Architectural
& Home
Surfaces
Cosentinokoncernen är ett globalt
familjeföretag som tillverkar och
distribuerar högkvalitativa, innovativa
ytor för arkitektur och design
Cosentinokoncernen distribuerar idag sina
produkter och varumärken till mer än 110
länder och förvaltar sin närvaro direkt
från huvudkontoret i Almeria, Spanien: För
närvarande finns Cosentino i 40 länder och
med egna anläggningarna i över 29 länder.

Koncernen har åtta fabriker (sju i
Spanien och en i Brasilien), en intelligent
logistikplattform i Spanien och mer än
120 kommersiella och affärsenheter
över hela världen. Över 90 procent av
Cosentinokoncernens omsättning kommer
från internationella marknader.

www.cosentino.com

www.silestone.com

Hårdheten
av kvarts
till din tjänst

De bästa
kvartsytorna
för köksbänkar,
badrum och golv.
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Resistent
mot stötar

Resistent
mot fläckar

Resistent
mot repor

Resistent
mot syra

Unika
egenskaper

Certifierad
kvalitet

Resistent mot repor och stötar.

Silestone® genererar inga miljöskadliga
ämnen, uppfyller alla miljökrav och mikrobiologiska kriterier och certifierar sina
produktionsprocesser.

Resistent mot stötar och vanliga vätskor
såsom citron, vin osv...

Det största
färgutbudet

Över 80 färger att välja mellan
Den avancerade Silestone®-tekniken
erbjuder dig marknadens största färgutbud
i exklusiva kollektioner.

25-års
garanti
Det enda varumärket med 25 års certifierad
garanti.

Olika
texturer
ÅRS

p Polerad l Suede
Raw v Volcano

G A R A N T I

Upptäck Suede, den
matta sammetsmjuka
ytan i Silestone.
Suede är den nya känslan för dina
sinnen. Den är mjuk, sammetslik
och perfekt för din bänkskiva.

Suede-finishen har samma
uppskattade egenskaper som
andra Silestone-ytor med
överlägsen motstånd mot fläckar
och märken. Dess exklusiva
behandling erbjuder den högsta
tekniska prestandan.

En revolutionerande matt textur
som aldrig tidigare upplevts inom
kvartsytor.

Yta utan
tillsatser

Enkel
rengöring

Mindre
fingeravtryck

Stort utbud
av färger

N-Boost
-teknik
on Top

Välkommen
till en ny era.

N-BOOST, den revolutionerade Silestone®tekniken som förbättrar ytornas DNA har
skapats.

Särskilt lämplig när vätskor stannar kvar på
ytan i flera timmar, eftersom denna teknik
gör det ännu enklare att ta bort de svåraste
fläckarna. Dessutom ger den de andra
mekaniska egenskaper som kännetecknar
Silestone: hög resistens mot slag och repor,
tillverkning i stora format och mångsidig
tillämpning.

En innovation som förhindrar vätskor från att
fastna, förstärker glansen och intensifierar
färgen.
De vattenavvisande egenskaperna hos den
nya N-BOOST förhindrar vanliga vätskor från
att fastna på köks- och badrumsutrymmen.

Stöter bort alla
typer av vätskor

Intensivare
färg

Gör rengöring ännu enklare
tack vare dess överlägsna
motståndsförmåga mot
fläckar.

Tack vare N-BOOST-tekniken
är färgerna mer autentiska,
intensivare och förnyade.

Lätt att
rengöra
* Se färgerna som finns tillgängliga med N-Boost

En yta
glansigare än
någonsin
Nu glänser Silestone® mer än
någonsin. N-BOOST ger en
jämnare yta och intensivare
ljusreflektion.

www.silestone.com
by SILESTONE

ECO Line
Colour Series
Miljöinnovation

Återvunna
Material

Återvunnet
Vatten

En färgserie
skapad av
återvunnet
material

Vegetabiliskt
Harts

Hållbarhet
för Miljön

Silestone® - ECO Line Colour Series, består av
mer än 50 % återvunnet material (speglar,
glas, porslin, stengods, förglasad aska), och
25 % av så miljövänligt material som möjligt,
såsom naturstenar och en exklusiv miljövänlig harts. 94 % av vattnet som används i
denna tillverkningsprocess är återvunnet.

Färger och
texturer

Unika
egenskaper

25 års
garanti

Hög kemisk, mekanisk och termisk resistens.

En återvunnen produkt som ger
dig en certifierad garanti. ECO Line
kollektionen genererar inga miljöskadliga
ämnen. Den uppfyller alla miljökrav,
mikrobiologiska kriterier och certifierar sina
produktionsprocesser.

Idealiskt material för hållbara byggnader och
för olika användningsområden (bänkar, golv,
väggar...)
Återvunnet material. Fullständig
avfallshantering.

6 färger*, som kan anpassas för alla
dekorationsprojekt, både i privata och
offentliga miljöer. Dessutom finns alla
tillgängliga i polerad eller Suede ytfinish.

ÅRS

G A R A N T I

* Se färgerna som finns tillgängliga för din marknad.

www.silestone.com

LINE COLOUR SERIES

Integrity:
Världsunika
diskhoar

Integration utan
skarvar. En diskho
som formar ett
enda stycke med
bänken.
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Resistent
mot slag

Resistent
mot fläckar

Resistent
mot repor

Resistent
mot syra

Total
integrering
Utan skarvar, sprickor, utan gränser. Integrity
vill att ditt kök ska ge ett enhetligt intryck,
att utrymmena och ytorna varken börjar
eller slutar. Integrity ger dig en känsla av
helhet, en känsla av perfekt integration med
din köksbänks övriga delar. Ett enda stycke
tillgängligt i ett stort urval av Silestone®
-färger så att ditt kök aldrig tar slut.

Färger
Tillgänglig i ett brett urval av färger med
polerad eller Suede ytfinish. Se färger.

Unika
egenskaper

Integrerar alla fördelar med Silestone®
(resistens, låg porositet, hårdhet...)
Maximal hygien tack vare frånvaron av
skarvar.
Lätt att underhålla och rengöra.

www.silestone.com

Modeller
Integritydiskhoar
Modellen One
Modell som definierar konceptet Integrity.
En diskho med endast en ho, ett enda
stycke, som kännetecknas av sina rundare
kanter. Mått: 41x51x15,5 cm.

DUE L: 37X51x15,5 cm idealisk som en enda
ho eller huvudho, och DUE XL: 43,5x67x21
cm, vars storlek och höga funktionalitet gör
den till en rymlig och händig diskho utan att
förlora sitt vackra utseende. Den kännetecknas av sina rakare linjer.

Modellen Due

Modellen Top

DUE, finns i tre storlekar:
DUE S: 37x34x15,5 cm idealisk som dubbelho,

Mått 37x51x15,5 cm. Integrity Top är den
nya separata diskhon som monteras ovanpå
diskbänken, lättmonterad.

Ett nytt sätt att
tolka natursten
Sensa-behandligen stöter
bort vätska och skyddar
mot fläckar.

Till de redan kända
egenskaperna hos granit och
kvarsit har SENSA lagt till en
revolutionerande behandling
för ditt kök. Denna behandling
är NSF-certifierad och säker för
kontakt med livsmedel.

Unika
egenskaper

Färger
och ytfinish

Den kräver inget särskilt underhåll och vanliga
rengöringsmedel har ingen inverkan på
behandlingen.

Sansa-kollektionen består av ett urval granit
och kvarsit som noggrant valts ut för sin
skönhet och kvalitet.

Till skillnad från konventionella
tätningsmaterial, är Sensa ingen ytbehandling,
utan en kemisk behandling som tränger in i
materialets struktur.

Sensa finns i polerad, Suede (matt) och
Caresse ytfinish.

Sensa-behandlingen tillåter materialet att
andas vilket förebygger uppkomst av fukt och
fläckar på ytan.

15 års
garanti
Det enda varumärket
av natursten som ger
dig en certifierad garanti.

ÅRS

Behandlingen tål temperaturer upp till 300°.
Behandlingen förändras inte över tiden.

GARANTI

Behandlingen förändrar inte naturstenens
ursprungliga färg, skönhet eller struktur.

OBEHANDLAD

www.sensabycosentino.com

DEKTON
ULTRACOMPACT
SURFACES

De ultrakompakta
högpresterande ytorna är
perfekta för bänkar, golv,
väggar och badrum.

9

6

4

2

Mycket tålig
mot ultravioletta
strålar

Resistent
mot fläckar,
extremt låg
vattenabsorption

Maximal
motståndskraft
mot eld och värme

Dimensionell
stabilitet
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Mycket
reptålig

Hög mekanisk
resistens

Resistent
mot nötning

Obrännbart
material

Resistent
mot allt

God beständighet
mot värme

Extremt tålig mot fläckar, nästan igen
porositet och hög motståndskraft mot
aggressiva kemikalier.

Resistent mot höga temperaturer och
kastruller som avlägsnats från kokzonen.
Resistent mot UV-strålar.

Inspiration
utan gränser

En köksbänk
att njuta av

Designa ditt trendiga kök med slående
färger och unika texturer. Stort format för
nya kompositionslösningar och mångsidig
tillämpning.

Superlätt att underhålla, lämnar inga
fingeravtryck och maximal hållbarhet. Din
Dekton-bänkskiva har en garanti på 25 år.
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www.dekton.com

Oändliga
möjligheter
Tack vare Dektons storlek (upp till 1440 x
3200 mm) och lätthet (tjocklek från 8 mm),
växer designmöjligheterna för kök och badrum,
fasader, väggar eller golv med mycket passage
enormt.

st
*

* Se tillgängliga färger

Ultrakompakta ytor
med bländande glans
och naturlig effekt

9
Kristallklar
glans

Vattenavvisande
yta

Tålig mot
ultravioletta strålar
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Frost och
upptiningsbeständighet

Maximal
resistens
mot fläckar

Maximal
motståndskraft
mot eld och värme

Glans utan
gränser

Nanocoating
Process

En ljus och bländande finish utan motstycke.
Uppnådd genom mekanisk polering utan
användning av emaljer eller annat material.

Helt enkelt revolutionerande.
Den senaste tekniska innovationen med
minimalt underhåll ger en fingeravtrycksfri,
fläckfri och fullständigt tät yta.

Kombinerar den naturliga glansen och Dektons
exceptionella egenskaper på ett perfekt sätt.
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Naturligt
bländande
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