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Chromica er en 
oppdagelsesreise gjennom 
planetens ytre hjørner i jakten 
på skjulte fargetoner. 

Vi reiste over stormfulle hav, 
dype sjøer, enorme skoger 
og ugjestmilde landskap i 
vår søken etter farger som 
er rene, autentiske og fri for 
unødvendig utsmykking.  

Chromica blir født.

W

Chromica er resultatet av et samarbeid 
med arkitekten og designeren, 
Daniel Germani. Denne nye serien 
er laget med sikte på å utvide Dekton 
sitt fargespekter, og innlemme 
to nye «må ha» nyanser i sofistikert, 
kameleonlignende matt.  
 
 

Fra nord til sør, øst til vest, har vi fanget 
de mest elegante, nøytrale tonene – farger 
som kan kle ethvert arkitektonisk rom, 
fra innovative, banebrytende prosjekter 
til klassisk, minimalistisk design. 

Oppdag Feroe og Baltic.

chasing

around the
world.



Dekton 
Chromica
Feroe

Færøyene 
Føroyar
61° 58 12 N ,6° 50 40 O

Når solen går ned, er de enorme arktiske 
landskapene kledd i en mørk, rolig og elegant 
grønnfarge. Lav, urter og mose dekker store 
slåtter på øyene. Det er her, på dette magiske 
stedet, vi fanget denne fargen.

Feroe er en mørk matt tone, som er ideell for 
å skape store, prærielignende rom. 
En elegant, smakfull tone for alle innendørs- 
og utendørs rom.
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chromica feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm og 20 mm.
PANTONE-ekvivalent 
5535 U 
 



Undervurdert eleganse 
for ethvert rom.

Dekton 
Chromica
Feroe

Feroe gir kvalitet og eleganse til alle rom.   
Innstramningene i det mørke grønne utfyller de 

mer livlige, varme tonene perfekt.
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Harmoni, ro, balanse 
og en forbindelse med 
naturen.

feroe
tendenza
moodboard 

Natural Trend/Feroe 
+ Wood + Minimale/
autentiske former 
+ Gull + Planter

Feroe kombineres perfekt med 
naturlige elementer som planter, 

tre, metall, geometriske former og 
alle forskjellige typer stein (skifer, 

marmor, travertin, etc.)
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Dekton 
Chromica
Baltic
Baltic Sea
Bałtyk 
58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′′

Baltic-havet er et grunt, kaldt blått hav. 
Det er lite kjent, til tross for at det grenser 
til ni land. Dette havet har en turbulent og 
lidenskapelig historie, grunnet romernes 
og vikingenes ankomst.

Dette landskapet var inspirasjonen for den 
andre fargen i serien. Baltic er en mørk blå 
farge med en høy konseptuell og estetisk 
renhet. Med sitt rolige utseende kan Baltic 
innhylle og tilføre sjarm til ethvert rom, 
akkurat som havet det det er oppkalt etter.

chromica baltic
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Dekton 
chormica
Feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm and 20 mm
PANTONE-ekvivalent 

303 U
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Dekton 
Chromica
Baltic

W

Baltic skaper miljøer med en sterk visuell kraft.  
Med solide tekniske og tonale egenskaper er 

den i stand til å dekorere steder som flyplasser 
og andre offentlige steder med stor trafikk.

Rom prydet med 
skjønnhet, kraft 

og karisma
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Retro Futuristisk/
Baltic Trend + Metall 
+ Glass + Teknologi 
+ Lyseffekter

Baltic understreker og kompletterer 
alle slags materialer eller dekorative 
elementer. Metall, lys og glass skinner 
sterkere i områder der blå-nyansen til 
Chromica gir seg til kjenne.

baltic
trend
moodboard 

Luminescens, 
skjønnhet og 
singularitet.
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Fordelene 
med Dekton®

Høy resistens 
 mot ultrafiolett 
lys 

Ripebestandig Flekkbestandig Maksimal ild- og 
varmebestandi-
ghet

 Slitesterk

Dimensjonal 
stabilitet

Fargeholdbarhet Tåler is og tining
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Dekton-garanti 

G A R A N T
I

Å
R
S25

Dekton er den eneste merkevaren som gir deg 
en skriftlig sertifisert garanti. Bare Cosentino, en 
verdensleder innen overflateproduksjon, kan skille 
seg ut ved å gi en 25-års garanti med Dekton®.  

Dekton® presenterer sitt nye 25-års garanti. 
En garanti for å gi forbrukerne større selvtillit. 
Dekton® innoverer nok en gang. 
Lederens garanti. Nedenfor finner du trinnene 
som skal følges og kravene som må innfris for
 å oppfylle Dekton®.
 

Betingelser for garantien:

25-års garanti for Dekton®-produkter som er 
installert av en entreprenør eller steinhugger:

1. Brukeren må ta vare på kjøpskvittering for at 
garantien skal være gyldig.

2. Garantien dekker ikke feil som oppstår ved 
forberedelse eller installasjon av produktet, da 
Cosentino ikke utfører disse aktivitetene.

GreenGuard

Sertifikat som godkjenner de 
lave utslippene av kjemiske 
forbindelser i luften.

NSF

Sertifikat som godkjenner 
produkter som er hygienisk 
sikre. 

ETE

Dekton® by Cosentino er 
vurdert av ITeC (Catalonia 
Institute of Construction 
Technology) som et produkt 
for ventilerte fasader. 

ISO 14001

Godkjenner effektiv bruk av 
kontrollsystemer for vann og 
miljørisiko.

Dekton® er internasjonalt sertifisert 
for å garantere  maksimal sikkerhet og 
beskyttelse.

*Ytterligere informasjon om NSF-sertifiserte farger er tilgjengelig på www.nsf.org

*

dekton solid collection

Sertifiseringer
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«Chromica er en utforskning av farger.  

Da jeg forsket på nye fargetoner som kunne brukes 

med både organiske og tekniske materialer, 

innså jeg at svaret lå rett foran meg: mørke 

nyanser av blått og grønt. Det var da søket etter 

disse fargene begynte. Jeg gikk gjennom bilder, 

lyttet til vitneutsagn og fant dem til slutt. 

Baltic og Feroe er komplementære nyanser som 

harmonerer og passer sammen med de andre 

nyansene i fargehjulet. Den vanskelige delen var 

å finne fargetoner som ville være både tidløse 

og moderne, som vil passe både til tradisjonelle 

og moderne rom, og som kan brukes innendørs 

og utendørs. Prosessen var veldig intuitiv, og 

samarbeidet med Cosentino sin forsknings- og 

utviklingsavdeling gjorde det hele til en lek.» 
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