
www.cosentino.com

Powierzchnie 
dla domu i 
architektury
Grupa Cosentino to globalna hiszpańska 
firma, założona i prowadzona przez 
rodzinę Cosentino, która specjalizuje się 
w produkcji i dystrybucji powierzchni 
kamiennych najwyższej jakości, 
przeznaczonych do szerokiego 
wykorzystania w architekturze i wystroju. 

Obecnie Grupa Cosentino dystrybuuje 
swoje produkty i marki do ponad 80 krajów, 
kierując bezpośrednio działalnością z 

siedziby głównej w Almerii na południu 
Hiszpanii.

Firma posiada 7 fabryk (6 w Almerii oraz 
1 w Brazylii), 2 centra dystrybucyjne 
w Stanach Zjednoczonych i ponad 90 
Centrów Cosentino na całym świecie. 90% 
obrotów firmy jest generowane  na rynkach 
zagranicznych, a firma zatrudnia ponad 3800 
pracowników w 32 krajach świata.
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Moc kwarcu 
do Twoich 
usług

Wyjątkowe 
Właściwości
Odporne na zarysowania i uderzenia.

Odporne na działanie często stosowanych 
kwasów i płynów, takich jak sok z cytryny, 
wino itp.

 
Największa  
Gama Kolorów
Ponad 80 kolorów do wyboru.
Zaawansowana technologia Silestone® 
dostarcza najwięcej kolorów na rynku. 
Własne Kolekcje.

Różne 
Tekstury

p Polerowana    l Suede     

     Raw    v Volcano

Gwarancja 
Jakości
Technologia Silestone® nie wytwarza 
żadnych substancji szkodliwych dla 
środowiska naturalnego, spełnia wszystkie 
normy środowiskowe i mikrobiologiczne, a 
jej procesy produkcyjne uzyskały niezbędne 
certyfikaty.  

25-letnia  
Gwarancja
Jedyna marka posiadająca certyfikat 25-let-
niej gwarancji.

Najlepsza powierzchnia 
kwarcowa na blaty 
kuchenne i łazienkowe 
oraz podłogi.

Odporne 
na zarysowania

J

Odporne na  
działanie kwasów

A
Odporne 

na uderzenia

R

Odporne 
na zaplamienia

U
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Odkryj Suede, czyli 
delikatną i matową 
teksturę Silestone. 
Suede to nowe doznanie dla 
zmysłów. To delikatne, matowe 
wykończenie idealne na Twój blat 
kuchenny.

To rewolucyjna tekstura, nie 
widziana nigdy wcześniej na 
powierzchniach kwarcowych.

 Wykończenie Suede posiada 
te same słynne właściwości 
Silestone co inne tekstury tej 
marki, zapewniając wysoką 
odporność na plamy i odciski 
palców. Wyjątkowa technologia 
produkcji zapewnia najwyższą 
jakość wykończenia.

Powierzchnia 
bez dodatkowych 

substancji

Łatwość 
czyszczenia

Mniej 
plam i 

odcisków

Szeroka gama 
kolorystyczna



ECO Line  
Colour Series 
Ekologiczna 
Innowacja

Silestone® - ECO Line Colour Series 
składa się w ponad 50% z materiałów 
pochodzących z recyklingu (lustra, szkło, 
porcelana, kamionka ceramiczna i zeszklony 
popiół) oraz 25% materiałów jak najbardziej 
ekologicznych, takich jak kamienie naturalne 
oraz tylko jedna żywica roślinna. 94% wody 
zużytej w procesie produkcji jest poddawane 
recyklingowi. 

Wyjątkowe 
Właściwości
Duża odporność chemiczna, mechaniczna i 
termiczna.

Materiał nadający się do zrównoważonych 
budynków oraz szerokiej gamy zastosowań 
(blaty, podłogi, okładziny ścienne itp.).

Podlega pełnemu recyklingowi.

* Sprawdź kolory dostępne na lokalnym rynku.

Kolory i Tekstury
6 kolorów* dających się dostosować do 
dowolnej koncepcji dekoracyjnej, zarówno 
w domu, jak i w miejscu użyteczności 
publicznej. Wszystkie dostępne w wariantach 
wykończenia Polerowanego oraz Suede.

25-letnia Gwarancja
Produkt recyklingu z certyfikatem jakości. 
Linia ECO Line Colour Series nie wytwarza 
żadnych substancji szkodliwych dla 
środowiska naturalnego, spełnia wszystkie 
normy środowiskowe i mikrobiologiczne, a 
jej procesy produkcyjne uzyskały niezbędne 
certyfikaty.

Gama kolorów 
stworzonych 
z materiałów 
pochodzących  
z recyklingu.

G W A R A N C J I
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Naturalna 
żywica

Proces łagodny  
dla środowiska

Materiały 
z recyklingu

Wyjątkowa 
oszczędność wody
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Pełna 
Integracja
Bez spoin, bez szczelin, bez ograniczeń. 
Integrity pragnie, by Twoja kuchnia tworzyła 
jedną całość, a miejsca i powierzchnie 
nie miały początku ani końca. Integrity 
zapewnia Ci wrażenie jedności oraz idealnej 
spójności z pozostałymi elementami Twego 
blatu.  Jednoczęściowy element dostępny w 
szerokiej gamie kolorów Silestone®, by Twoja 
kuchnia nie miała granic.

Kolory
Dostępne w szerokim asortymencie kolorów. 
Wykończenia Polerowane lub Suede. 
Sprawdź kolory.

Odporne 
na zarysowania

J

Odporne na 
działanie kwasów

A
Odporne 

na uderzenia

R

Odporne 
na zaplamienia

U

Wyjątkowe 
Właściwości
Oferuje wszystkie zalety Silestone® 
(odporność, niska porowatość, twardość...)

Maksymalna higiena, dzięki braku spoin.

Łatwe czyszczenie i konserwacja.

Integrity: 
Wyjątkowy  
w Świecie  
Zlewozmywaków 

Integracja 
bez spoin. 
Zlewozmywak 
i blat tworzą 
jedną całość.
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Model One
Model będący odzwierciedleniem idei 
Integrity. Jednoczęściowy zlewozmywak 
jednokomorowy, z bardziej zaokrąglonymi 
narożnikami. Wymiary: 41x51x15,5 cm.

Model Due
DUE, dostępny w trzech wymiarach: 
DUE S: 37x34x15,5cm, idealny jako  
zlewozmywak dwukomorowy;

DUE L: 37x51x15,5 cm, idealny do zastoso-
wania jako zlewozmywak pojedynczy czy 
główny; oraz DUE XL: 43,5x67x21 cm, dzięki 
dużym wymiarom i funkcjonalności jest 
zlewozmywakiem obszernym i łatwym w 
użyciu, nie tracąc przy tym nic na urodzie. 

Model Top
Integrity Top, o wymiarach 37x51x15,5 cm, 
jest nowym zlewozmywakiem, łatwym do 
zamontowania na równi z blatem.

Modele 
Zlewozmywaków 
Integrity



Nowa Interpretacja  
Naturalnego Kamienia

Wyjątkowe 
Właściwości
Nie wymaga specjalnej konserwacji, a 
zazwyczaj stosowane środki czyszczące nie 
wpływają na jego wygląd. W przeciwieństwie 
do konwencjonalnych impregnatów, Sensa nie 
jest zabezpieczeniem powierzchniowym, ale 
wiąże się chemicznie ze strukturą materiału. 

Zabezpieczenie jest odporne na działanie 
temperatury powyżej 300°C i nie traci 
właściwości z upływem czasu. Zabezpieczenie 
Sensa umożliwia przepływ powietrza 
przez materiał, zapobiegając w ten sposób 
pojawianiu się wilgoci i plam na powierzchni.

Zabezpieczenie nie wpływa na zmianę 
oryginalnego koloru ani na naturalne piękno i 
dotyk kamienia. 

Kolory i  
Wykończenia
W skład kolekcji Sensa wchodzą wybrane 
granity i kwarcyty, starannie dobrane z uwagi 
na ich piękno i jakość.

Wykończenia oferowane w kolekcji Sensa to: 
Polerowane, Suede (matowe) i Caresse.

15 lat  
Gwarancji
 
Jedyna marka kamieni  
naturalnych z  
certyfikatem gwarancji.

Zabezpieczenie Sensa  
Odpycha Ciecze i Chroni 
Przed Plamami.

Do siły i osobowości granitów 
i kwarcytów SENSA dodano 
zabieg zabezpieczający, który 
zrewolucjonizuje twą kuchnię. 
Bezpieczny dla żywności i 
gwarantowany specjalnym 
certyfikatem NSF. 

GWARANCJI
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 ZWYKŁY



www.sensabycosentino.com



Powierzchnia odporna 
na Wszystko

Bardzo wysoka odporność na zarysowania, 
porowatość niemal zerowa i nieulegająca 
zmianie pod wpływem agresywnych środków 
chemicznych. 

Inspiracja  
bez ograniczeń

Zaprojektuj kuchnię zgodnie z najmodniejszymi 
trendami, zachwycając kolorami i niewidzianymi 
dotąd teksturami. Duży format do nowych 
rozwiązań kompozycyjnych i wszechstronne 
możliwości zastosowania.

Bezwzględna wobec  
wysokich temperatur

Odporna na wysokie temperatury i przybory 
kuchenne zdjęte ze strefy gotowania. Odporna 
na działanie promieniu słonecznych UV.

Blat dający  
satysfakcję

Bardzo łatwa konserwacja, brak widocznych 
śladów i maksymalna trwałość. Twój blat Dekton® 
posiada 25-letnią gwarancję. 

Wysokowydajna powierzchnia 
ultrakompaktowa, doskonale 
nadająca się na blaty, pokrycia 
podłogowe, okładziny ścienne 
i łazienkowe.

G
W A R A N C
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DEKTON®

ULTRACOMPACT
SURFACES

Maksymalna  
odporność na 

ogień i wysokie 
temperatury

4
Stabilność
wymiarowa

2
Duża  

odporność na 
promieniowanie UV

9
Odporność na 

zaplamienia
Praktycznie zerowe 
wchłanianie wody

6

Odporność  
na scieranie

5
Materiał
niepalny

Duża odporność  
na zarysowania

8
Duża odporność 

mechaniczna

3 $
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Duży format 
nieskończone możliwości

Dzięki dużym rozmiarom (do 1440 x 3200mm) 
i lekkości płyt Dekton® (grubość od 4 mm), 
możliwości projektowe kuchni, łazienek, elewacji, 
ścian czy obciążonych pokryć podłogowych 
znacznie się zwiększyły. 

*

* Sprawdź dostępne Kolory

Ultra Thickness
4,  8,  12,  20,  30 mm

Ultra Size
Up to 3200 x 1440 mm



Połysk 
bez granic

Olśniewające wykończenie z połyskiem 
niemającym sobie równych. Uzyskane dzięki 
mechanicznemu polerowaniu, bez stasowania 
emalii ani innych materiałów. 

Naturalny 
blask

Idealne połączenie najbardziej naturalnego 
połysku i wyjątkowych właściwości płyt Dekton®.

Proces  
nanocoatingu

Po prostu rewelacyjna.
Najnowsza innowacja technologiczna 
zapewniająca perfekcyjną konserwację: 
powierzchnia zabezpieczona przed odciskami 
palców i plamami oraz w pełni nieprzemakalna. 

Ultrakompaktowa 
Powierzchnia o 
Olśniewającym Połysku  
i Naturalnym Wyglądzie.
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Odporność na 
promieniowanie UV

9
Krystaliczny 

połysk
Hydrofobowa
powierzchnia

Maksymalna 
odporność na  

ogień i wysokie 
temperatury

4
Odporność  

na zamarzanie  
i odmarzanie

7
Odporność 

na zaplamienia

6
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Ogromny format i wydajność

Mniejsza liczba
połączeń

Taka sama 
odporność na plamy

Powierzchnie
o wymiarach

Cięcie na wymiar
Nieograniczone możliwości

Łatwy 
w instalacji

Okładzina 
łazienkowa

Łatwa
instalacja

Okładzina 
meblowa

Okładzina
kuchenna

Większa higiena 3,200 x 1,440 mmpersonalizacji i zarysowania

www.dekton.com

Prezentujemy Dekton® Slim, nową, wielkoformatową i ultracienką powierzchnię 
o grubości 4 mm, która oferuje nieograniczone możliwości projektowania i 

niesamowitą łatwość instalacji i transportu. Jej lekkość i zmniejszona grubość 
sprawiają, że jest to najbardziej wytrzymała i wydajna powierzchnia do okładzin 

łazienkowych i kuchennych, a także wszelkiego rodzaju mebli.



Okładzina meblowa

Przekształca meble domowe w piękne, 
wysoce odporne powierzchnie.

Dekton® Slim tworzy meble o niespotykanej 
wydajności: stoły odporne na wszystko i drzwi, 
które nie rysują się ani nie brudzą.

Możliwości projektowania są nieograniczone 
dzięki cięciu na wymiar i łatwej instalacji.

Projektowanie
bez ograniczeń

Dekton® Slim jest bardzo prosty w

obróbce i instalacji. To idealny materiał

do personalizowania mebli przy pomocy

innowacyjnych projektów.

Cokolwiek sobie wyobrazisz, 

jest to możliwe z materiałem

 Dekton® Slim.

Okładzina kuchenna

Zredukowana grubość,nieskończone 
możliwości.

Ultracienka powierzchnia Dekton® Slim o 
grubości 4 mm idealnie nadaje się jako okładzina 
ścian kuchennych i szafek, harmonijnie łącząc się 
z blatami o różnych grubościach.

Dekton® Slim jest odporny na zarysowania, ogień i 
plamy, podobnie jak inne formaty tego materiału.

Okładzina łazienkowa

Maksymalna odporność na wilgoć przy 
minimalnej liczbie połączeń w najlżejszym 
formacie Dekton®. 

Idealny do łazienek Dekton® Slim oferuje 
powłokę, która jest wyjątkowo odporna na 
wilgoć i plamy. To wysoko wydajny produkt, 
który, poza wilgotną szmatką, nie wymaga 
żadnej dodatkowej konserwacji.

Duży format o wymiarach 3200mm x 
1440mm pokrywa duże powierzchnie, 
zmniejszając liczbę połączeń, a tym samym 
ilość zanieczyszczeń.


