Kjøkken
& Bad
by Silestone

A product designed by Cosentino®

On Top

FILMSJANGER

FAVIORITTPLASS I HJEMMET

Romantikk

Jacuzzi

FAVORITTFARGE

Svart

MAT

Sjokolade

Cindy Tops
Jeg kunne ikke overlevd
uten sjokolade.

6. Favorittsted hjemme
Jacuzzien, særlig tidlig på
morgenen.

2. By
Jeg elsker New York, men
også Los Angeles og Paris.

7. Øyeblikk på dagen
Jeg elsker morninger, og å lese
på sengen.

3. Minner

8. Filmsjanger
Jeg elsker romantiske filmer,
men også filmer om andre
steder og tidsepoker

1. Mat

Mitt eget bryllup og
å få barn.
4. Årstid
Sommer. Minner meg om
min egen barndom.

MINNER

Bryllup

DAGENS HØYDEPUNKT

Lesestund hjemme

TILBEHØR

Solbriller
Forskjellige forfattere Unsplash.com

5. Ferier
Hvor som helst ved stranden.
Jeg elsker å svømme og å nyte
en margarita på slutten av
dagen.

9. Tilbehør
Solbriller og klokker.
10. Farger
Svart for mine klær og
hvitt for huset.

BY

New York

FERIETID OG STED

Sommer og sjø

Cindy Crawford
De største øyeblikkene
fra en toppmodell og kvinne
BLI KJENT MED STJERNEN
I V Å R N Y E K A M PA N J E

“Jeg elsker sunn
mat, men jeg kunne
ikke levd uten
sjokolade.”

For 25 år siden lanserte Cosentino produktet
Silestone®. Et innovativt materiale som
revolusjonerte designmulighetene for kjøkken
og bad verden rundt.
For å feire nesten 3 tiår med hardt arbeid og
innovasjon, lanserer vi en ny kampanje som
nok en gang er omgitt av store personligheter
fra sport-, kultur-, kjøkken- og designverdenen.
Menn og kvinner , takket være profesjonalitet
og hengivenhet, har nådd toppen av sine
karrierer og til tross for dets utfordringer
har klart å holde seg på toppen.

"Tops on Top"-kampanjen starter med en av de
mest velkjente og verdsatte topp-modeller i
verden. Overraskende nok er Cindy Crawford en
enkel, jordnær og hjemmekjær person.
Hemmelighetene for den amerikanske
supermodellen er enkel og veldig nære
Cosentinos DNA: En solid familierelasjon,
lidenskap for jobben og ydmykhet.
I et eksklusivt "bak scenen intervju" forteller
vår "Tops on top" frontfigur om sine største
lidenskaper.

Åpent
24 timer
Det er ingenting som vil
skjerme for det naturlige
lyset. Store vinduer gir
en varm atmosfære.

Runde
Lysekroner
Taklamper av grove
materialer: jern, stål
eller sement.

Naturtoner
Disse jordfargene gir ro til
et hvert rom, for eksempel
kjøkkenet.

Tretilbehør
/ planter
For å gi varme og
originalitet til kjøkkenet.

DESERT SILVER

Topp oppskrifter for
å lage det perfekte
kjøkkenet.

I svarthvitt

Industrielementer

Bilder, fotografier og
illustrasjoner som gir
kontraster.

Strukturelle hyller
som gir lys med sitt
minimalistiske design.

Profesjonelle
kraner
For en perfekt
gastronomisk opplevelse,
med temperaturregulator
og avtagbart håndtak.

Bordplater
med personlighet
Store overflater av
teknologiske materialer,
inspirert av den
marmorlignende trenden.

I grått,
hvitt og tre
For de mobile møblene,
bord, stoler og stoler
med moderne design,
mer komfortable.

TECHNOLOGY
ON TOP
Velkommen til en ny æra.
N-BOOST er født, Silestones revolusjonære teknologi
som forbedrer DNA`et i våre overflater.
Innovasjon som forhindrer fukt-inntrengning,
forbedrer glans og intensiverer fargen.

by SILESTONE

Silestone®
N-Boost
Frastøter
seg enhver
type væske

Langtlevende
farger

Den blankeste
overflaten
noensinne

Renhold har aldri vært enklere takket være
denne suverene flekkmotstanden.

Takket være N-BOOST teknologien blir
fargene mer autentiske og intense.

Silestone® skinner mer enn noensinne.
N-BOOST gir en mer homogen overflate som
gjør at lys reflekteres mer intenst.

De væskefrastøtende egenskapene til den nye
Silestone® N-BOOST forenkler daglig rengjøring

Enkelt
renhold

Den nye Silestone®-teknologien gjør det enklere enn
noensinne å fjerne flekker uten bruk av aggressive
rengjøringsmidler.

Top Foodie
med Marta
Simonet
Den velkjente matbloggeren
Marta Simonet samarbeider
med Cosentino for å dele enkle
og deilige oppskrifter som kan
bli tilberedt på våre Silestone
og Dekton benkeplater. På bare
noen få minutter vil hun vise
oss en kreativ måte å tilberede
sunne oppskrifter som vil
begeistre dine gjester.

Squash
spaghetti
Av Marta Simonet

Forberedelse
1

3

2

Tilbereding av
marinaden til
scampiene
Bland karri, hakket fersk hvitløk og
litt olivenolje i en medium stor bolle.
Smak, og krydre til. Bland godt og
tilsett scampien. Bland igjen og la den
trekke i 5 minutter så rekene tiltrekker
seg aroma og smak.

Karamellisering
av tomatene
Del tomatene i to og surr dem raskt
i en panne med litt olivenolje, med
den skårne siden ned, uten å snu
dem. Målet er å fremheve smaken
i tomatene, og samtidig beholde
fastheten i dem uten å koke dem.

Vask squashen godt, ikke skrell den,
skjær den i passende store biter så den
passer i strimleren. Vri squashen inn
i strimleren hardt, som om det var en
blyantspisser, for å lage spaghettien.
Damp strimlene kun ett ett minutt, og
sett dem til side.

Ingredienser
1 squash
100 g scampi
2 hvitløksfed
1 spiseskje karri
100 g cherrytomater
Fersk gressløk
Fersk basilikum
Sesamfrø
Olivenolje
Salt og pepper

Strimle
squashen

4

Servere
spaghettien
Dander squash spaghettien på en
tallerken. Tilsett de karameliserte
tomatene og de marinerte
scampiene. Strø over med klippet
ferk gressløk, noen få blader
basilikum, og en klype med
sesamfrø.

Integrity,
Kjøkkenvask
fra Silestone®
Integrering uten skjøter
Mer enn 90% kvarts
og 100% innovasjon
For de som vil ha det beste har Silestone®
integrert alle sine gode egenskaper i et
revolusjonerende nytt produkt som slutter
perfeksjonssirkelen og gir kjøkkenet harmoni.

Integrity ONE
41x51x15,5cm

Integrity DUE S
37x34x15,5cm

Integrity DUE L
37x51x15,5cm

Integrity DUE XL
43,5x67x21cm

Integrity Q
44x55x17,5cm

Integrity TOP
37x51x15,5cm

Takket være den integrerte effekten gir
Integrity en ensartet overflate. Kombinasjonen
mellom benkeplate og kjøkkenvask er perfekt
utformet, uten skjøter.

Integrity DUE

Integrity Q

Integrity TOP

Strammere former

For geometri-elskere

Så enkelt som det

DUE er tilgjengelig i 3 størrelser: DUE S: 37x34x15,5
cm, ideell for dobbel kum, DUE L: 37x51x15,5
cm for enkel kum, og DUE XL: 67x43,5x20 cm
du ønsker vår største. Modellen kjennetegnes av
sine rette former. For dem som mener at stil og
skjønnhet ligger i linjenes renhet vil dette være et
perfekt valg.

Integrity Q er den nye minimalistiske
kjøkkenvasken, designet for de som ser etter
elementer og detaljer i perfekt kombinasjon
for å skape et unikt kjøkken med personlighet.
Med en nesten helt firkantet form er Model Q
den kjøkkenvasken i Integrity serien som er det
perfekte valget for geometri-elskeren.

Den nye Integrity Top vasken er den nye
toppmonterte modellen som skaper sammenheng
og integrering i Silestone® benkeplater. Kun én del.
Ingen spesielle verktøy kreves for installering, helt
ukomplisert.

Store størrelser
Baderom
Silestone® gjenoppfinner arealer takket være det nye
konseptet med skreddersydde løsninger for store
arealer. Et hvilket som helst arkitektonisk element
blir gjort om til en mulighet, og gir oss ubegrensede
estetiske potensialer. Materialet justerer seg selv for
å passe til arealet, ikke motsatt.
Silestone® muliggjør oppbygging av et helt baderom
i ett enkelt materiale, noe som gir rommet bedre
harmoni og estetiske linjer.

ET. SERENA

Vegger med
personlighet
Bekledning i stort format for
å designe mer elegante og
sofistikerte vegger.

I svarthvitt
Bilder, fotografier og
illustrasjoner som gir
kontraster.

ET. MARFIL

Topp tips for et naturlig
utseende og følelse

Spotbelysning
For å skape et mer
innbydende og visuelt
tiltalende miljø.

Møbler av
forskjellige
materialer
Håndlagde tilbehør av
porselen og keramikk.

Out-of-place
elementer
Dekorative "out-ofplace" elementer til å
dekorere kjøkkenet.

Naturstein
utseende
Overflater med en
naturlig tekstur stil,
for et overraskende,
funksjonelt og dekorativt
design.

Uunnværlig: Tre

Ideer for ditt kjøkken
Vurderer du på å dekorere ditt kjøkken eller gi det et mer originalt design?
- ikke gå glipp av våre innovative ideer for å dekorere med stil og unik personlighet.

Kalkmaling

Velg
kontaktfolier

Dekorer
overflater

Takket være denne malingen, kan du enkelt
gi ditt kjøkken en helt ny stil - både for
vegger og møbler. Gå for tradisjonelle farger
i grønntoner og svart, eller innovative farger
som gult.

Dette tillater deg å gi nytt liv til ditt
kjøkken og oppdatere dets utseende. Du
kan redekorere fronter på skap og skuffer,
eller til og med på hvitevarer.

Det utsatte arbeidsområdet. Velg materialer
som tillater enkel vask og renhold. Du kan
velge samme farge og materiale som
benkeplaten, eller en kontrast.

Velg svart
for ditt kjøkken

Overraskende
elementer

Miks
ulike stiler

Dersom du liker moderne design og du har
gode lyskilder på kjøkkenet, så kan svart være
en innertier for å skape det moderne og
sofistikerte utseendet.
Svart mot hvitt er også en tidløs kontrast.

La kjøkkenet gjenspeile din personlighet og
originalitet ved å inkludere overraskende
elementer. Dette kan være store malerier
som lenes mot veggen eller en skulptur.

Design et unikt kjøkken ved å mikse den
nordiske stilen med rustikke detaljer.
Moderne møbler i et industrielt stylet rom
med detaljer mot betong og teggel.

Egenskaper
ved Silestone®
Silestone® er naturlig kvarts laget for å gi farger og
teksturer til kjøkken- og baderomsoverflater. Takket
være dets fysiske og kjemiske egenskaper, samt årevis
med forskning og utvikling, er resultatet et materiale
som garanterer maksimal hygiene og sikkerhet.

Motstandsdyktig
mot syrer og slitasje

Motstandsdyktig
mot flekker

Tåler
støt

Kvarts er et av de hardeste mineralene vi har.
Dette gjør våre produkter svært slitesterke, med
et høyt nivå av motstandsdyktighet mot ytre
påkjenninger.

Silestone® er en ikke-porøs overflate som er
meget motstandsdyktig mot flekker fra kaffe, vin,
sitronsaft, olivenolje, eddik, sminke, og mange andre
dagligdagse produkter.

Silestone® har en høy tåleevne for støt, som
overgår de fleste andre produkter med samme
bruksområde (f.eks. granitt og andre harde
overflater). Dette gjør at man uten bekymring kan
håndtere tunge gjenstander på kjøkkenet (gryter,
panner, etc.).

Silestone®
Kolleksjon
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Blanco Zeus

P Polert

p l j i Et. Calacatta Gold

p l j i Desert Silver
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p l j Blanco Stellar 13
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Lagoon
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Ny

p POLERT
l SUEDE
v VOLCANO

Blanco City

Unsui

Et. Emperador

Gris Expo

r STANDARD FORMAT: Lengde ca 306 x bredde 140 cm
j JUMBO: Lengde ca 325 cm x høyde 159 cm

p l r j Royal Reef

p l v r i Rougui

FLIS-STØRRELSER: 60x30 cm / 60x40 cm
60x60 cm / 40x40 cm / 30x30 cm
TYKKELSER: 1.2 cm / 2 cm / 3 cm

p l j Blanco Capri

p l v r i Et. Serena

Tigris Sand

Kensho

i INTEGRITY
n N-BOOST

p l r Coral Clay Colour

p l r j i Amazon

p l j n Aluminio Nube
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p l j i Noka

plri

p l v r i Ironbark
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p l v r j i Marengo

plr

plrin

Arden Blue

p l v j i Merope

p l r i Negro Stellar

p r j i n Negro Tebas

p l j n Et. Noir

Et. Marquina

p l r j i n Charcoal Soapstone p l j n

p l n j Iconic Black

Ny

Pris
Grupper
Silestone® P Polert Z Suede V Volcano n N-Boost
GRUPPE I
BLANCO CITY
BLANCO NORTE 14
GRIS EXPO
MARENGO
NOKA*
ROUGUI*

GRUPPE II
p l j r
p l j r
v p l j r
p l r
p l j r
p l j r

ARDEN BLUE
CEMENTO SPA
CORAL CLAY COLOUR
IRONBARK
MIAMI WHITE 17
NEGRO TEBAS 18
ROYAL REEF
WHITE STORM 14

GRUPPE IV

GRUPPE V

BLANCO ORION*
p l r
BLANCO STELLAR 13
p l r j
BLANCO ZEUS
v p l r j
CHARCOAL SOAPSTONE
p l j
ET. SERENA
p l j
ICONIC BLACK
p r
KENSHO
v p l j
LAGOON*
p l r j
LYRA*
p l r j
MEROPE*
p l r
NEGRO STELLAR
p r j
SNOWY IBIZA
p l j
UNSUI
p l j
WHITE ARABESQUE
p l j

ARIEL
CALYPSO
ET. EMPERADOR
ET. MARQUINA
ET. STATUARIO
ICONIC WHITE

GRUPPE III
v p l j
v p l j r
p l j
p l j
p r
p l j r
p l j
p l r j

ALTAIR 15*
ALUMINIO NUBE*
AMAZON
BIANCO RIVER
BLANCO CAPRI
BLANCO MAPLE 14
CYGNUS 15*
DESERT SILVER
SILKEN PEARL
TIGRIS SAND
YUKON

p l r
p l r
v p l r
v p l r
p l j
p l r j
p l r
p l j
p j
v p l r
p l r

GRUPPE VI
p l j
p l j
p j
p l j
p l j
p lj

CLASSIC CALACATTA
ET. CALACATTA GOLD
ET. NOIR

pl j
pl j
p l j

prn

SILKEN PEARL

Sertifiseringer
Silestone® er internasjonalt sertifisert for å
garantere maksimal hygiene og beskyttelse.

Greenguard

Sertifisering som bekrefter lave utslipp av
kjemikalier i luften.

NSF

Sertifisering som bekrefter at produktet er
helsemessig trygt å bruke når det gjelder hygiene.

25 Års
garanti
Silestone gir deg en unik garanti på 25 år ved
registrering. Dette gir deg trygghet til å bruke
produktet med ro til sinns.
Les mer på www.silestone.com/no/garanti/

ÅRS

G A R A N T I

LGA

Bekrefter effektiv bruk av vannsystemene og
kontroll av miljøfarer.

*

**

ÅRS

G A R A N T I

* Se garantivillkårene www.silestone.com
** Få informasjon om farger og lær om NSF-sertifisering på www.nsf.org
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