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Chromica to odkrywcza podróż 
przez najodleglejsze zakątki 
planety w poszukiwaniu 
ukrytych tonów i nieznanych 
odcieni. 

Pokonaliśmy burzliwe morza, 
głębokie oceany, rozległe lasy 
i niegościnne krajobrazy w 
poszukiwaniu kolorów, które są 
czyste, autentyczne i wolne od 
zbędnych ozdób.  

Tak powstała Chromica.

W

Chromica to efekt współpracy z 
renomowanym architektem i projektantem 
Danielem Germani. Kolekcja ta została 
stworzona z myślą o rozszerzeniu 
spektrum kolorów Dekton poprzez 
wprowadzenie dwóch niezbędnych 
odcieni, charakteryzujących 
się ciemną podstawą i matowym 
wykończeniem.  
 

Głęboka intensywność niebieskich 
odcieni Dekton Baltic oraz zielonych 
tonów Dekton Feroe w wysublimowany 
sposób podkreśla osobowość przestrzeni, 
idealnie dopasowując się do eleganckich i 
wyszukanych projektów, które emanują siłą 
i charakterem. 

Odkryj Feroe i Baltic.

chasing

around the
world.



Dekton 
Chromica
Feroe

Faroe Islands (Wyspy Owcze) 
Føroyar
61° 58 12 N, 6° 50 40 W

Gdy słońce zachodzi, rozległe arktyczne 
krajobrazy przybierają kolor ciemnej, 
harmonijnej i wytwornej zieleni. Porosty, zioła 
i mchy pokrywają niezmierzone połacie wysp. 
To właśnie ta magiczna kraina dała inspirację 
do stworzenia tego niezwykłego koloru.

Feroe to ciemny matowy odcień, idealny do 
kreowania rozległych, przywołujących na myśl 
prerie, przestrzeni. To wyszukany, gustowny 
odcień odpowiedni zarówno do stosowania 
wewnątrz, jak i na zewnątrz.
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chromica feroe

Chromica 
Kolekcja Solid
8 mm, 12 mm i 20 mm.
Odpowiednik w palecie PANTONE 
5535 U 



Subtelna elegancja dla 
każdej przestrzeni.

Dekton 
Chromica
Feroe

Feroe dodaje jakości i elegancji każdej przestrzeni.   
Ascetyczna ciemna zieleń doskonale harmonizuje z 

bardziej żywymi i cieplejszymi odcieniami.
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Harmonia, spokój, 
równowaga i silna 
więź z naturą.

feroe
trend
moodboard

Naturalne Odcienie/
Feroe + Drewno 
+ Minimalistyczne/
autentyczne kształty 
+ Złoto + Rośliny

Kolor Feroe doskonale łączy się z 
naturalnymi dodatkami takimi jak 

rośliny, drewno, metal czy wszelkie 
rodzaje kamienia (łupki, marmury, 

trawertyn itp.)
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Dekton 
Chromica
Baltic
Morze Bałtyckie
Bałtyk 
58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′ E

Bałtyk to płytkie morze w kolorze 
chłodnego błękitu. Mimo iż otacza je 
aż dziewięć krajów, jest w dużej mierze 
niezbadane. Wiąże się z nim burzliwa 
historia pełna zawirowań związanych 
z pojawieniem się ludów takich jak 
Rzymianie i wikingowie.

To właśnie ten krajobraz stał się inspiracją 
dla drugiego koloru z tej serii. Baltic to 
ciemnoniebieski kolor o wysokim poziomie 
czystości konceptualnej i estetycznej. 
Jego spokojny charakter spowija każdą 
przestrzeń swoistym urokiem – tak jak 
morze, od którego bierze nazwę.

chromica baltic
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Dekton 
chormica
Feroe

Chromica 
Kolekcja Solid
8 mm, 12 mm i 20 mm
Odpowiednik w palecie PANTONE 
303 U

S   

E   

N   



Dekton 
Chromica
Baltic

Kolor Baltic pozwala nadać otoczeniu niezwykłej 
wizualnej mocy.  Dzięki solidnym właściwościom 

technicznym i tonalnym wspaniale zdobi miejsca takie 
jak porty lotnicze i inne miejsca publiczne o wysokim 

natężeniu ruchu.

Przestrzenie zdobione 
pięknem, mocą 

i charyzmą
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Trend Retrofuturys-
tyczny/Kolor Baltic 
+ Metal + Szkło 
+ Technologia 
+ Tfekty Świetlne

Kolor Baltic akcentuje i dopełnia wszys-
tkie materiały lub elementy dekoracy-
jne. Metal, światło oraz szkło nabierają 
wyrazistego blasku w miejscach, w 
których można dostrzec obecność tego 
błękitnego odcienia Chromica.

baltic
trend
tablica nastrojów 
 

Poświata, 
piękno i 
osobliwość.
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Korzyści płynące ze 
stosowania produktów 
marki Dekton®

Wysoka odpor-
ność na  światło 
ultrafioletowe 

Odporność na 
zarysowania

Odporność na 
zabrudzenia

Maksymalna 
odporność na 
ogień i wysoką 
temperaturę

 Odporność na 
ścieranie

Stabilność wy-
miarowa

Stabilność 
koloru

Odporność na 
lód i rozmrażanie
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Dekton to jedyna marka, która daje Ci pisemną, 
certyfikowaną gwarancję. Tylko Cosentino, światowy 
lider w dziedzinie produkcji powierzchni, może 
pochwalić się 25-letnią gwarancją na produkty marki 
Dekton®.  

Dekton® prezentuje nową 25-letnią gwarancję. 
Gwarancję, dzięki której klienci mogą poczuć się 
pewniej. Dekton® wprowadza kolejną innowację. 
Gwarancję lidera. Znajdziesz tutaj informacje na temat 
kroków, które należy wykonać oraz warunków, które 
należy spełnić, aby aktywować gwarancję Dekton®.
 

Warunki gwarancji:

25-letnia gwarancja na produkty Dekton® instalowane 
przez budowniczych lub kamieniarzy:

1. Aby gwarancja była ważna, użytkownik musi 
zachować dowód zakupu.

2. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku 
przygotowania lub instalacji produktu, ponieważ te 
czynności nie są wykonywane przez Cosentino.

GreenGuard

ertyfikat potwierdzający niską 
emisję związków chemicznych 
do powietrza.

Certyfikat NSF

Certyfikat potwierdzający 
bezpieczeństwo i zgodność 
z wymogami dotyczącymi 
higieny. 

ETE

Dekton® by Cosentino 
został oceniony przez ITeC 
(Catalonia Institute of 
Construction Technology) 
jako produkt odpowiedni 
do konstrukcji fasad 
wentylowanych. 

ISO 14001

Certyfikat potwierdzający 
efektywne wykorzystanie 
zasobów wodnych oraz 
systemów kontroli zagrożeń 
dla środowiska.

Dekton® posiada międzynarodowe 
certyfikaty gwarantujące  maksymalny 
poziom bezpieczeństwa i ochrony.

* Więcej informacji na temat kolorów certyfikowanych przez NSF można znaleźć na stronie www.nsf.org

*

dekton solid collection

Certyfikaty
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„Chromica to kolorystyczna eksploracja.  

Gdy szukałem barw, które mogłyby zostać 

wykorzystane zarówno z materiałami 

organicznymi, jak i technicznymi, zdałem 

sobie sprawę, że odpowiedź jest oczywista… 

to ciemne odcienie niebieskiego i zielonego. 

Wtedy zaczęliśmy poszukiwania tych kolorów. 

Przeglądałem obrazy, słuchałem różnych opinii, 

aż wreszcie udało mi się je znaleźć. Baltic i 

Feroe dobrze ze sobą współgrają, a do tego 

pasują do wielu różnych barw z koła kolorów. 

Najtrudniejszym elementem zadania było 

znalezienie odcieni, które będą jednocześnie 

ponadczasowe i współczesne, które będą pasować 

zarówno do tradycyjnych, jak i nowoczesnych 

przestrzeni oraz które będą mogły zostać 

wykorzystane zarówno wewnątrz, jak i na 

zewnątrz. Cała procedura była bardzo intuicyjna, a 

współpraca z działem badań i rozwoju Cosentino 

bardzo ułatwiła pracę”. 
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