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Wij verwelkomen je in een
nieuw tijdperk waarin we
leven en kleur vieren. Laat je
creativiteit de vrije loop. Deel
met mensen wat belangrijk
voor je is. Transformeer jouw
interieur. Hou van je huis. Zorg
voor onze planeet. Maak je
enthousiasme voor kunst en
design wakker. Anticipeer en
creëer samen een toekomst.
Verbonden. Verenigd Positief.
Een nieuwe ik.
Een nieuwe jij.
Een nieuwe Silestone®.

Voor de makers.
Voor de artiesten.
Voor de designliefhebbers.
Voor de rebellen die zich niet
conformeren. Voor hen die hun
dromen nastreven.
Voor hen die waarden delen.
Voor hen die verantwoording
nemen en gewetensvol zijn.
Voor de chefs. Voor de knoeiers
tijdens het koken. Voor iedereen die
graag thuis is. Voor families, voor
vrienden, voor echtparen.
Voor iedereen.
Welkom thuis

Ontworpen om te beleven.
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Een nieuwe
®
Silestone :
Ontworpen
om te beleven.
Een persoonlijkere levensstijl.
Duurzamer. Geïnspireerd door jou.

De keuken is een ruimte om lekker te
koken en samen te komen. Hier delen
we de waarden van samenzijn, maken
we contact met onze dierbaren en
beleven we mooie momenten.
Silestone® verandert jouw keuken
in een gezonde, duurzame en
persoonlijke omgeving.

Silestone® is een hybride oppervlak
van mineralen en gerecyclede
materialen, vervaardigd met de
exclusieve en innovatieve HybriQ®technologie. Silestone® heeft de
belangrijkste trends gezet op het
gebied van keukenwerkbladen. En wij
blijven ons ontwikkelen.
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We willen deel
uitmaken van
jouw leven.

Voor ons is de keuken de ziel van
het huis en het middelpunt van
unieke momenten. We zijn vereerd
om er deel van uit te mogen maken.
Van jouw leven en van jouw huis.
We willen je blijven inspireren en je
dagelijkse leven gemakkelijker, leuker,
duurzamer en nog boeiender maken.

Een nieuwe Silestone®.

In een ruimte waar welzijn en
samenzijn centraal staat bieden we
innovatieve en duurzame werkbladen
die uitdrukking geven aan je eigen
levensstijl, werkbladen die je dagelijks
gebruikt en die de beste ontwerper,
chef-kok of artiest in je ontwaken.

Creatief leven.
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Een nieuwe
®
Silestone :
Creatief
Leven
®

Kies voor een uniek werkblad. Jouw
's Nachts flitst
een kleinkleuren
licht aandie
de
werkblad.
Verwelkom
horizon
met een
hypnotiserende
je
prikkelen
en die
je verbinden
cadans
poging
te concurreren
met
wieinjijeen
bent,
met ontwerpen
die
met geïnspireerd
de lichtgevende
beestachtigheid
zijn
door
jouw leven.
van een zonnige
dagvan
in de
Ontdek
het plezier
ontwerpen
Middellandse
Zee.
is de vuurtoren
met
de kleuren
en Het
afwerkingen
van
van Mesa Roldán
in Carboneras.
Mario,
Silestone®.
Herontdek
jouw keuken.
de wachter, begeleidt de matrozen
naar hun bestemming.

Kleur je leven in een tint die warm,
Een
nobele baan
omringd door
opwindend,
uitdagend,
rustig, elegant,
water,
wind en zout.
Wit verlicht
alles
ontroerend,
levendig
of rustgevend
in deze
vuurtoren,
poolster
is. Hoe
voel je jedeze
vandaag?
Laat
voor
schepen,kleur
die debrengen
dagen van
Silestone®
in je keuken.
eenzaamheid
gebruikt
omwie
verhalen
Nodig mensen
uit van
je houdt en
te deel
schrijven.
Zoals die
van de die
laatste
de mooiste
creaties,
jij hebt
vuurtorenwachter.
gemaakt.
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Jouw werkblad
als canvas van
jouw leven.
Beleef het in kleur.

Een nieuwe Silestone®.

Kleuren die prikkelen, bij jouw stijl
passen en jouw unieke manier van
leven inspireren. Afwerkingen die
sensaties overbrengen, waardoor je
iets nieuws voelt. Raak geïnspireerd.
Creëer. Dit is Silestone®. Dompel jezelf
onder in de kleurdiepte die wordt

's Nachts flitst een klein licht aan de
horizon met een hypnotiserende
cadans in een poging te concurreren
met de lichtgevende beestachtigheid
van een zonnige dag in de
Middellandse Zee. Het is de vuurtoren
van Mesa Roldán in Carboneras. Mario,
de wachter, begeleidt de matrozen
naar hun bestemming.

gecreëerd door de mineralen waaruit
Silestone® bestaat. Van een geaderd
patroon dat beweging en natuurlijke
schoonheid biedt tot stedelijke en
industriële tinten die karakter aan
je huis geven. Er zijn duizenden
mogelijkheden om kleur te ervaren.

Een nobele baan omringd door
®
water, wind en zout. Wit verlicht
alles
in deze vuurtoren, deze poolster
voor schepen, die de dagen van
eenzaamheid gebruikt om verhalen
te schrijven. Zoals die van de laatste
vuurtorenwachter.

Ontworpen voor de planeet.
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Een nieuwe
®
Silestone :
Ontworpen
voor de
planeet
Geïnspireerd door de natuur.
Aangedreven door onze nieuwe HybriQ®-technologie.

Wij innoveren om jou te inspireren en
voor de planeet te zorgen. We willen
jouw leven en dat van toekomstige
generaties beter maken. Laten we de
wereld samen veranderen. Nu. Want
samen is het makkelijker. Vervaardigd

met 100% hernieuwbare energie, 98%
gerecycled water, premium mineralen
en minimaal 20% gerecyclede
materialen. Silestone® is ontworpen
voor de planeet. Voor jouw huis.
Voor jouw leven.
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We streven naar
duurzaamheid en
een betere wereld.

We willen onze omgeving
transformeren door onze
verantwoordelijkheid te nemen,
ons in te zetten voor duurzaamheid
en de circulaire economie in
onze productieprocessen. Onze

Een nieuwe Silestone®.

inzet heeft ons verder geleid.
Silestone® Sunlit Days is een
CO2-neutrale productserie. Een
materiaal met de waarden van
een gezond, bewust en betrokken
leven. Gewoon voor bij jou thuis.

HybriQ® Technologie
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Er ontstaat een innovatieve
generatie plaatmaterialen
die volledig zijn gemaakt
van hernieuwbare energie,
gerecycled water en
een hybride formule.
HybriQ+® is een nieuwe
hoogwaardige mix van
premium mineralen, kwarts
en gerecycled glas. Mooier.
Innovatiever. Duurzamer.

13

Een nieuwe Silestone®.

Een nieuwe Silestone®
aangedreven door
HybriQ + ® technologie.

Innovatiever.
Dezelfde prestaties.

Creatiever.
Meer designopties.

Duurzamer.
Verantwoord mooi.

Onze toewijding aan innovatie en
duurzaamheid leidt Silestone®
tot uitzonderlijke prestaties en
verbazingwekkende kleurdiepte. Met
dezelfde kwaliteit en garantie die van
ons marktleiders heeft gemaakt.

De nieuwe samenstelling van
hoogwaardige mineralen die voor elk
ontwerp zijn gekozen, zorgen voor
meer kleurdiepte, afwerkingen en
tinten voor Silestone®, voor unieke
en gepersonaliseerde interieurs.

HybriQ+ gebruikt minimaal 20%
gerecyclede materialen in de
samenstelling zoals glas, en het
productieproces wordt volledig
aangedreven door hernieuwbare
energie en gerecycled water.

100% Hernieuwbare energie

98% Gerecycled water

Gemaakt van gerecycled glas en
mineralen

HybriQ + ® en HybriQ Technology® zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Cosentino S.A.U.
De Sunlit Days-serie omvat eigen ontwerpen en technologieën.

Eternal Collection
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Ethereal
Collectie
Beauty
Beyond
Natural
Avant-garde en
vol schoonheid.
Maak kennis met de Ethereal-collectie.
Een ongeëvenaarde vooruitgang
in design, duurzaamheid en
innovatie. Ontwikkeld met HybriQ+®
-technologie, die het marmerlookconcept naar een nieuwe dimensie tilt.

Ethereal, een evolutie van onze
populaire Eternal collectie,
interpreteert de droomachtige
schoonheid van de lucht door
een diepe, fijne ader op een witte
ondergrond te tekenen.

Ethereal Haze

Een nieuwe Silestone®.

Ethereal Glow

Ethereal Noctis

Ethereal Dusk
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Het resultaat: de meest
spraakmakende Silestone®-serie tot
nu toe. Met aderpatronen die een
nieuwe categorie creëren op het
gebied van prestaties en design.

Maak kennis met de kleuren:
Dusk, Haze, Glow en Noctis.

Eternal Collection

Match het met donkere en roestige tinten.

16
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Een nieuwe Silestone®.

De blauwachtige kleurtoon
van de aders geeft het een
modern tintje dat, samen
met het avant-garde lineaire
patroon, van Ethereal Dusk
een van de meest stedelijke
en eigentijdse ontwerpen in
de collectie maakt.

Ethereal Dusk is als die unieke
dageraad, dat ongeëvenaarde gevoel
de eerste persoon te zijn die het
daglicht ziet, op zoek naar vrede aan
de horizon na de laatste momenten
van duisternis.
Het combineert heel goed met

donkere kleuren zoals zwart en bruin.
Roodachtig hout en metalen die aan
roest doen denken zoals staal, of
oudgeslepen metalen zoals brons en
koper, passen ook goed bij deze kleur.

Eternal Collection
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Een nieuwe Silestone®.

Eternal Collection
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Ethereal Haze is een
zachte kleur met een sterk
karakter, waarin het spel
van patronen versmelt
met de diepe, neutrale
achtergrondkleur.

Ethereal Haze is een zee van wolken
die je het gevoel geeft op de rand
van onmetelijkheid te staan.

De combinatie van koele en warme
tinten maakt het perfect voor ruimtes
met een hout- of cementlook.

Een sluier die ons kan scheiden
van het moment waarop we leven,
ons naar denkbeeldige werelden
kan vervoeren door de wind die
de wolken tegen de bergen duwt,
waardoor de illusie ontstaat van
een kalme en donzige zee.

Het past ook goed bij koperachtige
metalen, goud, kalksteen en
de meest rustieke stoffen.

21

Combineer het met
koper- en goudtinten

Een nieuwe Silestone®.

Eternal Collection
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Een nieuwe Silestone®.

Eternal Collection

Eternal 24
Collection

Onze
vernieuwde
Ethereal
Haze is versie
een
van
Calacatta
Gold
zachte
kleur met
eenmet
sterk
een
krachtigere,
modernere
karakter,
waarin het
spel
structuur.
De elegante
van patronen
versmelten
gouden
en grijze
aders van
met de diepe,
neutrale
Ethereal
Glow gaan over in
achtergrondkleur.
een getinte witte basis om
diepte aan het ontwerp toe te
voegen.

Ethereal Glow is geïnspireerd op de
zonsondergang. Een samensmelting
van kleuren met een stralende gloed
waarvan je niet weg kunt kijken.

Ethereal
Collectie

De lucht geeft ons een spectaculaire
weergave van geel, rood, oranje,
grijs… en de wolken verliezen

hun verlegenheid en zien er
krachtig en zelfverzekerd uit.
De elegante gouden en grijze
aders versmelten in de getinte
witte ondergrond, welke kleur
in elke hoek brengt en zo diepte
aan het ontwerp toevoegt.
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Cala Blue
01
Een nieuwe Silestone®.

Mix het met
donkergrijs en neutraal hout.

Eternal Collection
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Een nieuwe Silestone®.

Eternal Collection
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Ethereal Noctis borduurt
verfrissend voort op de
Eternal-collectie. Zwarte
elementen voegen contrast
en elegantie toe aan het
kleurenpalet terwijl grijze
details en een achtergrond
met kleine aders voor diepte
zorgen.

Ethereal Noctis is als de duisternis
na de zonsondergang. Het verbergt
en beschermt tegen de nacht,
een surrealistische beleving.

Deze kleur verhoogt de verfijning
van het interieur. Combineer het met
koperen lampen, gebeitste houten
vloeren en witte of grijze meubels
voor elegante industriële uitstraling.
Een veelzijdige kleur geschikt voor
woningen of grote projecten.
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Voeg industriële kenmerken
toe voor een veelzijdige look.

Een nieuwe Silestone®.

Eternal Collection
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Een nieuwe Silestone®.

Sunlit Days
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Sunlit Days:
Mediterraanse kleurtinten
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Een nieuwe Silestone®.

Welkom bij de
méditerrannée.
Sunlit Days. Een meeslepende en
zintuiglijke reis door licht en kleur die
ons terugbrengt naar onze wortels
en ons naar een meer natuurlijke,
duurzame en menselijke toekomst
leidt.
We lanceren de eerste Silestone®
Co2 Neutrale-collectie, een toewijding
aan duurzaamheid waarbij we de
uitstoot van het productieproces
verminderen en compenseren met
herbebossingsprojecten. Deze inzet

voor het milieu resulteert in een
samenwerkingsprogramma voor het
behoud van de zeebodem en ons
milieu.
Sunlit Days is geïnspireerd door tot de
verbeelding sprekende mediterraanse
kleurtinten voor een unieke levensstijl.
Een frisse wind. Een nieuwe kracht.
Een nieuwe Silestone®.

Sunlit Days
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Een Co2-neutrale
serie: Silestone® Sunlit Days
wordt volledig geproduceerd
met duurzame elektriciteit
en gerecycled water. We
compenseren alle Co2uitstoot door middel van VNgecertificeerde projecten,
waardoor we een Co2neutrale certificering behalen.

Een nieuw tijdperk voor
Silestone® en de planeet.
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Een nieuwe Silestone®.

We berekenen onze Co2voetafdruk.

We verminderen onze
impact.

We compenseren
onze uitstoot.

Met consumptiegegevens uit de hele
waardeketen en de levenscyclus van
het product.

We promoten energie-efficiëntie,
emissiereductie en duurzame
mobiliteit.

We werken samen in officiële
VN-projecten om de uitstoot van
broeikasgassen te compenseren.

Sunlit Days

36

Hoofdstuk I

Sunlit Days
Faro White

Wit is de kleur van de Méditerrannée.
Die de muren bekleedt waar de zon elke
dag in baadt. Die zijn licht reflecteert en
zijn warmte oproept. Wit belichaamt
puurheid en straalt meer dan welke
andere kleur dan ook sereniteit uit.

Faro White is geïnspireerd op de
vuurtorens die de weg verlichten voor
schepen. Een heel bijzonder wit dat
verhalen vertelt over licht
en de zee, en over mensen die van het
leven houden.

Het is de kleur van eenvoud en toch de
meest complexe en veelzijdige van alle
kleuren.

Faro White is de sprankeling die ons
dichter brengt bij wat er echt toe doet:
onze mensen.

37

→

Werkblad en achterwand
in Silestone®, Faro White
Integrity Due XL spoelbakken
in Silestone®, Faro White
Vloeren in Dekton®,
Craftizen Nacre

Een nieuwe Silestone®.

Sunlit Days
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Hoofdstuk II

Sunlit Days
Cincel Grey
Grijs is gewoon grijs, zeggen sommige
mensen. Deze mensen zullen over hout
spreken als niet meer dan dat, hout. Ze
spreken niet van gitzwart ebbenhout
of karmozijnrood mahonie. Een boom
is voor hen een boom, geen eik of een
cipres.
Hout is niet slechts hout, noch is grijs
enkel grijs. Het is grijs voor degenen
die weten hoe ze moeten kijken en
voelen.

Cincel Grey is een grijs met fijne aders,
zijdeachtig en vol nuances. Met een
scala aan contrasten tussen mat en
glanzend. Refererend aan andere
kleuren badend in het licht.
Het gevoel, net als de andere
kleuren in de serie, is een zintuiglijke
ervaring, zelfs voor hen die gewend
zijn te genieten van de texturen van
verschillende houtsoorten.
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→ Werkblad en achterwand
in Silestone®, Cincel Grey
Integrity Due S spoelbak (x2) in
Silestone®, Cincel Grey
Vloeren in Dekton®,
Craftizen Micron
Vloeren in Dekton®,
Craftizen Albarium

Een nieuwe Silestone®.

Sunlit Days

→ Werkblad en achterwand
in Silestone®, Arcilla Red
Integrity Due XL spoelbak
in Silestone®, Arcilla Red
Vloeren in Dekton®, Danae

40
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Een nieuwe Silestone®.

Hoofdstuk III

Sunlit Days
Arcilla Red

Arcilla Red is een roodtint waar je
verliefd op wordt. Een aards rood dat
smaakt naar wijn en ruikt naar regen
na de droogte. Terug naar de essentie
met een uitbarsting van kleur, karakter
en een kloppend hart. Een roodtint die
de keuken verandert in een leefruimte
die wacht om beleefd te worden.

Een kleur die met alle zintuigen wordt
ervaren. Een unieke afwerking om van
te genieten, zowel om aan te raken
als om te zien. Arcilla Red blaast puur
leven in elke ruimte met deze passie,
deze verbondenheid met de aarde.

Sunlit Days
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Een nieuwe Silestone®.

Werkblad en achterwand
in Silestone®, Arcilla Red
Integrity Due L spoelbak
in Silestone®, Arcilla Red
Vloeren in Dekton®, Soke

→
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Sunlit Days
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Een nieuwe Silestone®.

Een team dat de duik
voorbereidt. Overblijfselen
verzameld van de duik.
‘Mar de Alborán’-schip dat de
zeebodem schoonmaakt.

→
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Sunlit Days

46

Hoofdstuk IV

Sunlit Days
Cala Blue
Deel I

De eerste keer dat je de zee ziet en
haar bries je omhelst. Het gevoel van
zweven in de onmetelijkheid. Weg van
zorgen, je huid laten baden in de zon
en het water. Geniet van het zout dat
je lichaam omarmt, het geluid van de
golven die op de kust breken. Kijk naar
het blauw van een oneindige horizon.
Een ervaring voor alle vijf de zintuigen.
Een unieke aanraking die de huid
streelt, net als de zee.

Dat is Cala Blue. Een diepe en
stimulerende blauwe kleur die in zijn
wisselwerking met licht balanceert
tussen de diepte en de zeespiegel.
Een verfijnde blauwe kleur die
vibreert met de rest van de elementen
eromheen. Laat je meeslepen door de
Middellandse Zee.

Een nieuwe Silestone®.

→

Werkblad en achterwand
in Silestone®, Cala Blue
Integrity Due S spoelbak (x2)
in Silestone®, Cala Blue

→
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Sunlit Days
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Hoofdstuk IV

Sunlit Days
Posidonia Green
Deel II

Onder het wateroppervlak van de
Middellandse Zee staat de tijd stil.
Alles is traag en harmonieus. De
Posidonia-zeegrasweiden zwaaien
en dansen in een hypnotiserende
dans van ongelooflijke groentinten.
Groentinten die de aandacht trekken
en die zowel letterlijk als figuurlijk de
zeebodem met leven vullen.

Dat is Posidonia Green. Een groen
dat ons uitnodigt om het met kleuren
te omringen en deze tot nu toe
ontoegankelijke schoonheid naar onze
ruimtes brengt. Een groen dat vitaliteit,
vreugde en natuur uitstraalt. Een
groen met een verscheidenheid aan
helderheid en schaduw afhankelijk van
het moment, zoals de aard van de zee
die het zijn naam geeft.

Een nieuwe Silestone®.

Werkblad en achterwand
in Silestone®, Posidonia Green
Integrity Due XL Spoelbak
in Silestone®, Blanco Zeus

→
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Sunlit Days

50

®
Silestone

& Equilibrio
Marino
Partners in het
redden van de
Middellandse
Zee.
Equilibrio Marino is een nonprofit milieuorganisatie bestaande
uit duikers, wetenschappers en
zeeliefhebbers die werkt aan het
herstel en behoud van maritieme
ecosystemen.

Hun projecten helpen niet alleen de
zee, maar ook de mensen, die baat
hebben bij hun waardevolle werk. Met
deze samenwerking wil Silestone®
teruggeven aan de zee wat het ons
heeft gegeven.

51

Een nieuwe Silestone®.

Sunlit Days

52

De Posidonia-weiden zijn essentieel voor
de Middellandse Zee en voor ons leven.
De Middellandse Zee, de Mare
Nostrum, onze zee. Meer dan
een kaart, een klimaat, een
beschaving of een schilderij.
De Middellandse Zee is een unieke
manier van leven waarbij je het
leven op een bijzondere en intense
manier beleeft. Een bijzondere
manier van zien, denken en doen
die de hele planeet heeft beïnvloed.
De verbinding met de zee, de
zon en de natuur smeedt een
vriendelijk, lachend, genereus en
aards karakter. Het maakt ons
“langzaam levende” mensen bewust
van het belang van de natuur. We

leven in het hier en nu. We genieten
van elke dag en elk moment.

met uitsterven worden bedreigd. De
boosdoener heeft een naam: plastic.

Het is een smeltkroes van culturen,
gevormd door de eeuwen heen,
met een schat aan geschiedenis en
cultuur die onze eigen zeer unieke
persoonlijkheid heeft gevormd.

Onze zee bereikt recordniveaus
van microplastic vervuiling. De
concentratie van microplastic
bereikt 1,25 miljoen fragmenten
per km2 en treft nu al meer
dan 130 diersoorten.

Deze Mare Nostrum is zijn
weerspiegeling. Een ode aan de
biodiversiteit, een dans van soorten
die naast elkaar bestaan in een
constant en delicaat evenwicht.
De Middellandse Zee herbergt
meer dan 12.000 soorten inheemse
planten en dieren, waarvan er vele

Dit leven waar we zoveel van
houden, kan niet bestaan zonder
de zee die het voedt. Het is tijd voor
bewustwording en actie. Het is tijd
om het zeeleven te herstellen.

Een nieuwe Silestone®.

Team dat zich voorbereidt
op de duik. Puin verzameld
tijdens de duik.
Boot “Mar de Alborán”
tijdens het schoonmaken
van de zeebodem.

→
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Silestone® Levensbestendige ruimtes
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Silestone
Levensbestendige
ruimtes

®

We transformeren ruimtes die
mensen transformeren.

Wees moedig en creëer je eigen
ruimte: een keuken om te delen, een
badkamer voor welzijn… Geniet van

alle combinatiemogelijkheden van
Silestone®. Een materiaal ontworpen
voor jouw levensstijl.
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Een nieuwe Silestone®.

Silestone® Levensbestendige ruimtes
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Geniet van je eigen thuis.
Wij maken het je
gemakkelijk.
Beleef jouw eigen ruimte meer.
Creëer, geniet, deel en raak ontroerd
zonder dat iets je tegenhoudt.

57

Een nieuwe Silestone®.

Silestone® kan
tegen een stootje

Experimenteer en
creëer nieuwe recepten

Wij geven om jou en
het milieu.

Door de hoge schokbestendigheid
van Silestone® kunnen harde
objecten (bijv. potten) met een gerust
hart worden gehanteerd.

Het materiaaloppervlak van
Duurzaamheid en innovatie komen
Silestone® is niet poreus en is zeer
samen in een plaatmateriaal dat
goed bestand tegen vlekken van
is samengesteld uit zorgvuldig
koffie, wijn, citroensap, olie, azijn,
geselecteerde mineralen en
make-up en vele andere producten
gerecyclede materialen die je
die dagelijks worden gebruikt.
werkblad kleurdiepte en hoge
					
prestaties geven.

Silestone® afwerkingen.
Onvergelijkbaar.
Gepolijst

Suede

Volcano

Extreme glans, glad aanvoelend
oppervlak en uniforme, intense en
consistente kleur.

Een mat uiterlijk dat door zijn
schoonheid en finesse een unieke
ervaring bij de aanraking overbrengt.

Rustieke en ruwe textuur, tegelijk
aantrekkelijk, zacht en aangenaam
om aan te raken.

b
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Spoelbakken
Silestone® Integrity
De Integrity spoelbak
biedt alle voordelen
van Silestone® in een
revolutionair product.
Dankzij het “uit-éénstuk” effect worden
werkblad en spoelbak
een.

Integrity ONE

Integrity DUE

De Silestone® spoelbak uit één stuk
met afgeronde vormen.

Model DUE is beschikbaar in drie
afmetingen: DUE S, ideaal toe te
passen als dubbele spoelbak; DUE
L, perfect voor werkbladen met één
spoelbak;
en DUE XL, de beste keuze voor grote
spoelbakken.

Integrity TOP
De Silestone® opbouwspoelbak.
In een handomdraai doorlopende
continuïteit en integratie met
het werkblad. En gemakkelijk te
installeren, speciaal gereedschap is
niet nodig

Integrity Q

Integrity Q is onze spoelbak met een
strak, minimalistisch design.

→ Integrity ONE
51 x 41 x 15.5 cm Radius 13cm

→ Integrity DUE S
34 x 37 x 15.5 cm Radius 6.5cm

→ Integrity DUE L
51 x 37 x 15.5 cm Radius 6.5cm

→ Integrity DUE XL
67 x 43.5 x 21 cm Radius 6.5cm

→ Integrity Q
51 x 41 x 15.5 cm Radius 3cm

→ Integrity TOP
51 x 37 x 15.5 cm Radius 6.5cm
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Hallo kleur!

Een nieuwe Silestone®.

Silestone® Levensbestendige ruimtes
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Wastafels met
spoelbakken in
verstek en uit-één-stuk
Gemakkelijk te reinigen hygiënische
spoelbakken met ronde, organische en
lineaire vormen. Design wastafels en
werkbladen die in elke ruimte passen.

→ Marie
Marie Top Spoelbak: 51 x 37 x 10 cm
Marie Spoelbak S: 34 x 37 x 7 cm
Marie Spoelbak L: 51 x 37 x 7 cm
Lengte van 47 tot 320* cm
Breedte van 44 tot 60 cm
2cm Rechte rand of 10 of 12.5 cm verstekrand
* Alleen Jumbo-platen.

→ Evita
Evita Spoelbak S: 50 x 30 x 10 cm
Evita Spoelbak L: 65 x 30 x 10 cm
Evita Q Spoelbak: 51 x 41 x 10 cm
Lengte van 60 tot 320* cm
Breedte van 40 tot 60 cm
1.2cm Rechte rand of 12.5cm verstekrand
* Alleen Jumbo-platen.
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→ Elegance
Spoelbak: 49 x 30 x 10 cm

→ Reflection
Spoelbak S: 49 x 30 x 8 cm
Spoelbak M: 90 x 30 x 8 cm
Spoelbak L: 120 x 30 x 8 cm

→ Armony
Spoelbak: 49 x 30 x 10 cm

→ Silence
Spoelbak S: 49 x 30 x 8 cm
Spoelbak M: 90 x 30 x 8 cm
Spoelbak L: 120 x 30 x 8 cm

→ Symmetry
Spoelbak S: 33 x 23 x 7 cm
Spoelbak M: 38 x 25 x 7 cm
Spoelbak L: 58 x 30 x 7 cm

→ Simplicity
Spoelbak 49 x 30 x 10 cm

Sunlit Days

→ Werkblad, panelen en vloer
in Silestone®, Cala Blue
Wastafel Marie Top
in Silestone®, Blanco Zeus
Exilis douchebak
in Silestone®, Blanco Zeus
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Een nieuwe Silestone®.

Silestone® Levensbestendige ruimtes

Werkblad en achterwand
in Silestone®, Posidonia Green
Marie L spoelbak
in Silestone®, Posidonia Green
Vloeren in Dekton®, Kreta

→

→
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Een nieuwe Silestone®.

→

→

Werkblad en achterwand
in Silestone®, Arcilla Red
Marie Top spoelbak (x2)
in Silestone®, Blanco Zeus

→

→
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→

Werkblad en vloer
in Silestone®, Faro White
Marie Top spoelbak (x2)
in Silestone®, Gris Expo
Wakka Douchebak
in Silestone®, Gris Expo
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Een nieuwe Silestone®.

Douchebakken
De badkamer is een intieme ruimte van rust en herstel, een
bron van welzijn vol sensaties. Silestone® douchebakken
passen harmonieus in de badkamer. Een gemakkelijk te
onderhouden en hygiënische douchebak verkrijgbaar in
unieke kleuren en afwerkingen.

→ Wakka
Lengte van 70 tot 250 cm
Breedte van 70 tot150* cm

→ Wakka Brim
Lengte van 70 tot 250 cm
Breedte van 70 tot 150* cm

→ Kador Suite
Lengte van 70 tot 200 cm
Breedte van 70 tot 150* cm

→ Exilis
Lengte van 70 tot 320 cm
Breedte van 70 tot 150* cm

Silestone® Inspiratie
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Silestone
Inspireert
®

Creatief leven.
Creatief wonen.

Ruimtes die goed voelen, waarin je
je thuis voelt. Laat je inspireren door
onze producten, stel je voor dat je dit

ook in jouw eigen huis kunt hebben
en maak deel uit van onze community.
Creëer je eigen manier van leven.
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®
Silestone

Live cooking
op zijn best

Geniet van het
koken én van
de keuken.

In dit huis in stedelijke stijl met betonnen
plafonds, was het doel om een warme,
gastvrije keuken te creëren waar gasten
genieten van koken met vrienden.

Leuk detail: planten en koken zijn
de twee passies van de eigenaar.
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Een nieuwe Silestone®.

Een keuken vol
karakter
Met dit in gedachte ontwierp
de binnenhuisarchitect een
gezellige keuken in hout, met
een zeer aangename leefruimte
en een prachtig eiland met een
kookgedeelte dat perfect is om
voor gasten te koken.
De tweede grote passie van de
eigenaar is tuinieren, wat wordt
weerspiegeld in de planten die
aan het plafond hangen - alsof
het een stadstuin is - en met
vele andere planten verspreid
over de rest van de keuken. Hout
en planten komen samen voor
een heel persoonlijke keuken.

Silestone® Blanco Zeus creëert een lichte,
warme en uitnodigende ruimte.
Een prachtig
eiland in wit
Silestone® Blanco Zeus was
de kleur die werd gekozen
om dit extra grote eiland met
geïntegreerde kookplaat en
spoelbak te bekleden.
In deze keuken gaat alle
aandacht naar het eiland
dankzij de indrukwekkende,
glanzende afwerking.

→ Werkblad in Silestone®,
Blanco Zeus.

Welkom thuis
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Welkom
thuis
begin &
creëer
Ontdek de nieuwe kleuren
en afwerkingen van Silestone®

Transformeer je keuken, je badkamer,
jouw manier van leven ... Renoveer
jouw interieur en geniet van het proces.
We doen het samen.
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→

Werkblad in Silestone®,
Posidonia Green.

Welkom thuis
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Silestone®
Certificaten
en garanties
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Silestone®
is internationaal
gecertificeerd en
garandeert maximale
veiligheid
en bescherming.
GreenGuard
Certificaat waaruit blijkt dat
de uitstoot van chemische
verbindingen in de lucht gering is.

NSF
Certificaat dat bevestigt dat het
product hygiënisch veilig is.

Co2-neutraal
Deze Silestone®-serie wordt volledig
geproduceerd met behulp van
hernieuwbare energie en gerecycled
water. Alle resterende emissies
worden volledig gecompenseerd
door projecten die zijn goedgekeurd
door de Verenigde Naties, waardoor
CO2-neutraliteit wordt bereikt en
een ecologische voetafdruk in
de atmosfeer wordt vermeden.

Een nieuwe Silestone®.

25 jaar
garantie
Onze grootste voldoening is
om jou het beste ontwerp en de
betrouwbaarheid van Silestone®
met 25-jaar garantie te bieden.

25 Jaar
Garantie
®

Silestone® Inspiratie
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Keuken en badkamer
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25 Jaar
Garantie

*

**

***

* Zie specifieke garantievoorwaarden.
** Ga voor meer informatie over NSF-gecertificeerde kleuren naar www.nsf.org
*** De certificering CO2-neutraal is alleen vAan toepassing op de Sunlit Days-serie.

