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Eenvoudige 
installatie

Meubelbekleding

Upgrade en transformeer 
meubilair met Dekton® Slim, 
een prachtig en zeer resistent 
materiaal. 

Maak kennis met Dekton® 
Slim, het nieuwe ultra dunne 
en lichte oppervlak met 
een minimale dikte van 4 
mm. Verkrijgbaar in grote 
afmetingen voor grenzeloze 
ontwerp mogelijkheden en 
eenvoudige installatie. 

Dekton® Slim is Ideaal 
voor het bekleden van 
wanden in badkamers en 
keukens, kastbekleding en 
meubeltoepassingen. 



1
Badkamerbekleding

Dankzij het grote formaat 
zijn minder voegen nodig, dit 
biedt maximale bescherming 
tegen vocht. 

2
Keukenbekleding

Dunner materiaal 
met oneindig veel 
ontwerpmogelijkheden.





Maximale bescherming tegen 
vocht, met minder voegen 
dankzij het grote, lichtste 
Dekton® -formaat. 

Badkamerbekleding

Dekton® Slim is ideaal voor badkamers en biedt een 
bekleding die zeer goed bestand is tegen vocht en 
vlekken.  Een hoogwaardig product dat onderhouden 
kan worden met slechts een vochtige doek.

Het grote formaat van 3.200 mm x 1.440 mm bedekt 
grote oppervlakken, waardoor minder voegen nodig 
zijnen dus ook vuil wordt vermeden.

Dezelfde vlek- en 
krasbestendigheid als 

andere Dekton-formaten

Minder voegen 
Meer hygiëne

1

Formaat van 
3.200 x 1.440 mm

Op maat gesneden 
Eindeloze 

aanpassingsmogelijkheden



Dunner met oneindig 
veel mogelijkheden

Keukenbekleding

Het ultradunne Dekton® Slim-oppervlak, met een 
dikte van 4 mm, is ideaal voor het bekleden van 
keukenwanden en kasten, wat resulteert in een 
harmonieuze combinatie met werkbladen van 
verschillende diktes.

Dekton® Slim is kras-, hitte- en vlekbestendig, 
net als de andere formaten.

Dekton® Slim is niet geschikt voor keukenwerkbladen.
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Dezelfde vlek- en 
krasbestendigheid als 

andere Dekton-formaten

Oppervlakken van 
3.200 x 1.440 mm

Op maat gesneden
Eindeloze 

aanpassingsmogelijkheden











Transformeer meubels met 
Dekton® Slim, een prachtig, 
zeer bestendig materiaal

Meubelbekleding

Dekton® Slim creëert meubilair met ongekende 
prestaties: tafels die bestand zijn tegen alles en deuren 
die zowel kras- als vlekbestendig zijn.
De ontwerpmogelijkheden zijn eindeloos, met maatwerk 
dat  eenvoudig te installeren is.

Dezelfde vlek- en 
krasbestendigheid als 

andere Dekton-formaten

Op maat gesneden 
Eindeloze 

aanpassingsmogelijkheden

3

Grenzeloos
ontwerpen

Dekton® Slim is eenvoudig te installeren 
en kan met  gemak worden gesneden. 
Het is het ideale oppervlak om meubels  
te personaliseren met innovatieve 
ontwerpen.

Grenzeloos ontwerpen,
met Dekton® Slim is alles mogelijk.



Alles is gemakkelijker 
met Dekton® Slim

Eenvoudige installatie

Dankzij het lichte formaat met een scala aan 
mogelijkheden, wordt alles gemakkelijker. Het 
dunnere materiaal kan eenvoudig worden gesneden 
en kan ter plaatse op maat aangepast te worden met 
gereedschappen voor keramische tegels. Dekton® Slim 
is een materiaal zonder inwendige spanning, waardoor 
verwijdering ervan niet nodig is door het te snijden. 
Met een lichtheid van 10 kg/m2 is het eenvoudig te 
installeren.

Het is belangrijk om de veiligheidsmaatregelen te lezen 
en ermee vertrouwd te raken om dit bouwmateriaal te 
kunnen hanteren.

Eenvoudig in gebruik 
en transport

Persoonlijke
Klantenservice

Gemakkelijk op 
maat te snijden

Gemakkelijk 
te installeren

Bij Cosentino bieden 
we gepersonaliseerde 
klantenservice. Stel zoveel 
vragen als je wilt en win al het 
advies in dat je nodig hebt 
om optimaal te profiteren 
van de nieuwe Dekton® Slim.

Zoek het dichtstbijzijnde 
Cosentino-Center 
op www.cosentino.com
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Beschikbare 
kleuren

Bekijk onze nieuwe kleuren 
op dekton.com/slim

Halo - XGLOSS Solid p Zenith - SOLID Collection m Nayla - NATURAL Collection o m Rem - NATURAL Collection p

Aura 15 - NATURAL Collection o m Opera - NATURAL Collection N Helena - STONIKA p Natura 18 - XGLOSS Natural  p

Lunar - INDUSTRIAL Collection o m Edora - NATURAL Collection l Aeris - NATURAL Collection p Sasea - NATURAL Collection m

NIEUW

NIEUW

NIEUW



Bergen - STONIKA p Arga - STONIKA p Kovik - NATURAL Collection m Kreta - INDUSTRIAL Collection o m

Sirocco - NATURAL Collection o m Trilium - INDUSTRIAL Collection o e  m Laos - INDUSTRIAL Collection o m Bromo - NATURAL Collection l

Eter - NATURAL Collection p Laurent - NATURAL Collection p Kelya - NATURAL Collection m Sirius - SOLID Collection l

NIEUW NIEUW
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*Ga voor meer informatie over NSF-gecertificeerde kleuren naar www.nsf.org
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