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Witamy Cię w nowej
erze, gdzie celebrujemy
trwałość i kolor. Uwolnij swoją
kreatywność. Podziel się z
innymi tym, co jest dla Ciebie
najważniejsze.Zmień swoje
wnętrza. Pokochaj swój
dom. Chroń naszą planetę.
Rozbudź w sobie ekscytację
sztuką i designem. Przewiduj
i twórz wspólną przyszłość.
Razem. Wspólnie. Pozytywnie.
Nowy ja. Nowy Ty.
Nowy Silestone®.

Do twórców. Do artystów.
Do miłośników designu.
Do zbuntowanych i
nonkonformistów.
Do tych, którzy podążają za
marzeniami. Do tych, którzy
cenią wartości. Do tych, którzy są
odpowiedzialni i sumienni.
Do kucharzy. Do tych, którzy
zawsze brudzą się w kuchni.
Do tych, którzy kochają dom.
Do rodzin, przyjaciół
i par. Do wszystkich.
Witajcie w domu.

Zaprojektowany, by trwać
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Nowy
®
Silestone :
Zaprojektowany, by
trwać
Bardziej ludzka strona życia.
Bardziej zrównoważona. Bardziej Twoja.
Kuchnia to przestrzeń, w której
cieszysz się gotowaniem i nie
tylko. To tam spędzasz czas z tymi,
których kochasz. To tam dzielisz się
wartościami, miłością i
życiem. Silestone® przekształca Twoją
kuchnię w zdrową, zrównoważoną i
osobistą przestrzeń.

Silestone® to hybrydowa powierzchnia
wykonana z minerałów i materiałów
pochodzących z recyklingu,
wyprodukowana według zastrzeżonej
i innowacyjnej technologii HybriQ®.
Silestone® już wyznaczał główne
trendy w świecie blatów kuchennych.
Po raz kolejny – zmieniamy się.
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Chcemy być
częścią Twojego
życia.

Dla nas kuchnia jest duszą domu i
miejscem niepowtarzalnych chwil.
Życie w kuchni jest lepsze, gdy się nim
dzielimy. Chcielibyśmy być częścią
zarówno Twojego życia, jak i Twojego
domu, inspirując Cię i ułatwiając Ci
codzienne czynności oraz sprawiając,
że Twoje życie będzie łatwiejsze,
przyjemniejsze, zrównoważone i
jeszcze bardziej ekscytujące.

Nowy Silestone®

W tej przestrzeni stworzonej dla
dobrego samopoczucia, chcemy
dostarczać doświadczeń, które
poprawią jakość życia dzięki
innowacyjnym i zrównoważonym
blatom roboczym wyrażającym
Twój styl życia, podążającym za
Twoją codziennością i budzącym
w Tobie najlepszego projektanta,
szefa kuchni lub artystę.

Kreatywne Życie
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Nowy
®
Silestone :
Kreatywne
Życie
Jesteśmy szczęśliwi,
że możemy być częścią
Twojego życia.

®

Zachęcamy Cię do stworzenia
niepowtarzalnego blatu. Twojego
własnego. Wybieraj kolory, które Cię
W nocy małe
światełko
horyzoncie
ekscytują
i wyrażają
to,na
kim
jesteś.
błyska hipnotyczną
sekwencją,Twoim
Wybieraj
wzory inspirowane
próbującą
konkurować
ze świetlistym
życiem.
Ciesz
się tworzeniem
dzięki
spektaklem
słonecznego
dnia na
gamie
kolorów
i tekstur Silestone®.
Morzu Śródziemnym.
latarniana
Wyobraź
sobie swojąTo
kuchnię
morska Mesa Roldán w Carboneras.
nowo.
Mario, jej opiekun, prowadzi żeglarzy
do celu.

Pokoloruj swoje życie ciepłym,
ekscytującym, działającym na
wyobraźnię, spokojnym, wytwornym,
Toporuszającym,
szlachetna praca
w otoczeniu
pełnym
życia lub
wody,
wiatruodcieniem.
i soli. W latarni
kojącym
Jak morskiej
się dziś
– tej
gwieździe
polarnej
statków
czujesz?
Pozwól,
by dla
Silestone®
– biel
rozświetlakolor
wszystko,
a Mario
wprowadził
do Twojej
kuchni.
wykorzystuje
dni samotności,
bykochasz,
pisać
Zaproś do niej
ludzi, których
i
historie.
Jaknajlepszymi
ta o ostatnim
latarniku.
dziel się
doświadczeniami.
Tymi, które są Twoim dziełem.
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Twój blat
stanowi płótno
Twego życia.
Ożyw go kolorem.

Nowy Silestone®

Kolory, które cieszą, pasują do
Twojego stylu i inspirują Twój sposób
bycia. Tekstury, które dostarczają
wrażeń i sprawiają, że doświadczasz
czegoś nowego. Zainspiruj się.
Twórz. Oto Silestone®. Zatrać
się w głębi kolorów stworzonych

W nocy małe światełko na horyzoncie
błyska hipnotyczną sekwencją,
próbującą konkurować ze świetlistym
spektaklem słonecznego dnia na
Morzu Śródziemnym. To latarnia
morska Mesa Roldán w Carboneras.
Mario, jej opiekun, prowadzi żeglarzy
do celu.

przez minerały wchodzące w skład
Silestone®. Od przeżyleń, które
zapewnią ruch i naturalne piękno,
po tony miejskie i przemysłowe,
które wprowadzą charakter do
Twojego domu. Doświadczać koloru
można na tysiąc sposobów.

To szlachetna praca w otoczeniu
® morskiej
wody, wiatru i soli. W latarni
– tej gwieździe polarnej dla statków
– biel rozświetla wszystko, a Mario
wykorzystuje dni samotności, by pisać
historie. Jak ta o ostatnim latarniku.

Zaprojektowane dla naszej Planety
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Nowy
®
Silestone :
Zaprojektowany dla naszej
Planety
Zainspirowany naturą.
Napędzany nową technologią HybriQ®.

Chcemy wprowadzać nowości,
by inspirować Cię oraz dbać o
Ciebie, Twoich bliskich i planetę.
Chcemy sprawić, by życie Twoje
oraz przyszłych pokoleń było lepsze.
Zmieńmy świat. Teraz. Razem jest
łatwiej. Wyprodukowany przy użyciu
energii w 100% odnawialnej, wody

w 98% wykorzystanej powtórnie,
z minerałów najwyższej jakości i
w co najmniej 20% z materiałów
pochodzących z recyklingu.
Silestone® to powierzchnia
zaprojektowana dla planety. Dla
Twojego domu.
Dla Twojego życia.
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Dążymy do
zrównoważonego
rozwoju
i budowania
lepszego świata:

Chcemy zmieniać nasze środowisko
poprzez odpowiedzialne działania,
zaangażowanie w zrównoważony
rozwój oraz oparcie procesów
produkcyjnych o gospodarkę o obiegu
zamkniętym. Nasze zaangażowanie
zaprowadziło nas dalej. Silestone®

Nowy Silestone®

Sunlit Days to kolekcja neutralna
pod względem emisji dwutlenku
węgla. Wnosimy do Twojego domu
powierzchnię stworzoną w oparciu
o wartości zdrowego, świadomego
i zaangażowanego życia.

Technologia HybriQ®
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Nadchodzi innowacyjna
generacja powierzchni
wykonanych w całości
z użyciem odnawialnej
energii, wody pochodzącej
z recyklingu i hybrydowej
formulacji surowców.
HybriQ+® to nowa, niezwykle
wydajna mieszanka wysokiej
jakości minerałów, kwarcu i
szkła z recyklingu. Bardziej
atrakcyjna. Bardziej
innowacyjna. Bardziej
zrównoważona.
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Nowy Silestone®

Nowy Silestone®
oparty na technologii
HybriQ®

Więcej innowacji.
Niezmieniona trwałość

Więcej
designu.

Większe zaangażowanie
w zrównoważony rozwój

Zaangażowanie w prace nad
innowacjami i zrównoważoną
produkcją sprawia, że Silestone®
zapewnia wyjątkową trwałość, a przy
tym niesamowitą głębię kolorów. To
właśnie jakość i gwarancja sprawiły,
że staliśmy się liderami na rynku.

Nowa kompozycja najwyższej
jakości minerałów z całego
świata wybieranych do każdego
wzoru pozwala uzyskać większą
głębię kolorów, tekstur i odcieni
Silestone®, aby tworzyć unikalne
i spersonalizowane wnętrza.

HybriQ+® wykorzystuje w swoim
składzie co najmniej 20% materiałów
z recyklingu, takich jak szkło, a
proces produkcji jest w całości
zasilany energią odnawialną
oraz wodą z recyklingu.

W 100% odnawialna energia

W 98%woda pochodząca z recyklingu

Stworzona z minerałów i szkła
pochodzącego z recyklingu

Technologie HybriQ+® i HybriQ® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Cosentino. Seria Sunlit Days to projekty i technologie chronione prawami autorskimi.

Eternal Collection
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Kolekcja
Ethereal
Piękno
Ponad
Naturą
Awangardowa
i pełna piękna
Przedstawiamy kolekcję Ethereal.
Nie mający sobie równych skok w
projektowaniu, zrównoważonym
rozwoju i innowacjach opracowanych
dzięki technologii HybriQ+®, która
przenosi koncepcję odcieni w stylu
marmuru w nowy wymiar .

Ethereal, czyli ewolucja znanej kolekcji
Eternal, pokazuje eteryczne piękno
nieba kreśląc głębokie, cienkie żyłki na
białym tle.

Efekt: nowatorska i awangardowa
seria Silestone®, nowa definicja
przeżyleń, która tworzy kategorię
samą w sobie pod względem
wydajności i wzornictwa.

Ethereal Haze

Nowy Silestone®

Ethereal Noctis

Ethereal Glow

Ethereal Dusk

15

Oto jej cztery kolory: Dusk, Haze, Glow
i Noctis.

Eternal Collection

Dopasuj go do odcieni
ciemnych i rdzawych.

16
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Nowy Silestone®

Niebieskawy odcień przeżyleń
nadaje mu nowoczesny
charakter, który w połączeniu
z awangardowym, liniowym
wzorem sprawia, że
Ethereal Dusk jest jednym
z najbardziej miejskich i
współczesnych projektów w
kolekcji.

Ethereal Dusk to ten jedyny moment
o wschodzie słońca, to niezrównane
uczucie bycia pierwszą osobą, która
dostrzega światło dnia, podczas gdy
na horyzoncie widać jeszcze spokój
ostatnich chwil ciemności.

Świetnie wygląda z ciemnymi
kolorami, takimi jak czarny i brązowy.
Pasują do niego również czerwonawe
drewno oraz rdzawe metale, jak brąz,
lub metale staroszlifowane, takie jak
miedź.

Eternal Collection
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Nowy Silestone®

Eternal Collection
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Ethereal Haze to
delikatny kolor o mocnym
charakterze, w którym
gra wzorów łączy się z
głębokim, neutralnym
kolorem tła.

Ethereal Haze to morze chmur, które
sprawia wrażenie przebywania
na krawędzi bezkresu.

Połączenie chłodu i ciepła idealnie
pasuje do pomieszczeń pełnych
tekstur drewna lub cementu.

Woalka, która oddziela nas od
chwili, w której żyjemy, i przenosi
nas do wymyślonych światów
poprzez wiatr, który, przesuwając
chmury nad górami, tworzy iluzję
spokojnego i puszystego morza.

Świetnie będzie też wyglądać z
metalami w kolorze miedzi i złota,
wapieniem i tkaninami rustykalnymi.

21

Połącz go
z kolorami miedzi i złota.

Nowy Silestone®

Eternal Collection
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Nowy Silestone®

Eternal Collection

Kolekcja24Ethereal

To
ulepszona
wersja
Ethereal
Haze
to odcienia
Calacatta
Goldoomocnym
śmielszej,
delikatny kolor
nowocześniejszej
strukturze.
charakterze, w którym
Eleganckie
gra wzorówzłote
łączyi szare
się z
przeżylenia
odcieniaEthereal
głębokim, neutralnym
Glow
wtapiają
się w lekkie,
kolorem
tła.
białe podłoże, aby dodać mu
głębi i charakteru.

Ethereal Glow to inspiracja zachodem
słońca. Rapsodia kolorów na niebie
z ognistym blaskiem, od którego nie
można oderwać wzroku.

Kolekcja
Ethereal

Niebo funduje nam spektakularny
spektakl żółci, czerwieni,
pomarańczy, szarości… a chmury

tracą swoją nieśmiałość i jawią się
jako gwałtowne i pewne siebie.
Eleganckie złote i szare przeżylenia
wtapiają się w lekkie, białe
podłoże, biegnąc przez płytę i
nadając kolor każdemu zakątkowi,
dodając mu głębi i charakteru.

Kuchnia25
i łazienka

Cala Blue
01
Nowy Silestone®

Połącz to z
ciemną szarością i neutralnym drewnem.

Eternal Collection
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Nowy Silestone®

Eternal Collection
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Ethereal Noctis nawiązuje
do wzorów znanych z
kolekcji Eternal, odnawiając i
odświeżając rysunek. Czarne
elementy dodają gamie
kolorystycznej kontrastu
i elegancji. Szare detale i
krótkie przeżylenia dodają tłu
głębi.

Zainspirowany następującą po
zachodzie słońca ciemnością
Ethereal Noctis chroni nas w
głębinach nocy, tworząc dziwną
atmosferę nierealności.

Kolor ten doda wnętrzom
wyrafinowania, a w połączeniu z
mosiężnymi lampami, bejcowanymi
drewnianymi podłogami oraz
biało-szarymi meblami, podkreśli
ich industrialny wygląd. To
wszechstronny kolor, który

sprawdzi się zarówno w domach,
jak i dużych projektach.

29

Aby uzyskać uniwersalny wygląd, dołącz
elementy w stylu industrialnym.

Nowy Silestone®

Eternal Collection
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Nowy Silestone®

Sunlit Days

32

Sunlit Days:
Kolory
Morza Śródziemnego

33

Nowy Silestone®

Witaj
w śródziemnomorskim klimacie.
Sunlit Days. To wciągająca i zmysłowa
podróż przez światło i kolor, która
zabiera nas do naszych korzeni i
prowadzi do bardziej naturalnej,
zrównoważonej i bardziej ludzkiej
przyszłości.
Przedstawiamy pierwszą neutralną
węglowo kolekcję Silestone®. To
nasze zobowiązanie w dziedzinie
zrównoważonego rozwoju, w
ramach którego ograniczamy i
neutralizujemy emisję dwutlenku węgla
generowanego w procesie produkcji.

Robimy to poprzez wkład w projekty
ponownego zalesiania terenów. To
zobowiązanie do ochrony środowiska
przynosi program partnerstwa na rzecz
ochrony dna morskiego i środowiska.
Kolekcję Sunlit Days zainspirowały
ekscytujące śródziemnomorskie
odcienie,
które odzwierciedlają ten unikalny styl
życia.
Nowy powiew powietrza. Nowy duch.
Nowy Silestone®.

Sunlit Days

34

Kolekcja Neutralna
Węglowo.
Kolekcja Silestone® Sunlit
Days jest całkowicie
produkowana z
wykorzystaniem odnawialnej
energii elektrycznej oraz wody
pochodzącej z recyklingu.
Zrównoważyliśmy emisję
dwutlenku węgla poprzez
projekty certyfikowane przez
ONZ, uzyskując w ten sposób
certyfikat Carbon Neutral.
Nowa era dla
Silestone® i naszej planety.

35

Nowy Silestone®

Obliczamy nasz ślad
węglowy

Zmniejszamy negatywny
wpływ

Równoważymy
nasze emisje

Poprzez wykorzystanie danych
dotyczących zużycia w całym
łańcuchu wartości i w całym
cyklu życia produktu.

Promujemy energooszczędność,
redukcję emisji i zrównoważoną
mobilność.

Współpracujemy przy oficjalnych
projektach ONZ, aby zrównoważyć
emisję gazów cieplarnianych.

Sunlit Days

36

Rozdział I

Sunlit Days
Faro White
Biały to kolor naszego Morza
Śródziemnego.
Pokrywa on ściany, w których słońce
kąpie się każdego dnia. Chwyta jego
światło i przywołuje jego ciepło. Biel
ucieleśnia czystość w całym tego słowa
znaczeniu oraz wyraża spokój bardziej
niż jakikolwiek inny kolor.
To kolor prostoty, chociaż jest
najbardziej złożony i wszechstronny ze
wszystkich.

Faro White jest zainspirowany latarniami
morskimi, które codziennie wskazują
statkom drogę. To wyjątkowa biel, która
opowiada historie o świetle i morzu,
a także o ludziach, którzy kochają życie.
Faro White to błysk światła, który
przybliża nas do tego, co naprawdę
ważne: naszych bliskich.

37

→

Blat kuchenny i płyta ścienna
Silestone®, Faro White
Zlew Integrity Due XL
Silestone®, Faro White
Posadzka Dekton®,
Craftizen Nacre

Nowy Silestone®

Sunlit Days

38

Rozdział II

Sunlit Days
Cincel Grey
Niektórzy mówią, że szarość to tylko
szarość. Ci sami ludzie powiedzą,
że drewno to tylko drewno. Nie będą
mówić o hebanie niczym strumień,
ani o szkarłatnym mahoniu, ani też nie
zrozumieją, że gdy patrzą na drzewo,
nie jest ono tylko drewnem, lecz
cyprysem.
Ponieważ drewno nie jest jedynie
drewnem, a szarość nie jest jedynie
szarością. Jest szarością dla tych,
którzy wiedzą, jak wyglądać i jak czuć.

Cincel Grey to jedwabista, delikatnie
przeżylona szarość pełna niuansów. Ta
szarość odkrywa szereg kontrastów
między powierzchnią matową i
błyszczącą, przywodzi na myśl inne
kolory, gdy okryje ją światło.
Jej dotyk, podobnie jak w przypadku
innych kolorów z tej serii, stanowi
zmysłowe doznanie nawet dla
tych, którzy są przyzwyczajeni do
rozkoszowania się fakturami różnych
rodzajów drewna.
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→ Blat kuchenny i płyta ścienna
Silestone®, Cincel Grey
Zlew Integrity Due S (x2) Silestone®,
Cincel Grey
Posadzka Dekton®,
Craftizen Micron
Posadzka Dekton®,
Craftizen Albarium

Nowy Silestone®

Sunlit Days

→ Blat kuchenny i płyta ścienna
Silestone®, Arcilla Red
Zlew Integrity Due XL
Silestone®, Arcilla Red
Posadzka Dekton®, Danae

40
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Nowy Silestone®

Rozdział III

Sunlit Days
Arcilla Red

Arcilla Red to odcień czerwieni, który
sprawi, że się zakochasz.
Ziemisto-czerwony odcień, który
smakuje jak wino i pachnie jak grunt
tuż po deszczu. To odcień czerwieni,
który wnosi do naszego domu czystą
esencję naszego pochodzenia.
Wybuch koloru, charakter i
bijące serce. To odcień, który

zmienia kuchnię w miejsce żądne
doświadczeń.
To kolor, którego można odczuwać
wszystkimi pięcioma zmysłami.
Unikalna tekstura, którą można się
cieszyć zarówno poprzez dotyk, jak
i wzrok. Arcilla Red dostarcza każdej
przestrzeni pasji, bliskości z Ziemią i
życia.

Sunlit Days

42

Nowy Silestone®

Blat kuchenny i płyta
ścienna
Silestone®, Arcilla Red
Zlew Integrity Due L
Silestone®, Arcilla Red
Posadzka Dekton®, Soke

→
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Sunlit Days

44

Nowy Silestone®

Zespół przygotowuje się do
nurkowania. Śmieci zebrane
w trakcie nurkowania.
Statek „Mar de Alborán”
czyści dno morskie.

→
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Sunlit Days

46

Rozdział IV

Sunlit Days
Cala Blue
Część I

Po raz pierwszy widzisz morze i
toniesz w objęciach bryzy. Czujesz,
że unosisz się w bezkresie. Z dala od
trosk dnia codziennego pozwalasz
słońcu
i wodzie skąpać Twoją skórę.
Delektujesz się solą, która otula Twoje
ciało, oraz dźwiękiem rozbijających
się o brzeg fal. Spójrz w błękit
nieskończonego horyzontu. To
doświadczenie dla wszystkich pięciu

zmysłów. Niezwykły dotyk, który pieści
Twoją skórę niczym morze.
Oto Cala Blue. Głęboki odcień
niebieskiego, który swą grą światła
równoważy kolory głębi i powierzchni
morza. To wyrafinowany niebieski
kolor, który współbrzmi z resztą
otaczających go elementów.
Pozwól, by Morze Śródziemne Tobą
wstrząsnęło.

Nowy Silestone®

→

Blat kuchenny i płyta ścienna
Silestone®, Cala Blue
Zlew Integrity Due S (x2)
Silestone®, Cala Blue

→
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Sunlit Days
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Rozdział IV

Sunlit Days
Posidonia Green
Część II

Czas się zatrzymał pod wodami Morza
Śródziemnego. Wszystko przebiega
powoli i harmonicznie. Łąki posydonii
kołyszą się w hipnotyzującym tańcu
niesamowitej zieleni. Zieleń, która
dosłownie i w przenośni urzeka oko i
ożywia
dno morskie.

To Posidonia Green. Zieleń,
która zachęca nas do otoczenia
jej kolorami i wnosi to nieosiągalne
piękno do naszych pomieszczeń.
Zieleń, która promienieje witalnością,
radością i naturą. Zieleń jasna bądź
ciemna, zależnie od chwili, w której
na nią patrzymy. Zupełnie jak natura
morza, które nadaje jej nazwę.

Nowy Silestone®

Blat kuchenny i płyta ścienna
Silestone®, Posidonia Green
Zlew Integrity Due XL
Silestone®, White Zeus

→

Kuchnia49
i łazienka

Sunlit Days

50

®
Silestone

oraz Equilibrio
Marino
Partnerstwo
by ocalić
Morze
Śródziemne.
Equilibrio Marino to organizacja
non-profit zajmująca się ochroną
środowiska, składająca się z nurków,
naukowców i miłośników mórz, która
działa na rzecz odnawiania i ochrony
ekosystemów morskich.

Ich projekty pomagają nie tylko morzu,
ale i ludziom, wyciągając z ich pracy to,
co najlepsze. Poprzez to partnerstwo
Silestone® pragnie zwrócić morzu to,
co otrzymaliśmy.

51

Nowy Silestone®

Sunlit Days
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Łąki posydonii są niezbędne
zarówno dla Morza Śródziemnego,
jak i dla naszego życia.
Morze Śródziemne, Mare
Nostrum, nasze morze. To coś
znacznie więcej niż mapa,
klimat, cywilizacja czy obraz.
Morze Śródziemne to wyjątkowy
sposób życia, to przeżywanie
go w sposób szczególny
i intensywny. To sposób
postrzegania, myślenia i działania,
który wpływa na całą planetę.
Jedność z morzem, słońcem
i naturą formułuje przyjazną,
radosną, szczodrą i przyziemną
osobowość. Sprawia, że ludzie
żyją lekko i są świadomi ważnej
roli odgrywanej przez naturę.

Żyjemy tu i teraz. Rozkoszujemy
się każdym dniem i każdą chwilą.
To właśnie ten tygiel kultur,
tworzony przez wieki, z historyczną i
kulturową różnorodnością, stworzył
nasz wyjątkowy charakter.
Mare Nostrum jest jego odbiciem.
To oda do bioróżnorodności, taniec
gatunków współistniejących w
stałej i delikatnej równowadze.
Morze Śródziemne jest domem dla
ponad 12 000 gatunków rodzimych
roślin i zwierząt, z których wiele
jest zagrożonych wyginięciem.
Sprawca ma imię: plastik.

Nasze morze osiąga rekordowe
poziomy zanieczyszczenia
mikroplastikiem. Jego stężenie
sięga 1,25 miliona fragmentów
na kilometr i dotyka już
ponad 130 gatunków.
To życie, które tak bardzo
kochamy, nie może istnieć bez
morza, które je karmi. Nadszedł
czas, aby stać się świadomym i
zacząć działać. Nadszedł czas,
aby przywrócić morzu życie.

Nowy Silestone®

Ekipa przygotowuje się do
nurkowania. Śmieci zebrane
podczas nurkowania.
Statek „Mar de Alborán”
czyści dno morskie.

→
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Silestone
Przestrzenie
na całe życie
®

Zmieniamy przestrzenie,
które zmieniają ludzi.

Zdobądź się na odwagę i stwórz
własną przestrzeń: kuchnię, aby się
dzielić, łazienkę, aby się relaksować…
Ciesz się wszystkimi możliwościami

oferowanymi przez Silestone®.
Powierzchnia zaprojektowania dla
Twojego stylu życia.
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Silestone® Przestrzenie na całe życie
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Ciesz się domem.
Ułatwiamy Ci to.
Korzystaj z własnych przestrzeni. Twórz,
ciesz się, dziel się i działaj bez żadnych
przeszkód.
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Nowy Silestone®

Silestone® podąża
razem z Tobą.

Eksperymentuj i twórz
nowe przepisy.

Dbamy o Ciebie
i środowisko

Wysoka odporność na uszkodzenia
mechaniczne powierzchni Silestone
sprawia, że można bez żadnych
obaw używać na nich ciężkich
przedmiotów (takich jak duże garnki,
tacki itp.).

Silestone® ma nieporowatą
Zrównoważony rozwój i innowacje
powierzchnię, która jest bardzo
łączą się w powierzchni złożonej
odporna na plamy z kawy, wina, soku
ze starannie wybranych minerałów
z cytryny, oleju, octu, kosmetyków do
i materiałów pochodzących z
makijażu i wielu innych produktów
recyklingu, które zapewniają Twojej
codziennego użytku.
powierzchni roboczej głębię koloru i
					
wysoką wydajność.

Tekstury Silestone®.
Nigdy nie zdarzyło Ci się poczuć czegoś takiego.
Polerowany

Suede

Volcano

Ekstremalnie błyszcząca, gładka w
dotyku powierzchnia oraz jednolity,
intensywny i spójny kolor.

Matowy wygląd, który zapewnia
wyjątkowe wrażenia w dotyku dzięki
swojemu pięknu i delikatności.

Rustykalna i szorstka faktura, a przy
tym atrakcyjna, miękka i przyjemna
w dotyku.

b
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Zlewy
Silestone® Integrity
Zlew Integrity
oferuje wszystkie
zalety Silestone®
w rewolucyjnym
produkcie.Efekt
„jednego elementu”
sprawia, że blat i zlew
tworzą jedność.

Integrity ONE

Integrity DUE

Zlew jednokomorowy z
zaokrąglonym konturem.

Model DUE jest dostępny w trzech

Integrity TOP
Łatwy w instalacji. Tworzy poczucie
ciągłości i integracji z blatem. Zero
komplikacji. Zero konieczności
korzystania ze specjalnych narzędzi.

rozmiarach: DUE S, idealny do zlewów
dwukomorowych; DUE L, idealny do
zlewów jednokomorowych;
oraz DUE XL, najlepszy wybór dla
zlewów dużych rozmiarów.

Integrity Q
Integrity Q to nasz nowy zlew z
monolitycznym, minimalistycznym
designem.

→ Integrity ONE
51 x 41 x 15,5 cm Promień 13 cm

→ Integrity DUE S
34 x 37 x 15,5 cm Promień 6,5 cm

→ Integrity DUE L
51 x 37 x 15,5 cm Promień 6,5cm

→ Integrity DUE XL
67 x 43,5 x 21 cm Promień 6,5cm

→ Integrity Q
51 x 41 x 15,5 cm Promień 3 cm

→ Integrity TOP
51 x 37 x 15,5 cm Promień 6,5cm
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Witajcie,Kolory!

Nowy Silestone®

Silestone® Przestrzenie na całe życie
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Umywalki wolnostojące
i formowane w blacie
Łatwe do czyszczenia i higieniczne
powierzchnie o organicznych, zaoblonych i
liniowych kształtach. Designerskie umywalki
i blaty, które pasują do każdej przestrzeni.

→ Marie
Umywalka Marie Top: 51 x 37 x 10 cm
Umywalka Marie S: 34 x 37 x 7 cm
Umywalka Marie L: 51 x 37 x 7 cm
Długość od 47 do 320* cm
Szerokość od 44 do 60 cm
Krawędź prosta 2 cm lub pasek 10 cm lub 12,5 cm
* Tylko płyty Jumbo.

→ Evita
Umywalka Evita S: 50 x 30 x 10 cm
Umywalka Evita L: 65 x 30 x 10 cm
Umywalka Evita Q: 51 x 41 x 10 cm
Długość od 60 do 320* cm
Szerokość od 40 do 60 cm
Krawędź prosta 1,2 cm lub pasek 12,5 cm
* Tylko płyty Jumbo.
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Nowy Silestone®

→ Elegance
Umywalka 49 x 30 x 10 cm

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

→ Armony
Umywalka 49 x 30 x 10 cm

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

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

→ Simplicity
Umywalka 49 x 30 x 10 cm

Silestone® Przestrzenie na całe życie

Blat kuchenny i płyta ścienna
Silestone®, Posidonia Green
Umywalka Marie L
Silestone®, Posidonia Green
Posadzka Dekton®, Kreta

→

→
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→

Nowy Silestone®

→

→

Blat kuchenny i płyta ścienna
Silestone®, Arcilla Red
Umywalka Marie Top(x2)
Silestone®, White Zeus

→

→
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Sunlit Days

→ Blat kuchenny, wykładzina i
podłoga
Silestone®, Cala Blue
Zlew Marie Top
Silestone®, White Zeus
Brodzik Exilis
Silestone®, White Zeus

64
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Nowy Silestone®

Silestone® Przestrzenie na całe życie

→

Blat kuchenny i posadzka
by Silestone®, Faro White
Umywalka Marie Top (x2)
Silestone®, Grey Expo
Brodzik Wakka
Silestone®, Grey Expo
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Nowy Silestone®

Brodziki prysznicowe
Łazienka stanowi intymną przestrzeń spokoju i ukojenia.
Jest źródłem dobrego samopoczucia. Brodziki
prysznicowe Silestone® harmonijnie komponują się z
łazienką. Łatwa w utrzymaniu czystości i higieniczna
powierzchnia o unikalnych kolorach i teksturach.

→ Wakka
Długość od 70 do 250 cm
Szerokość od 70 to 150* cm

→ Wakka Brim
Długość od 70 do 250 cm
Szerokość od 70 do 150* cm

→ Kador Suite
Długość od 70 do 200 cm
Szerokość od 70 do 150* cm

→ Exilis
Długość od 70 do 320 cm
Szerokość od 70 do 150* cm

Silestone® Zainspiruj się
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Silestone
Zainspiruj się
®

Kreatywne Życie.
Kreatywny Dom.

Dajemy Ci przestrzeń, która sprawi, że
poczujesz się dobrze i zainspiruje Cię
do wykreowania przestrzeni, której

częścią chcielibyśmy być. Stwórz swój
własny sposób bycia.

69

Nowy Silestone®

Silestone® Zainspiruj się
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®
Silestone

Gotowanie
w najlepszym
wydaniu

Przestrzenie, które dają
radość.

Celem w tym miejskim domu z
betonowym sufitem było stworzenie
ciepłej, gościnnej kuchni, gdzie

można rozkoszować się gotowaniem
z przyjaciółmi. Pasje właściciela
to rośliny i gotowanie.

71

Nowy Silestone®

Silestone® Zainspiruj się
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Nowy Silestone®

Kuchnia pełna
charakteru
Mając to na uwadze, projektant
wnętrz zaplanował przytulną
kuchnię w drewnie, z wyjątkowo
przyjemną częścią dzienną i
zapierającą dech w piersiach
wyspą z aneksem kuchennym
idealnym do gotowania dla gości.
Druga wielka pasja właściciela,
ogrodnictwo, przejawia się
poprzez wszechobecne rośliny
– te zwisające z sufitu, niczym w
miejskim ogrodzie, a także wiele
innych gatunków rozsianych po
całej kuchni. Drewno i rośliny
spotykają się w kuchni o bardzo
osobistym charakterze.

Silestone® Blanco Zeus tworzy jasną,
ciepłą i gościnną przestrzeń.
Zapierająca dech w
piersiach biała wyspa
Silestone® Blanco Zeus to kolor
wybrany do pokrycia tej wyjątkowo
dużej wyspy ze zintegrowaną
płytą grzewczą i zlewem.
W kuchni tej cała uwaga
skupiona jest na wyspie
za sprawą imponującego,
błyszczącego wykończenia.

→ Blat kuchenny Silestone®,
Blanco Zeus

Witaj w domu
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Witaj
w domu
Zacznij
tworzyć
Odkryj nowe kolory
i tekstury Silestone®

Zmień swoją kuchnię, łazienkę,
styl życia... Ulepszaj swoje wnętrza i
ciesz się tym procesem. Wspólnie.
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→ Blat kuchenny Silestone®,
Posidonia Green.

Witaj w domu
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Silestone®
Certyfikaty
i Gwarancje
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Silestone®
posiada
międzynarodowe
certyfikaty
gwarantujące
maksymalny poziom
bezpieczeństwa
i ochrony.
GreenGuard
Certyfikat potwierdzający
niską emisję związków
chemicznych do powietrza.

Certyfikat NSF
Certyfikat potwierdzający, że produkt
jest higienicznie bezpieczny.

Neutralny pod względem
emisji dwutlenku węgla
Produkty Silestone® są tworzone w
całości z wykorzystaniem energii
odnawialnej oraz wody pochodzącej
z recyklingu. Wszystkie pozostałe
emisje są w pełni zrównoważone
poprzez udział w projektach
zatwierdzonych przez ONZ, dzięki
czemu osiągamy neutralność
węglową i unikamy śladu
środowiskowego w atmosferze.

Nowy Silestone®

25 lat
gwarancji
Największą satysfakcję sprawia nam
dawanie Ci najlepszego wzornictwa
i niezawodności, poświadczonej
25-letnią gwarancją Silestone®.

25 Lat
Gwarancji
®

Silestone® Zainspiruj się

78

79
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25 Lat
Gwarancji

*

**

***

* Zapoznaj się ze szczegółami warunków gwarancji.
** Aby uzyskać więcej informacji na temat kolorów z certyfikatem NSF, odwiedź www.nsf.org
*** Certyfikat Carbon Neutral dotyczy wyłącznie serii Sunlit Days.

