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Förändra
världen
från
köket

Idéerna som förändrade världen
brukade komma från ett garage. Så är
det inte längre. Köket har blivit hjärtat
och själen i våra hem. Centrum för
hemmets allt. Från vårt kök lagar vi inte
bara mat.

Vi bor, arbetar, studerar, delar minnen
och allt däremellan. Det är helt naturligt
att nästa revolutionerande idé som
kommer att förändra världen kommer
från köket.
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Detta är vår revolution.
En revolution av förändrat
beteende. Det kommer
inte att handla om mig
eller dig. Det kommer
att handla om oss.
För ingen kan förändra
världen på egen hand.
Ingen kan förändra allt,
men vi kan alla förändra
något. Och många
små förändringar blir
en stor förändring.

Silestone® Corktown - Loft kollektionen

Förändring innebär att förstå att vi
måste återanvända, återvinna och
ge saker och ting ett andra liv.
Förändring innebär att vara smart
med energiförbrukning och att växla
till naturliga, mer effektiva sätt.
Förändring innebär att erkänna
att vatten är vår största tillgång
och vi måste värdera varje
droppe som om den vore den
sista, och att hålla våra hav och
vattendrag fria från föroreningar.

Nya Silestone®

Förändring innebär att göra mer
med mindre. Vara mer medveten
och engagerad. Arbeta tillsammans.
Och det börjar i våra hem.
Tillsammans kommer vi att
förändra världen från köket.

Förändra världen från köket
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Vad är HybriQ+
Technology®
HybriQ+ är en banbrytande och patentregistrerad teknik från Cosentino
utvecklad för tillverkning
av nya Silestone®.
En ny högpresterande blandning av
premium-mineraler och återvunna
material som produceras genom en
hållbar tillverkningsprocess.
med 99% återvunnet vatten och 100%
elenergi från förnybara källor.
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Förändra världen från köket

Vi presenterar nya Silestone®
med HybriQ+-teknik®

99%

100%

0%

min. 20%

Återvunnet
Vatten

Förnybar
Elektrisk energi

Vatten
Utsläpp

Återvunna
material

Läs mer om HybriQ+ på Cosentino.com/HybriQ

Förändra världen från köket
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En revolutionerande process

Inte en enda droppe
till spillo
0% vattenutsläpp
Vi slösar inte bort våra resurser
Vi bryr oss om planeten och bidrar till den biologiska mångfalden. Därför
skapar HybriQ-tillverkningsprocessen inget utsläpp av vatten. Vi spiller
inte en enda droppe vatten eller kemikalier i hav eller vattendrag. Vi vill ta
hand om naturen idag så att framtida generationer kan njuta av den.

Cosentinos Solcellspark i
Almeria, Spanien
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Nya Silestone®

En revolutionerande process

Solen är
vår energi
100% förnybar
elektrisk energi
Vi tror på förnybar energi som en drivkraft för
innovation. Därför drivs all elenergi som används i
tillverkningsprocessen av Silestone via energi från
naturliga källor, vilket minimerar vårt koldioxidavtryck.

Visste du att …
Den elenergi som vi behöver för att producera
Silestone, 128GWh per år, kommer från 100%
förnybara källor. Detta motsvarar energiförbrukningen
för 35000 hushåll!

Förändra världen från köket
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A revolutionary process

We take care
of the present
to protect the
tomorrow
En revolutionerande process

Vi tar hand
om nuet
för att skydda
framtiden
Did you know?

We reuse 643 m3 of water everyday.
With that water, we could water 8,000 hectares
of crops a year. That's 15,000 football field!
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99% återvunnet
Vatten
99% Recycled
Water
We know water is our biggest treasure.
That is why we use 99% of recycled
water from the manufacture of
Silestone thanks to a circular system
of continuous filtration that allows us to
save every single drop.

Visste du att …
Vi återanvänder 80000 m3 vatten varje dag.
Med det vattnet skulle vi kunna vattna 2700 hektar
grödor. Det är över 1000 fotbollsplaner, varje dag!

Nya Silestone®

Vi vet att vattnet är vår största tillgång.
Tack vare ett cirkulärt system med kontinuerlig
filtrering kan vi använda 99% återvunnet vatten i
tillverkningsprocessen av Silestone. Vi sparar varje droppe.

Förändra världen från köket

En ny
formula

Ett urval
av premiummineraler
Vi har noggrant valt ut en blandning
av olika premium-mineraler, särskilt
utvalda med slutdesignen i åtanke, med
aldrig tidigare sedda effekter, nyanser
och finish, samtidigt som kvartsens
hårdhet och prestanda bibehålls,
men med låga nivåer av kristallint kisel
som finns i natursten.
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Återvinning och
cirkulär ekonomi
är vår filosofi
Minst 20%
Återvunna material
Vi tror på återanvändning av avfall
och ger materialet ett nytt liv genom
cirkulär ekonomi. Det är därför
som Silestone, som tillverkas med
HybriQ+-teknik, inkluderar minst 20%
återvunnet material, t.ex. glas, i dess
sammansättning.

Förändra världen från köket

Förändra världen från köket
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Resultatet:
en vackrare och
hållbarare
produkt.

Mer Silestone®.

HybriQ-tekniken låter nya Silestone bibehålla egenskaper och certifikat
kring hållbarhet, beständighet och hygien. Detta samtidigt som dess
estetiska möjligheter ökar tack vare av valet av premium-mineraler, och dess
hållbarhetsnivå ökar till följd av den nya tillverkningsprocessen och att produkten
innehåller minst 20% återvunnet material såsom glas i sin sammansättning.
Alla hållbarhets- och prestanda-bedömningarna utav Silestone är erkända
och certifierade av det externa internationella laboratoriet DNV
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Nya Silestone®

Change the World From the Kitchen

Silestone® Faro White - Sunlit Days kollektionen

Förändra världen från köket
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Den
hållbara
mineral
HybriQ
ytan
Nya Silestone®
med HybriQ+-teknik
Vi skapar för att inspirera dig.
För att ta hand om dig, dina nära och
kära samt planeten. Vi vill förbättra ditt
och kommande generationers liv. Låt
oss förändra världen. Nu. Tillsammans
är det enkelt. Tillverkat med 100%

förnybar energi, 99% återvunnet
vatten, premium-mineraler och minst
20% återanvänt material. Silestone® är
ytan som designats för planeten. För
ditt hem. För ditt liv.
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Nya Silestone®

Vi välkomnar dig till en ny era
för att hylla liv och färg. Släpp
lös din kreativitet.
Dela det som är viktigt för
dig med andra människor.
Förvandla din inomhusmiljö.
Älska ditt hem.
Ta hand om vår planet.
Väck din nyfikenhet för konst
och design.
Planera och skapa en framtid
tillsammans.
Ett nytt jag. Ett nytt du.
En ny Silestone®.

För kreatörer. För konstnärer.
För designälskare.
För dem som är rebelliska och
går mot strömmen. För dem som
följer sina drömmar.
För dem som delar värderingar.
För dem som tar ansvar och är
medvetna.
För kockar. För dem som gillar att
smutsa ner sig när de lagar mat.
För dem som älskar hemmet.
För familjer, för vänner,
för par. För alla.
Välkommen hem.

Förändra världen från köket

20

Den nya
®
Silestone :
Utformad
för livet
Ett mer humant sätt att leva.
Mer hållbart. Mer personligt.

Köket är en plats för att laga mat och
mycket mer. Det är där vi delar värdet
i att umgås med och stärka banden
till våra nära och kära och till livet.
Silestone® förvandlar ditt kök till en
hälsosam, hållbar och personlig plats.

Silestone® är en hybridyta av mineraler
och återanvänt material som tillverkats
med den exklusiva och innovativa
HybriQ®-tekniken. Silestone® har
skapat många trender inom bänkskivor
till kök. Än en gång utvecklas vi.
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Vi vill vara
en del av ditt liv.

För oss är köket hemmets själ och
en central plats för unika stunder.
Livet i köket blir bättre när vi delar det.
Vi skulle vilja vara en del av det och
av ditt hem för att inspirera dig och
göra vardagen lite enklare, roligare,
hållbarare och ännu mer spännande.

Förändra världen från köket

Vi vill skapa en upplevelse som
förbättrar människors liv och ger
dem möjlighet att umgås och
trivas tillsammans. Det är därför
vi skapar innovativa och hållbara
bänkskivor som uttrycker din livsstil
i vardagen och väcker designern,
kocken eller konstnären i dig.

Kreativ livsstil
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Den nya
®
Silestone :
Kreativ
hemmiljö
Happy
to be part of
your life.

®
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Din bänkskiva är som
en kanvas i ditt liv.
Lev det i färg.

Förändra världen från köket

Färger som väcker intresse, passar
din stil och inspirerar ditt unika
sätt att leva. Ytor som förmedlar
upplevelser och får dig att känna
någonting nytt. Bli inspirerad. Skapa.
Det här är Silestone®. Inspireras av
djupet i de färger som skapats av

At night, a small light on the horizon
flashes with hypnotic cadence trying to
compete with the luminous beastliness
of a sunny day in the Mediterranean.
It is the Mesa Roldán lighthouse, in
Carboneras. Mario, its keeper, guides
the sailors to their destination.

de mineraler som utgör Silestone®.
Från marmorerade mönster som
erbjuder rörelse och naturlig skönhet
till urbana och industriella toner
som ger ditt hem karaktär. Det finns
tusentals möjligheter att uppleva färg.

A noble job surrounded by water, wind,
®
and salt. White invades everything
with
its light in this lighthouse, this polar star
for ships, he takes advantage of days of
solitude to write stories. Like that of the
last lighthouse keeper.

Ethereal-kollektionen
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Kollektionen
Ethereal
Skönhet
Bortom
Naturen
Avantgarde och
full av skönhet.
Vi presenterar Ethereal-kollektionen.
Ett för oss steg inom design, hållbarhet
och innovation som utvecklats med
HybriQ®-teknik, som tar konceptet
med färger i marmorstil till en ny
dimension.

Ethereal är en vidareutveckling av vår
populära Eternal-kollektion som tolkar
himlens drömlika skönhet genom att
en djupare, tunnare marmorering sätts
på en vit grund.

Resultatet: vår mest nyskapande och
avantgardistiska Silestone®-serie som
omdefinierar marmorering på ett sätt
som skapar en ny kategori inom
prestanda och design.

Ethereal Haze

Nya Silestone®

Ethereal Noctis

Ethereal Glow

Ethereal Dusk
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Här är de fyra färgerna: Dusk, Haze,
Glow och Noctis.

Ethereal-kollektionen

Matcha den med mörka
och rostiga nyanser.
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Förändra världen från köket

Den blåaktiga tonen hos dess marmorering ger den en
modern touch som ihop med dess linjära avantgardistiska
mönster gör Ethereal Dusk till en av kollektionens mest
urbana och moderna designuttryck.

Ethereal Dusk är den unika
soluppgången, den oöverträffade
känslan av att vara den första
personen som ser dagens ljus, där det
finns en lugn vid horisonten i de sista
ögonblicken av mörker.

Den fungerar mycket bra ihop med
mörka färger som svart och brunt.
Rött trä och metaller som påminner
om rost, eller gamla metaller som
brons och koppar fungerar bra ihop
med den här färgen.

Ethereal-kollektionen
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Ethereal Haze är en mjuk färg med en stark karaktär där
samspelet mellan mönster smälter samman med den djupa,
neutrala bakgrundsfärgen.

Ethereal Haze är ett hav av moln som
skapar en upplevelse av att befinna
sig på kanten till det oändliga.

Kombinationen av svalt och varmt gör
den perfekt för utrymmen med träeller cementkänsla.

En slöja som separerar oss från
det ögonblick vi lever i för att
transportera oss till fantasivärldar
genom vinden som för molnen
över bergen och skapar en illusion
av ett lugnt och fluffigt hav.

Den går även bra ihop med
kopparliknande metaller, guldfärger,
kalksten och rustikare tyger.
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Kombinera den med
koppar och guldfärger.

Nya Silestone®

Ethereal-kollektionen
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Vår uppdaterade version av Calacatta Gold med en djärvare,
modernare struktur. Den eleganta marmoreringen i guld och
grått hos Ethereal Glow smälter ihop i en färgad vit grund
för att ge designen djup.

Ethereal Glow är inspirerad av
solnedgången. En rapsodi av färger på
himmelen med en vulkanisk glöd som
du inte kan ta ögonen från.

Ethereal
Himlen ger oss ett spektakulärt
Collection
skådespel av gult, rött, orange,

grått… och molnen färgas till ett
självsäkert flammande utseende.
De eleganta marmoreringen i guld
och grått smälter in mot en färgad vit
grund, följer skivan och ger färg till
varje hörn och ger designen djup.

Kitchen 31
+ Bathroom

Cala Blue
01
Nya Silestone®

Kombinera den med
mörkgrått och neutralt trä.

Ethereal-kollektionen
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Ethereal Noctis hämtar inspiration från designerna i
Eternal Collection och skapar en ny, förnyad och stram stil.
Svarta detaljer ger kontrast och elegans till färgpaletten.
De grå detaljerna och bakgrunden med den raka
marmoreringen skapar djup.

Ethereal Noctis har inspirerats av
mörkret efter solnedgången och
skyddar oss från nattens djup,
vilket får oss att uppleva livet med
en märklig känsla av overklighet.

I kombination med mässingslampor,
trägolv, vita och grå möbler
skänker den här färgen en mer
kreativ och industriell look åt
inredningsdesignen. En mångsidig
färg som är lämplig för användning
i bostäder eller stora projekt.
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Lägg till industriella detaljer
för en mer mångsidig look.

Nya Silestone®

Sunlit Days

34

Sunlit Days:
Medelhavsfärger
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Nya Silestone®

Välkommen
till Medelhavet.

Sunlit Days. En uppslukande och
sensorisk resa genom ljus och färg
som tar oss tillbaka till våra rötter och
leder oss mot en mer naturlig, hållbar
och human framtid.
Vi lanserar den första koldioxidneutrala
Silestone®-kollektionen. Den är ett
åtagande för hållbarhet genom vilket vi
minskar och kompenserar utsläppen
från vår tillverkning genom att plantera

skog. Åtagandet för miljön resulterar i
ett samarbetsprogram för bevarandet
av havsbotten och vår miljö.
Sunlit Days har inspirerats av de
stämningsfulla medelhavsnyanserna
hos en unik livsstil.
Ett nytt andetag med frisk luft.
En ny anda.
En ny Silestone®.

Sunlit Days
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En koldioxidneutral
kollektion. Silestone® Sunlit
Days har tillverkas helt
med förnybar elektricitet
och återvunnet vatten.
Vi kompenserar alla
koldioxidutsläpp genom
FN-godkända projekt
som gör oss certifierade
i koldioxidneutralitet.

En ny era för
Silestone® och planeten.
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Vi beräknar vårt
koldioxidavtryck.
Genom användning av
förbrukningsuppgifter från hela
värdekedjan och hela produktens
livscykel.

Vi minskar vår inverkan
Vi arbetar för energieffektivitet,
minskade utsläpp och
hållbar mobilitet.

Förändra världen från köket

Vi kompenserar
våra utsläpp
Vi samarbetar i officiella FNprojekt för att kompensera
utsläpp av växthusgaser.

Sunlit Days
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Sunlit Days
Cala Blue
Första gången du ser havet och
känner dess bris omfamna dig.
Känslan av att flyta i oändligheten. Låt
solen och vattnet bada din hud, långt
från vardagens bekymmer. Njut av
saltet som omfamnar din kropp och
ljudet av vågor som slår mot stranden.
Se upp mot den blå evighetens
horisont. En upplevelse för alla dina
fem sinnen. En unik touch som smeker
huden precis som havet.

Det är Cala Blue. En djup och
stimulerande blå färg som, i sitt
samspel med ljuset, balanserar havets
djup och yta. En sofistikerad blå färg
som vibrerar med resten av elementen
som omger den. Låt dig hänföras av
Medelhavet.

Nya Silestone®

→

Bänkskiva och stänkskydd
av Silestone®, Cala Blue
Integrity Due S-diskho (x2)
i Silestone®, Cala Blue

→
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Sunlit Days

40

Sunlit Days
Posidonia Green
Tiden står still under medelhavets
vatten. Allting är lugnt och harmoniskt.
Posidoniaängarna svajar i en
hypnotiserande dans av otroliga
gröna toner. Gröna toner som fångar
blicken och ger liv åt havsbotten, både
bokstavligt och metaforiskt.

Det är Posidonia Green. En grön nyans
som bjuder in oss att omge det med
färger och fångar den här skönheten
som hittills varit oåtkomlig för våra
hem. En grön ton som utstrålar vitalitet,
glädje och natur. En grön färg med
olika ljusstyrka och olika nyanser
beroende på tillfället, såsom det hav
som ger den sitt namn.

Förändra världen från köket

Bänkskiva och stänkskydd
i Silestone®, Posidonia Green
Integrity Due XL-handfat från
Silestone®, Blanco Zeus

→

Kitchen 41
+ Bathroom

Sunlit Days
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Sunlit Days
Faro White

Vitt är Medelhavets färg.
Färgen som täcker väggarna som solen
badar i varje dag. Färgen som fångar
dess ljus och väcker dess värme. Vitt
förkroppsligar renhet mer än någon annan
färg och förmedlar en känsla av lugn.
Det är enkelhetens färg, men samtidigt
den mest komplexa och mångsidiga av
dem alla.

Faro White har inspirerats av fyrarna
som visar vägen för fartyg. En mycket
speciell vit färg som berättar historier
om ljus och hav, och om människor som
älskar livet.
Faro White är en ljusbärare som för
oss närmare det som verkligen betyder
något: våra nära och kära.
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→

Bänkskiva och stänkskydd
i Silestone®, Faro White
Integrity Due XL-diskho
i Silestone®, Faro White
Golv
i Dekton®, Kraftizen Nacre

Nya Silestone®

Sunlit Days
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Sunlit Days
Cincel Grey
Grått är bara grått, säger vissa. Dessa
människor kommer att tala om trä
som bara det, trä. De kommer inta
att tala om ebenholts, eller mörkbrun
mahogny, och de kommer inte att
förstå att när de tittar på ett träd så är
det inte bara det utan en cypress.
Precis som trä inte bara är trä, är grått
inte bara grått. Det är grått för de som
inte vet hur de ska titta och känna.

Cincel Grey är en silkeslen, fint
marmorerad grå färg, full av nyanser.
En grå som avslöjar en rad kontraster
mellan matt och blankt, som i ljuset
påminner om andra färger.
Den känns som de andra färgerna i
serien, som en sensorisk upplevelse till
och med för de som redan är vana att
uppskatta ytor hos olika typer av trä.
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→ Bänkskiva och stänkskydd
i Silestone®, Cincel Grey
Integrity Due S diskho (x2)
i Silestone®, Cincel Grey
Golv
i Dekton®, Kraftizen Micron
Golv
i Dekton®, Kraftizen Albarium

Förändra världen från köket

Sunlit Days
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Sunlit Days
Arcilla Red

Arcilla Red är en nyans som får dig att
bli kär.
En jordröd nyans som smakar som
vin och doftar som nyfallet regn. En
röd nyans som tillför den renaste
essensen av vårt ursprung till vårt hem.
En färgklick, karaktär och ett bultande
hjärta. En röd nyans som förvandlar

köket till en levande plats som väntar
på att upplevas.
En färg som påverkar alla fem sinnena.
En unik yta som både är skön att
röra och vacker att se på. Arcilla Red
förmedlar denna passion, den här
närheten till jorden och detta rena liv till
platser av alla typer.

47

→ Bänkskiva och stänkskydd
i Silestone®, Arcilla Red
Integrity Due XL-diskho
i Silestone®, Arcilla Red
Golv
i Dekton®, Danae

Förändra världen från köket

Sunlit Days
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®
Silestone

och Equilibrio
Marino
Ett samarbete
för att rädda
Medelhavet.
Equilibrio Marino är en ideell
miljöorganisation som består av
dykare, forskare och havsälskare som
arbetar för att återställa och bevara de
marina ekosystemen.

Deras projekt hjälper inte bara havet,
utan också människor som drar nytta
av deras värdefulla arbete. Med detta
samarbete vill Silestone® ge något
tillbaka till det hav som givit oss så
mycket.
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Förändra världen från köket

Sunlit Days
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Posidoniaängarna är viktiga
för Medelhavet och för våra liv.
Medelhavet, ”Mare Nostrum”,
vårt hav. Det är mycket mer
än en karta, ett klimat, en
civilisation eller en målning.
Medelhavet är en unik livsstil
som ska levas på ett speciellt och
autentiskt sätt. Det är ett särskilt
sätt att se, tänka och agera som
har påverkat hela världen.
Förbindelsen med havet, solen
och naturen formar en vänlig, glad,
generös och jordnära personlighet.
Det gör oss till lättsamma människor,
medvetna om naturens betydelse.
Vi lever här och nu. Vi njuter av
varje dag och varje ögonblick.

Det är en kombination av
kulturer som skapats under
århundraden, med en historisk
och kulturell skatt som har format
vår egen unika personlighet.
Detta Mare Nostrum är dess
reflektion. En hyllning till
biologisk mångfald, en dans
av arter som samexisterar i en
konstant och skör balans.
Det finns mer än 12 000 arter
av växter och djur, i Medelhavet
och många av dem är i riskzonen
eller utrotningshotade. Boven
har ett namn: plast.

Vårt hav har nått rekordnivåer
av mikroplastföroreningar.
Koncentrationen av mikroplaster
har nu nått 1,25 miljoner
fragment per km2 och påverkar
redan mer än 130 arter.
Den livsstil vi älskar så mycket kan
inte existera utan havet. Det är dags
att bli medveten och agera. Det är
dags att återställa det marina livet.

Förändra världen från köket

Teamet förbereder sig
för dyket. Skräp som
samlats in under dyket.
Båten ”Mar de Alborán” under
städningen av havsbotten.

→
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Silestone® Levande-platser
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Silestone
Levande
platser

®

Vi förvandlar rum som
förändrar människor.

Var djärv och skapa din egen plats:
ett kök för gemensamma stunder, ett
badrum för välbefinnande… använd dig

av alla kombinationsmöjligheterna hos
Silestone®. En yta som designats för
din livsstil.
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Silestone® Levande-platser
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Se till att du trivs i ditt hem.
Vi gör det enkelt för dig.
Vi vill att du ska leva fullt ut i ditt kök.
Vi vill att du ska skapa, njuta och umgås
och finna motivation utan någonting som
stoppar dig.
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Silestone® håller
ditt tempo.
Silestone har hög slagtålighet som
möjliggör hantering av hårda objekt
(grytor, fat osv.) med ro.

Nya Silestone®

Experimentera och
skapa
nya recept.

					

Silestone® är en icke-porös yta som
är mycket beständig mot fläckar
från kaffe, vin, citronjuice, olja,
vinäger, smink och många andra
vardagsprodukter.

Hållbarhet och innovation förenas i
en yta av noggrant utvalda mineraler
och återanvänt material som ger din
bänkskiva färger med djup och hög
prestanda.

Vi bryr oss om dig och
miljön.

Silestone® ytor.
Du har aldrig känt någonting liknande.
Polished

Suede

Volcano

Extrem glans, mjuk yta vid beröring
och jämn, intensiv och konsekvent
färg.

Ett matt utseende som ger en unik
upplevelse vid beröring och uppvisar
skönhet och finess.

Rustik och grov struktur, samtidigt
som den är attraktiv, mjuk och
behaglig att röra vid.

b
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Silestone® Levande-platser
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Diskhoar
Silestone® Integrity
Integrity-handfatet
erbjuder alla fördelarna
med Silestone® i en
revolutionerande
produkt. Tack vare
”en-del”-effekten blir
bänkskiva och handfat
ett.

Integrity ONE

Integrity DUE

En diskho med mer rundad form i
designen.

DUE finns i dessa tre storlekar: DUE
S, perfekt för mindre miljöer eller
köksö, DUE L, en stor ho med rakare
designlinjer, och DUE XL, det bästa
valet för behovet av en stor ho.

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

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

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

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

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

→ Integrity TOP
51 x 37 x 15,5 cm Radie 6,5 cm

Integrity TOP
Enkel att installera. Den skapar en
känsla av kontinuitet och integrering
med bänkskivan. Inga problem. Inget
behov av specialverktyg.

Integrity Q
Integrity Q är vår nya diskho med en
monolitisk, minimalistisk design.
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Hej färg!

Nya Silestone®

Silestone® Levande-platser
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Skräddarsydda handfat
och gjutna handfat
Ytor som är lätta att rengöra och hygieniska
med både, organiska och linjära former.
Designade handfat och bänkskivor lämpliga
för alla platser.

→ Marie
Marie Top-handfat: 51 x 37 x 10 cm
Marie S handfat: 34 x 37 x 7 cm
Marie L handfat: 51 x 37 x 7 cm
Längd från 47 till 320* cm
Bredd från 44 till 60 cm
2cm rak kant eller 10 eller 12,5 cm kantlist

* Endast Jumbo-skiva.

→ Evita
Evita S handfat: 50 x 30 x 10 cm
Evita L handfat: 65 x 30 x 10 cm
Evita Q handfat: 51 x 41 x 10 cm
Längd från 60 till 320* cm
Bredd från 40 till 60 cm
1,2 cm rak kant eller 12,5 cm kantlist
* Endast Jumbo-skiva.
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Nya Silestone®

→ Elegance
handfat 49 x 30 x 10 cm

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

→ Armony
Handfat 49 x 30 x 10 cm

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

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

→ Simplicity
Handfat 49 x 30 x 10 cm

Silestone® Levande-platser

→

Bänkskiva och stänkskydd
i Silestone®, Posidonia Green
Marie L-handfat
i Silestone®, Posidonia Green
Golv
från Dekton®, Kreta
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Förändra världen från köket

→

→

Bänkskiva och stänkskydd
i Silestone®, Arcilla Red
Marie Top-handfat (x2)
Silestone® White Zeus
Väggbeklädnad
Dekton® Argentium

Välkommen hem

→ Bänkskiva, paneler och golv
i Silestone®, Cala Blue
Marie Top-handfat
i Silestone®, Blanco Zeus
Exilis-duschkar
i Silestone®, Blanco Zeus
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Nya Silestone®

Silestone Levande Rum

→

Bänkskiva och golv
i Silestone®, Faro White
Marie Top-handfat (x2)
i Silestone®, Gris Expo
Wakka-duschkar
i Silestone®, Gris Expo
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Nya Silestone®

Duschkar
Badrummet är en intim plats för lugn och återhämtning, en
källa till välbefinnande och fyllt av upplevelser. Silestone®
duschkar smälter in harmoniskt i badrummet. En yta som är
lätt att rengöra och hygienisk med unika färger och finishar.

→ Wakka
Längd från 70 till 250 cm
Bredd från 70 till 150* cm

→ Wakka Brim
Längd från 70 till 250 cm
Bredd från 70 till 150* cm

→ Kador Suite
Längd från 70 till 200 cm
Bredd från 70 till 150* cm

→ Exilis
Längd från 70 till 320 cm
Bredd från 70 till 150* cm

Välkommen hem
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Silestone®
Certifikat
och garantier
Den lugn och ro som
du förtjänar.
Silestone är helt certifierad när det gäller hygien, prestanda
och hållbarhet från de mest krävande och välrenommerade
oberoende globala aktörerna och laboratorierna. Och
naturligtvis med den 25-åriga garantin från Cosentino.
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Nya Silestone®

GreenGuard Gold

GreenGuard

DNV · GL

EPD

DNV

NSF

25 års Garanti
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Cosentino Scandinavia
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+46 31 7878980
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+46 08 52526360 customerservice.
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Cosentino City Stockholm
Rosenlundsgatan 29b
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+46 08 52526380
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www.silestone.com
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***

* Se specifika garantivillkor.
** För mer information om NSF-certifierade färger, besök www.nsf.org
*** Den koldioxidneutrala certifieringen gäller endast för Sunlit Days-serien.

