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On Top

FILM GENRE

PLACE IN THE HOME

Romantic
רומנטי

Jacuzzi
ג'קוזי

םיטרס לש רנא'ג

מקום בבית

FAVOURITE COLOUR

צבע אהוב

Black
שחור
FOOD

מזון

Chocolate
שוקולד

Cindy
 סינדיTops
של
1. Food
I couldn’t live without
chocolate.

6. Place in the home
My jacuzzi, especially first
thing in the morning.

2. City
I love New York, but also
Los Angeles and Paris.

7. Moment of the day
I love the mornings and also
reading in my bed.

3. Memory

8. Film Genre
I like romantic films, but also
those about other places and
time periods.

Getting married and having
my children.
4. Season
Summer. It reminds me of
when I was a child.

MEMORY

זיכרון

Wedding
חתונה

9. Accessories
Sunglasses and watches.

5. Holidays
Anywhere with a beach.
I love swimming and having a
margarita at the end of the day.

10. Colour
Black for my clothes and
white for my house.

MOMENT OF THE DAY

CITY

Reading
at קריאה
home
בבית

New
York
יורק
ניו

הרגע היומי

ACCESSORY

אבזר

Sunglasses
שמש
משקפי
Various authors Unsplash.com
Various authors
Unsplash.com

ההעדפות

עיר

HOLIDAY SEASON/PLACE

 מקום/ תקופת החגים

Summer/
Sea
ים/קיץ

סינדי קרופורד
המשטחים הגדולים ביותר
מאישה ודוגמנית צמרת
הכר את הכוכבת של הקמפיין החדש שלנו

הצליחו להישאר בפסגה .הקמפיין
מתחיל עם אחת מהדוגמניות ""Tops on Top
הידועות והמוערכות ביותר בעולם .באופן
מפתיע ,סינדי קרופורד היא אדם פשוט,
מעשי וקרוב מאד .הסוד של דוגמנית העל
האמריקאית הזו פשוט ודומה מאד לזה של
קשר  Cosentino:ערכי הדי.אנ.איי .של
משפחתי אמיץ ,תשוקה לעבודה וענווה.
בראיון בלעדי לאחר צילומים ,הדמות
מספרת " "Tops on Topהחדשה לגמרי של
.לנו על התשוקות הגדולות שלה

השיקה , Cosentinoלפני  25שנים
סיליסטון® ,חומר חדשני שחולל מהפכה
בעיצוב המשטחים באמטיה ובמטבח בכל
העולם .כדי לחגוג  3עשורים של עבודה
קשה וחדשנות ,אנו משיקים קמפיין חדש
בו אנו מוקפים באישים מפורסמים מעולם
הספורט ,התרבות ,המטבח והאופנה .גברים
ונשים שהודות לנחישותם ומקצועיותם
הגיעו לפסגת הקריירה שלהם ,וככל שהדבר
,מסובך

אני אוהבת מזון"
בריאותי אךלא יכולה
"לחיות בלי שוקולד

נברשות עגולות
מנורות תקרה מחומרים
מחוספסים :ברזל,
פלדה או בטון.

פתוח  24שעות
אין דבר שיסתיר את
האור הטבעי .חלונות
גדולים מוסיפים חמימות
לאווירה.

גוונים טבעיים
צבעי האדמה הללו
מוסיפים רוגע לכל
חלל ,כגון מטבחים.

אביזרים מעץ /
צמחים
מספקים חום
ומקוריות למטבח.

DESERT SILVER

מתכונים מובילים
למטבח המושלם.

בשחור ולבן

אלמנטים של
אתר בניין

באפור ,לבן ועץ

תמונות ,צילומים
ואיורים להוספת
ניגודיות.

מדפים מבניים
שמאירים חללים
תוך שימוש בעיצוב
מינימלי.

לריהוט ,שולחנות,
כסאות ושרפרפים
בעיצוב מודרני עם
נוחות מירבית.

ברזים מקצועיים
לחוויה קולינרית
מושלמת ,עם מד
טמפרטורה וידית
נשלפת.

משטחי מטבח
עם אופי
משטחים גדולים
מחומרים טכנולוגיים,
בהשראת טרנד
הנראות של שיש.

TECHNOLOGY
ON TOP
Welcome to a new era.
N-BOOST is born, Silestone's revolutionary technology
that improves the DNA of our surfaces.
Innovation that prevents the adhesion of liquids,
enhances shine and intensifies colour.

by SILESTONE

Silestone
N-Boost

®

Repels
any type
of Liquid

Long
Life
Colours

Surface
Shinier
than Ever

Cleaning has bever been easier thanks to
this superior stain resistance.

Thanks to N-BOOST technology, colours
are more authentic and intense.

Silestone® now shines more than ever.
N-BOOST creates a more even surface,
causing light to reflect off it more
intensely.

Easy
Cleaning

The hydro-repellent properties of new Silestone®
N-BOOST prevents the absorption of everyday kitchen
liquids.
The new Silestone® technology makes for easier
cleaning and stain removal even days after the
spillage.

מרתה
סימונט
הבלוגרית הקולינרית הידועה
מרתה  Cosentinoסימונט
משתפת פעולה עם כדי לשתף
מתכונים פשוטים וטעימים
שניתן להכינם על משטחי
הדלפק שלנו תוך כמה דקות
 -Dekton.ו  Silestoneבלבד,
היא תראה לנו דרך יצירתית
להכין מתכונים בריאים שיעזרו
לכם לכבוש אל לב האורחים
שלכם.

קישוא ספגטי
מאת מרתה סימונט

הכנה
1

מרכיבים
 1קישוא
 100גרם ג'מבו שרימפס
 2שיני שום
 1כפית קארי
 100גרם עגבניות שרי
עירית טרייה
בזיליקום טרי
זרעי שומשום
שמן זית
מלח ופלפל

2

צרו ספירלות
מהקישוא

3

קרמלו
את העגבניות

שטפו את הקישוא היטב ,אל תקלפו,
חתכו לחתיכות גדולות שיוכלו לעבור
מבעד לחותך הספירלי .סובבו את
הקישוא בחותך הספירלי כאילו הוא
מחדד עפרונות כדי ליצור את הספגטי.
אדו את החוטים הספירליים לא יותר
מדקה אחת והניחו בצד.

חתכו את העגבניות לחצי והקפיצו
אותן קלות במחבת עם מעט שמן
זית ,על הצד החתוך בלבד ,מבלי
להפוך אותן .המטרה היא לתת
חיזוק לטעמן של העגבניות ,לשמור
על המוצקות שלהן מבלי לבשל אותן.

הכינו את המרינדה
עבור הג'מבו
שרימפס

הגישו את
הספגטי

בקערה בינונית ,הוסיפו את הקארי,
השום הטרי המגורר ומעט שמן זית.
תבלו לפי הטעם .ערבבו היטב והוסיפו
את הג'מבו שרימפס המבושלים.
ערבבו שוב ותנו לתערובת לעמוד כמה
דקות כדי שהם יספגו את הארומה
והטעם.

4

הניחו את ספירלות הקישוא על
צלחת .הוסיפו את העגבניות
המקורמלות ואת השרימפס
במרינדה .קשטו בעירית טרייה
קצוצה ,כמה עלי בזיליקום וקמצוץ
זרעי שומשום.

Integrity,
כיור המטבח
של סיליסטון
Integrity ONE
41x51x15,5cm

Integrity DUE S
37x34x15,5cm

Integrity DUE L
37x51x15,5cm

שילוב חלק
 קוורץ90%-יותר מ
 חדשנות100%-ו
מתוכנן במיוחד לאלה שרוצים את הטוב
 שילוב של כל,ביותר במטבח שלהם
היתרונות של סיליסטון במוצר חדש
 כיור המטבח: מהפכניIntegrity.

Integrity DUE XL
43,5x67x21cm

Integrity Q
44x55x17.5cm

Integrity TOP
37x51x15.5cm

Integrity TOP

Integrity Q

The new Integrity Top sink is the new,
easy-to-install, drop-in sink model that
creates a feeling of unity and integration
with a Silestone® worktop.
A single piece. Hassle-free installation, no
special tools required.

Integrity Q is the new minimalist
kitchen sink, designed for those who
seek different elements and details that
come together seamlessly to create a
unique kitchen full of personality. With
an almost square shape, the Q model
from the Integrity by Silestone® range of
kitchen sinks is the perfect choice for
those who love geometry.

So simple

For Geometry lovers

 הוא,"הודות לאפקט של "מקשה אחת
 משטח העבודה העליון.נראה אחיד וחלק
והכיור מאוחדים מהצעדים הראשונים של
תהליך העיצוב ומשולבים בצורה מושלמת
כך שאין גבולות בין החלקים.

Integrity
DUE

צורה ישרה יותר
DUE, םילדג השולשב עיפומש:
DUE S: 37x34x15.5 מ"ס, רויכל ילאידיא
לופכ
DUE L: 37x51x15.5 מ"ס, רויכל ילאידיא
דיחי וא ירקיע, ו- DUE XL: 43.5x67x21
מ"ס, ולש רתוי הלודגה הדימב. םלשומ
לש קופיאב יפויו ןונגס םיאורה הלא רובע
םירשי םיווק

חדר אמבטיה עם
,משטחים גדולים
ללא תפרים
סיליסטון® ממציא מחדש חללים הודות
לקונספט החדש של פתרונות לפי הזמנה עבור
חללים גדולים .כל אלמנט ארכיטקטוני הופך
להזדמנות המקנה לנו אפשרויות אסתטיות
אינסופיות .החומר מתאים את עצמו ומסתגל
.לחלל ולא להיפך
סיליסטון מאפשר יצירה של חדר אמבטיה
מושלם מחומר אחד ויחיד ,ומקנה לחלל
הרמוניה וקווים אסתטיים טובים יותר
ET. SERENA

קירות עם
אישיות
חיפוי בפורמט גדול
לעיצוב אלגנטי וקירות
מתוחכמים.

בשחור ולבן
תמונות ,צילומים
ואיורים להוספת
ניגודיות.

ET. MARFIL

טיפים מובילים למראה
ותחושה טבעיים

ריהוט ממגוון
חומרים
אביזרים בעבודת יד
מפורצלן וקרמיקה.

אורות מדויקים
ליצירת אווירה נעימה
ומושכת ויזואלית.

מוצרים שהוצאו
מהקשרם
אלמנטים ש""הוצאו
מהקשרם"" לקישוט
המטבח.

מראה אבן טבעית
משטחים בטקסטורות
טבעיות ,לעיצוב מפתיע,
פונקציונלי ומקושט.

אלמנט חיוני :עץ

רעיונות מוצלחים למטבח
?האם אתה שוקל לעצב מחדש את המטבח או ליצור עיצוב מקורי יותר
אם כן ,אל תחמיץ את הרעיונות החדשניים שלנו בעלי סגנון ואישיות ייחודיים

עטר את
החזיתות

הוסף ויניל דקורטיבי

בחר בצבע
צפחה

זהו אזור העבודה העיקרי .בחר בחומרים
המאפשרים ניקוי ותחזוקה קלים .תוכל
לבחור באותו צבע כדי לקבל מטבח אחיד
מבחינה ויזואלית או בצבע שהוא שונה
.לחלוטין כדי ליצור ניגודים מעניינים

הוא יאפשר להפיח רוח חדשה
במטבח שלך ולעדכן את המראה שלו
במומחיות .תוכל להשתמש בו לעיצוב
מחדש של חזיתות הארונות והמגירות
של המטבח או לשנות את המראה של
.המכשירים החשמליים הביתיים

הודות לסוג זה של צבע ,תוכל בקלות
לעצב מחדש את המטבח ,לצבוע אותו
על קירות ,ריהוט ומכשירי חשמל ביתיים.
השתמש בצבעים מסורתיים כגון ירוק
ושחור או בחר באופציות חדשניות כגון
.צהוב

מזג בין סגנונות שונים

חפצים לא
שגרתיים

בחר בצבע שחור עבור
המטבח

עצב מטבח ייחודי על ידי מיזוג של סגנון
סקנדינבי וסגנון כפרי :ריהוט מודרני
בחלל עם סגנון תעשייתי מאד ,עם
מכשירים גלויים ,קירות לבנים ורצפות
.בטון

עצב את המטבח שלך כך שישדר
מקוריות ואישיות על ידי הכנסת
אלמנטים שאינם חלק ממנו .דוגמאות
לכך יכולות להיות ציור גדול נשען על
.הקיר או פסל

אם אתה אוהב עיצובים עכשויים והמטבח
שלך בהיר במיוחד ,בחר את הצבע השחור
כדי ליצור מראה מודרני מתוחכם .תוכל
ליצור גם ניגודים מעניינים מאד עם צבע
.לבן

היתרונות
העיקריים של
®סיליסטון
סיליסטון הנו קוורץ טבעי שנוצר כדי לספק גוון
ומרקם למשטחי אמבטיה ומטבח .הודות לתכונות
הפיזיקליות והכימיות שלו ,תוצאה של מחקרים של
.שנים ,הוא מבטיח היגיינה ובטיחות

עמיד מפני
פגיעות

עמידות מפני
כתמים

עמיד מפני חומצות
ושריטות

העמידות הגבוהה של סיליסטון מפני פגיעות
מאפשר לטפל בחפצים קשים מאד (מחבטות,
.מגשים ,וכו') בקלות רבה

סיליסטון הנו משטח לא נקבובי עמיד ביותר
מםני כתמים של קפה ,יין ,מיץ לימון ,שמן ,חומץ,
.איפור ומוצרים יומיומיים אחרים רבים

קוורץ הנו אחד המינרלים הקשים ביותר
הקיימים .בזכות תכונה זו המוצרים שלנו הם
.בעלי עמידות גבוהה מפני נזק חיצוני

קולקציית
סיליסטון

®

Iconic White

Bianco Calacatta

Pearl Jasmine

p l r j n Blanco Zeus

p l * Classic Calacatta

p l j Ariel

White Storm 14

p l r j Et. Marfil

Blanco Stellar 13

p l r j Bianco Rivers

Blanco City

p l r j Haiku

p l v r j Et. Statuario

p l j i Et. Calacatta Gold

p l j Desert Silver

p l j n Snowy Ibiza

p l j r Blanco Orion

p l r Silken Pearl

p l j n Yukon

p l r Blanco Maple 14

p l r Blanco Capri

plji

p l j White Arabesque

pj

pjn

p l r j Blanco Norte 14

plrj

p l v r Lagoon

p l r j Lyra

plrj

p l r j Tigris Sand

p l v r Et. Serena

pljn

 בטכנולגיתn
N-BOOST

INTEGRITY i

 מלוטשp
 זמשl
 וולקנוv

 סטנדרטיr
 ס"מ306  רוחב עדX  ס"מ140 גובה
JUMBO j

 ס"מ325  רוחב עדX  ס"מ159 גובה

Kensho

p l v r Cygnus 15

Pacifica

p j Noka

Amazon

Calypso

p l j Royal Reef

p l j Unsui

p l v r Et. Emperador

p l j Gris Expo

 ס"מ:מידות האריחים
60X60 60X40 30X30 45X45 6030

p l j Rougui

p l r j Altair 15

 ס"מ3 , ס"מ2 , ס"מ1.2 :עובי

p l j Coral Clay Colour

p l j Ironbark

p l j n Doradus 13

p l v r j Cemento Spa

Charcoal Soapstone

p l j n Merope

Et. Marquina

p l j n Et. Noir

p l v r j Marengo

p l r Negro Stellar

plji

plj

plj

p l r n Arden Blue

plvj

p r j n Negro Tebas 18 plrjin

p l n j Iconic Black

prn

קבוצות מחירים
 מלוטשP סיליסטון
VI סיליסטון

V סיליסטון

IV סיליסטון

III סיליסטון

II סיליסטון

I סיליסטון

BIANCO CALACATTA
CLASSIC CALACATTA
ET. CALACATTA GOLD
ET. NOIR

ARIEL
BLANCO ORION
CALYPSO
ET. EMPERADOR
ET. MARFIL
ET. MARQUINA
ET. SERENA
ET. STATUARIO
ICONIC WHITE
PACIFICA

BLANCO ZEUS
CHARCOAL SOAPSTONE
DORADUS 13
HAIKU
ICONIC BLACK
KENSHO
LAGOON
LYRA
MEROPE
PEARL JASMINE
SNOWY IBIZA
UNSUI

AMAZON
BIANCO RIVER
BLANCO CAPRI
BLANCO STELLAR 13
CYGNUS 15
DESERT SILVER
NEGRO STELLAR
SILKEN PEARL
TIGRIS SAND
WHITE ARABESQUE
WHITE STORM 14
YUKON

ARDEN BLUE
BLANCO MAPLE 14
BLANCO NORTE 14
CEMENTO SPA
CORAL CLAY COLOUR
IRONBARK
NEGRO TEBAS 18
ROYAL REEF

BLANCO CITY
GRIS EXPO
MARENGO
NOKA

 זמשZ סיליסטון
VI סיליסטון

V סיליסטון

IV סיליסטון

III סיליסטון

II סיליסטון

I סיליסטון

BIANCO CALACATTA
CLASSIC CALACATTA
ET. CALACATTA GOLD
ET. NOIR

ARIEL
BLANCO ORION
CALYPSO
ET. EMPERADOR
ET. MARFIL
ET. MARQUINA
ET. SERENA
ET. STATUARIO
ICONIC WHITE

BLANCO ZEUS
CHARCOAL SOAPSTONE
DORADUS 13
HAIKU
KENSHO
LAGOON
LYRA
MEROPE
PEARL JASMINE
SNOWY IBIZA
UNSUI

AMAZON
BIANCO RIVER
BLANCO CAPRI
BLANCO STELLAR 13
CYGNUS 15
DESERT SILVER
TIGRIS SAND
WHITE ARABESQUE
WHITE STORM 14
YUKON

ARDEN BLUE
BLANCO MAPLE 14
BLANCO NORTE 14
CEMENTO SPA
CORAL CLAY COLOUR
IRONBARK
NEGRO TEBAS 18
ROYAL REEF

BLANCO CITY
GRIS EXPO
MARENGO
NOKA

 וולקנוV סיליסטון
IV סיליסטון

III סיליסטון

II סיליסטון

I סיליסטון

BLANCO ZEUS
KENSHO
TIGRIS SAND

AMAZON
BIANCO RIVER
TIGRIS SAND

ARDEN BLUE
CEMENTO SPA

GRIS EXPO

ET. SERENA

תעודות

סיליסטון
אחריות ל 25 -שנים
®

סיליסטון® מוסמכת ברחבי העולם לערוב לבטיחות
ולהגנה מרביים

GREENGUARD

המותג היחיד שנותן לך אחריות מוסמכת בכתב
רק חברה מובילה בעולם כמו קוסטינו ,היצרן
הגדול ביותר של משטחי קוורץ ,יכול להעניק
.אחריות אותנטית ל 25 -שנים על סיליסטון
דרוש הוכחה של אמיתות לגבי משטח העבודה
שלך של סיליסטון ודחה חיקויים עם כוונות
.מרמה

© Steffany Hollingsworth

הסמכה הנוגעת לפליטות נמוכות לאוויר
.מתרכובות כימיות
YEAR

NSF

WARRANTY

הסמכה הנוגעת לכך שהמוצר בטוח מבחינה
.בריאותית במונחי גהות

LGA
מאשר יעילות בשימוש של מערכות מים
.ובקרת סיכונים לסביבה

*

**

AÑOS

GARANTÍA

*  לבדיקת תנאים והתניות בקר באתרwww.silestone.com
**  למידע נוסף על צבעים בעלי תעודתNSF  בקר באתרwww.nsf.org
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