indiscutível e um carácter prático ilimitado.
Manchas, pancadas, utensílios a altas temperaturas… Dekton®
resistirá à exigência do uso mantendo a sua beleza inalterável.
Tão pouco é afetado pelo gelo do inverno, pelo sol, pelo
granizo ou pelo vento. Após a chegada do mau tempo,
Dekton® simplesmente aguarda que uma simples
limpeza volte a reavivar todo o seu esplendor.
Kelya - NATURAL Collection

Orix & Nilium - INDUSTRIAL Collection

APLICAÇÕES

Revestimentos de móveis
Dekton Slim
Transforme a mobília da sua casa
com superfícies bonitas e altamente
resistentes com Dekton Slim 4mm
Dekton® Slim cria móveis com desempenho
sem precedentes: mesas resistentes a tudo e
portas que não ficam com riscos ou manchas.
As possibilidades de design são inúmeras uma vez
que são cortadas sob medida e fáceis de instalar.
Verifique a disponibilidade das cores Dekton® Slim.
Dekton Slim não é utilizável em bancadas de cozinha

Orix - INDUSTRIAL Collection

CORES

NEW
Uyuni_Chromica_m "

Zenith_SOLID Collection_m "

Halo_XGLOSS Solid_p "

Mooné_SOLID Collection_m

Entzo_NATURAL Collection_m

Rem_NATURAL Collection_n

Olimpo_STONIKA_p

Helena_STONIKA_p

Tundra 19_XGLOSS Natural_p

Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m "

Aeris_NATURAL Collection_m

Liquid Shell_LIQUID Collection_n

Taga_STONIKA Collection_p

Khalo_STONIKA_p

Valterra_WILD Collection_l

Keon_TECH Collection_o m

l Ultra Textura m Ultra Mate n Velvet Texture p XGloss e Eco Dekton

3cm de Espessura " Dekton Slim 4mm � Dekton Grip+ - The anti-slip solution

CORES

Aura 15_NATURAL Collection_o m "

Natura 18_XGLOSS Stonika_p "

Kairos_NATURAL Collection_m

Opera_NATURAL Collection_n "

Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m

Liquid Sky_LIQUID Collection_m

Bergen_STONIKA_p "

Portum_NATURAL Collection_n

Sasea_NATURAL Collection_m "

Danae_NATURAL Collection_o m

Edora_NATURAL Collection_l "

Arga_STONIKA_p "

Kovik_NATURAL Collection_m "

Vera_NATURAL Collection_o m

Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m "

Soke_INDUSTRIAL Collection_o m

CORES

Sirocco_NATURAL Collection_o m "

Strato_TECH Collection_o m

Galema_SOLID Collection_m

Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m "

Fossil_NATURAL Collection_m

Bromo_NATURAL Collection_l "

Eter_NATURAL Collection_m

Radium_INDUSTRIAL Collection_e m

Domoos_SOLID Collection_m

l Ultra Textura m Ultra Mate n Velvet Texture p XGloss e Eco Dekton

3cm de Espessura " Dekton Slim 4mm � Dekton Grip+ - The anti-slip solution

CORES

Keranium_TECH Collection_m

Kira_NATURAL Collection_o m

Orix_INDUSTRIAL Collection_o m

Laos_INDUSTRIAL Collection_o m "

Kelya_NATURAL Collection_m "

Laurent_NATURAL Collection_l

Liquid Embers_LIQUID Collection_m

Sirius_SOLID Collection_l "

* Pedidos especiais. Consulte a disponibilidade do material.

Carbon neutrality:
Design sustentável
O Grupo Cosentino considera o desenvolvimento
sustentável como um compromisso essencial na
estratégia de crescimento da empresa, no que
concerne ao respeito e proteção do ambiente.
Abordamos aspetos relacionados
com a utilização eficiente de recursos
naturais, gestão adequada de resíduos,
emissões atmosféricas, descargas
e outros impactos potenciais para
fazer uma utilização sustentável
dos recursos naturais e proteger a
biodiversidade e os ecossistemas.

Na Cosentino, estamos fortemente
empenhados na Agenda 2030
promovida pelas Nações Unidas e
no Plano de Ação Local promovido
pelo Governo Espanhol. Como
demonstração do nosso compromisso,
conseguimos compensar as 42532
toneladas de emissões de CO2

resultantes de um ano de produção
de Dekton®, obtendo assim a etiqueta
de pegada de carbono zero para todo
o ciclo de vida do produto em 2019
para todos os produtos da marca
Dekton® Além disso, a série Sunlit Days
da Silestone® é a primeira coleção da
marca a alcançar esta certificação.

Reduzimos o
nosso impacto

Calculamos a nossa
pegada de carbono

Compensamos as
nossas emissões

Estamos comprometidos com a
eficiência energética, redução de
emissões e mobilidade sustentável
para minimizar o nosso impacto.

É uma entidade externa que verifica o
cálculo e os resultados da pegada de
carbono que são submetidos ao Ministério
Espanhol para a Transição Ecológica
e Desafio Demográfico (MITECO, em
espanhol), que é responsável por aprovar
e registar a nossa pegada, tornandose
parte do registo espanhol da pegada
de carbono, em contrabalançamento
e projetos de absorção de dióxido
de carbono do Gabinete Espanhol de
Alterações Climáticas (OECC, em espanhol),
cujos resultados são tornados públicos
como um exercício de transparência.

Para alcançar a neutralidade de
carbono em Dekton®, na Cosentino
compensamos as nossas emissões ao
longo de todo o ciclo de vida do produto
(âmbitos 1+2+3) investindo em projetos
de redução de emissões de GEE.

Este cálculo utiliza dados de consumo de
energia e/ou combustível, bem como dados
de consumo de matéria-prima recolhidos
de todas as subsidiárias do Grupo (Centros,
Oficinas, Cidades, HUB, sede, etc.) com
vista a compensar estas emissões.

O projeto selecionado para compensar
as 42 532 toneladas de emissões de CO2,
resultantes de um ano de produção de
Dekton®, tem um impacto direto no
desenvolvimento sustentável ao apoiar
a economia local, fornecendo formação
e oportunidades de emprego.

• Eficiência energética: é um objetivo
prioritário para a Cosentino reduzir o
consumo de energia no processo de
produção e na atividade geral do grupo,
razão pela qual conseguimos obter
100% da eletricidade que utilizamos
a partir de fontes renováveis.
• Redução de emissões: foram investidos
2,8 milhões de euros na implementação
de um sistema de gestão e monitorização
de energia para os sistemas de calor, o
que permite que o calor das fornalhas
Dekton® seja recuperado e utilizado nos
secadores, reduzindo assim as emissões..
• Mobilidade sustentável: aderimos
recentemente ao “Plano Sumamos Salud
+ Economía”, ao abrigo do qual temos
uma Política de Mobilidade que nos
ajudou a evitar 230 TCO2 em 2018.

Para este fim, identificamos os projetos
que cumprem os requisitos para
compensação responsável e que, por
sua vez, têm uma forte dimensão social
que contribui para a concretização
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 da ONU.

Garantia Dekton®
Dekton® é a única marca que oferece uma garantia
certificada e por escrito. Só uma empresa líder
mundial, na qualidade de maior produtor de
superfícies de quartzo, poderia agora destacar-se novamente dando
uma garantia real de 25 anos sobre o Dekton®.
Uma vez mais o Dekton® volta a inovar.
Apresenta a sua nova garantia de 25 anos, uma
garantia para dar mais confiança ao consumidor, a
garantia do Líder. Seguidamente explicamos em
detalhe os passos a seguir e os requisitos para
que possa preencher a garantia Dekton®.
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25
G

AR

ANT

IA

Certificados
Dekton® está certificado internacionalmente com
a garantia de máxima segurança e protecção.

NSF

Greenguard

Certificação que atesta que o
produto é seguro para a saúde em
termos de higiene.

Certificação que atesta as baixas
emissões para a atmosfera de
compostos químicos.

ETE

ISO 14001

Dekton® by Cosentino foi avaliado
pelo ITeC (Instituto de Tecnologia
da Construção da Catalunha)
como produto para fachada
ventilada.

Atesta a eficiência no uso dos
sistemas de águas e o controlo de
riscos ambientais.

*

* Obtenha informação sobre cores com
certificação NSF através de www.nsf.org

* Pedidos especiais. Consulte a disponibilidade do material.

Condições da garantia:
Garantia de 25 anos para produtos Dekton®
instalados por um instalador ou marmorista:
1. Para que a garantia possa ser aplicada, o utilizador
deve apresentar a fatura de compra.
2. A garantia não cobre defeitos de elaboração e instalação do
produto, dado que a Cosentino não realiza estas operações.

Encontre inspiração e recursos em cosentino.com

**

** Obtenha informação sobre cores com certificação NSF através de www.nsf.org
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