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Inspirar pessoas 
através de espaços 
inovadores e  
sustentáveis.

Objetivo empresarial

Missão

Empresa líder que, de forma responsável, 
imagina e antecipa com os seus clientes 
superfícies inovadoras de elevado valor 
para o mundo da arquitetura e do design.

Visão

Liderar do mercado de revestimento de 
superfícies através da apresentação de 
soluções arquitetónicas inovadoras que 
proporcionam design, valor e inspiração à 
vida dos nossos clientes.



* Para obter mais informações sobre tonalidades com certificado NSF, visite www.nsf.org
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A Cosentino® está profundamente empenhada em exceder 
as necessidades dos nossos clientes e fornecedores com 
respeito pelo ambiente através da gestão responsável de 
recursos, garantindo inovação e melhoria  contínuas dos 
nossos processos, produtos e serviços a nível global.

Cosentino®

→ ISO 9001

→ ISO 14001

→ ISO 20400

→ ISO 45001

→ ISO 50001

→ UNE 15896

→ Créditos Leed e Breeam em Silestone®, Dekton®  
e Sensa by Cosentino®.

→ RSC (verificado pela KPMG) com base na GRI - Global 
Reporting Initiative (Iniciativa Global de Comunicação) 
.

Silestone®

→ Etiqueta de declaração

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard e Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Kosher - Bancadas

→ Contacto com alimentos (NSF) Todos os tipos de contacto 
com alimentos - Bancadas

→ Declaração de Conformidade (DoC) de acordo com os 
Regulamentos 1935/2004/CE, 2023/2006/CE, 10/2011/
UE.

→ Declaração de Conformidade (DoC) com as normas EN 
15285, EN 15286 - Pavimentos e coberturas.

3D
→ Declaração de Conformidade Integrity (DoC)  

de acordo com EN 13310 - Lava-loiças.

Dekton®

→ Etiqueta de declaração

→ Etiqueta DGNB

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard e Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Teste de Manchas Químicas (SEFA)

→ Certificação de segurança contra incêndios APF-1525 
(Applus) baseada na ISO 1716

→ Teste de Combustibilidade (CSIRO)  
baseado em AS 1530.1

→ Incêndio Classe Euro A1 (Tecnalia)  
com base em 13501-1

→ Características de combustão (QAI) baseadas na norma 
ASTM E84-15b

→ Declaração de Conformidade (DoC) de acordo com a 
norma EN 14411 Anexo G - Pavimentos e coberturas.

→ Declaração de Conformidade (DoC) com a Diretiva 
Europeia 2014/90/UE - Barcos.

→ Declaração de Conformidade (DoC) de acordo com a 
norma ETAG 034 Artigo 66.3 - Fachadas

→ ETA 14/0413 - Fachadas ventiladas.

→ BBA 16/5346 - Fachadas ventiladas

→ NOA 19-0227.02 - Fachadas ventiladas.

→ Relatório de teste sísmico T1601 (NCREE)

→ Kosher - Bancadas

→ Módulo IMO B 50171/A2 MED de acordo com a Diretiva de 
Equipamento Marítimo 2014/90/UE - barcos

→ Módulo IMO D SMS.MED2.D/109819/A.0 de acordo com a 
Diretiva de Equipamento Marítimo 2014/90/UE - barcos

→ USCG Módulo B 164.117 / EC2690 - barcos

→ Teste de Incêndio NFPA 285 (Tecnalia)

→ Certificado de Defesa Civil CoC - Fachadas ventiladas.

Certificações 

C
er
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Coleção de casa de banho 

Lavatórios

→ Declaração de conformidade (DoC) com a norma EN 14688.

→ CSA/IAPMO TJ5065 (QAI) com base em CSA B45.5-17 / IAPMO Z124

Bases de duche

→ Declaração de conformidade com a norma EN 14527.

→ Antiderrapante TJ5148-2 (QAI) com base em ASTM F462

→ CSA/IAPMO TJ5148-1 (QAI) com base em CSA B45.5-11 / IAPMO Z124

Sensa by Cosentino® 

→ VOC (UL) Greenguard e Gold.

Natural Stone by Cosentino

→ Declaração de conformidade (DoC) com a norma EN 1341, EN 1469,  
EN 12057, EN 12058 - Pavimentos e coberturas.

* ISO 9001
ISO 14001
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→ Cosentino® City Sydney/Atelier LAB
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City

Cosentino® 
City
Viva a Cosentino®
ADN com um espaço 
multifuncional para 
criar ligações.

A Cosentino® coloca à sua disposição a rede 
de Cosentino® Cities em mais de uma dúzia 
de cidades em todo o mundo. Foram criados 
como locais de encontro para inspiração e 
criatividade, para designers e arquitetos de 
interiores encontrarem tudo o que precisam 
da Cosentino®.

Nas nossas exposições 
de design e inspiração 
terá acesso a:

 
Visitas personalizadas

Marque visitas e reuniões com os seus 
clientes para lhes mostrar as superfícies e 
os produtos inovadores da Cosentino num 
espaço único.

 
Novos serviços digitais

Utilize os nossos serviços digitais de 
realidade aumentada para ajudar os seus 
clientes a visualizarem os  seus projetos.

 
Zonas de experiência

Um espaço para experimentar materiais, 
texturas e padrões de superfície, 
combinando-os para criar novas 
possibilidades de design no nosso Atelier Lab.

 
Conselhos de especialistas

Encontrar a solução de design certa para 
qualquer tipo de aplicação, através de 
experimentação e combinação das marcas 
mais inovadoras da Cosentino, como 
Silestone®, Dekton® e Sensa by Cosentino®.

 
Eventos e oradores

Aprenda e inspire-se pelos nossos programas 
contínuos de atividades, oradores e encontros 
com meios especializados em design, 
arquitetura, cultura e criatividade. 

→ Cosentino® City Amesterdão→  Cosentino® City Barcelona

Os nossos salões de exposições 
em cinco continentes

→ LOS ANGELES

→ MANHATTAN

→ MIAMI    

→ SÃO FRANCISCO

→ MONTREAL

→ TORONTO

→ BARCELONA

→ MADRID

→ LONDRES

→ MILÃO

→ SINGAPURA

→ SYDNEY

→ DUBAI

→ AMESTERDÃO

→ PARIS

→ MAIORCA

→ ESTOCOLMO

→ TELAVIVE
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Chapa digital.

A Chapa Digital Cosentino® permite 
a visualização de todos os produtos 
Cosentino num ecrã vertical gigante 4K 
de 80 polegadas.

Desta forma, poderá ver o produto 
de forma semelhante ao seu formato 
original e visualizar centenas de chapas 
com o deslizar de um dedo.

Uma ferramenta fantástica para 
experimentar o potencial dos produtos 
Cosentino.

Exposição do 
sistema de 
fachada.

Nas nossas Cities irá experimentar uma 
seleção das fachadas e edifícios mais 
interessantes criados por arquitetos de 
prestígio. 

O sistema de fixação e os detalhes dos 
projetos podem ser explorados através 
de um ecrã interativo. 

Atelier Lab

Um espaço para experimentar materiais, 
texturas e padrões de superfície, 
combinando-os para criar novas 
possibilidades de design. 

→  Cosentino® City Barcelona
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Exposição  
do projeto
A Cosentino® quer que os 
esforços criativos e ideias 
dos designers tenham 
exposição máxima.

Criámos diferentes canais de exposição de conteúdo  
no mundo do design, gerando prestígio e alcance:

RevistaC.Top 

A Revista C.Top é a nossa revista de 
design e tendências e o veículo criativo 
para o programa. Aqui, encontrará 
temas relacionados com o mundo do 
design, entrevistas com designers, 
projetos destacados e estudos de 
caso inspiradores. E, claro, o objetivo 
é ter os seus projetos entre as suas 
150 páginas, que também serão 
distribuídas digitalmente.

Cosentino.com 

O portal web da Cosentino apresenta 
conteúdos destinados a inspirar 
consumidores e designers com 
um alcance mensal de milhões de 
utilizadores a nível global. Através 
da nossa secção "Interiores", damos 
visibilidade aos projetos de interiores 
mais relevantes.

Redes sociais

Iremos maximizar a exposição de 
projetos icónicos através dos nossos 
canais de redes sociais, criando 
uma ligação mais profunda com 
utilizadores e profissionais de design. 

→ Revista C.Top



 COSENTINO SPACES 18 | 19SUSTENTABILIDADE  COSENTINO®

Energia 
A eficiência energética e 
a utilização de fontes de 
energias renováveis 
são os dois elementos-chave 
da nossa estratégia para 
minimizar o impacto das 
nossas atividades.

100% do nosso consumo de energia provém de fontes de 
energias renováveis. Além disso, para 2021, aspiramos 
alcançar o autoconsumo de 30% de energia.

Por outro lado, a melhoria constante dos nossos processos 
e maquinaria permite-nos alcançar um elevado nível de 
eficiência energética, o que se traduz numa diminuição de 
8% do consumo de eletricidade nos nossos processos de 
produção. 

Na Cosentino®, abordamos 
a sustentabilidade como 
um compromisso coletivo 
que resulta do envolvimento 
individual daqueles que 
fazem parte da Cosentino®.

Os nossos esforços contínuos de melhoria envolvem a análise 
constante de toda a nossa cadeia de valor - desde a aquisição de 
matérias-primas até à entrega do produto final dos consumidores. 

Estamos firmemente alinhados com a Agenda das Nações 
Unidas para 2030. Como líder global no fabrico e distribuição 
de superfícies inovadoras da nossa sede em Almería, Espanha, 
estamos empenhados em impulsionar o caminho para a 
sustentabilidade local e global. 

Sustentabilidade 
Cosentino®
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→ Oliveiras no parque industrial da Cosentino®.
→ Instalações fotovoltaicas na Cosentino®

→ Iluminação LED em todo o parque industrial Cosentino®.



Carbon neutrality:  
Design sustentável

O Grupo Cosentino considera o desenvolvimento sustentável
como um compromisso essencial na estratégia de crescimento da 
empresa, no que concerne ao respeito e proteção do ambiente.

Calculamos a nossa pegada  
de carbono

É uma entidade externa que verifica o cálculo 
e os resultados da pegada de carbono que 
são submetidos ao Ministério Espanhol para 
a Transição Ecológica e Desafio Demográfico 
(MITECO, em espanhol), que é responsável por 
aprovar e registar a nossa pegada, tornando-
se parte do registo espanhol da pegada de 
carbono, em contrabalançamento e projetos 
de absorção de dióxido de carbono do 
Gabinete Espanhol de Alterações Climáticas 
(OECC, em espanhol), cujos resultados são 
tornados públicos como um exercício de 
transparência.

Este cálculo utiliza dados de consumo de 
energia e/ou combustível, bem como dados 
de consumo de matéria-prima recolhidos de 
todas as subsidiárias do Grupo (Centros, 
Oficinas, Cidades, HUB, sede, etc.) com vista 
a compensar estas emissões.

Reduzimos o nosso impacto

Estamos comprometidos com a eficiência 
energética, redução de emissões e 
mobilidade sustentável para minimizar o 
nosso impacto.

 • Eficiência energética: é um objetivo 
prioritário para a Cosentino reduzir o 
consumo de energia no processo de 
produção e na atividade geral do grupo, 
razão pela qual conseguimos obter 100% 
da eletricidade que utilizamos a partir de 
fontes renováveis.

 • Redução de emissões: foram investidos 
2,8 milhões de euros na implementação de 
um sistema de gestão e monitorização de 
energia para os sistemas de calor, o que 
permite que o calor das fornalhas Dekton® 
seja recuperado e utilizado nos secadores, 
reduzindo assim as emissões.

 • Mobilidade sustentável: aderimos 
recentemente ao “Plano Sumamos Salud 
+ Economía”, ao abrigo do qual temos uma 
Política de Mobilidade que nos ajudou a 
evitar 230 TCO2 em 2018.

Compensamos as nossas emissões

Para alcançar a neutralidade de carbono 
em Dekton®, na Cosentino compensamos as 
nossas emissões ao longo de todo o ciclo de 
vida do produto (âmbitos 1+2+3) investindo 
em projetos de redução de emissões de GEE.

Para este fim, identificamos os projetos que 
cumprem os requisitos para compensação 
responsável e que, por sua vez, têm uma 
forte dimensão social que contribui 
para a concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da Agenda 
2030 da ONU.

O projeto selecionado para compensar 
as 42 532 toneladas de emissões de 
CO2, resultantes de um ano de produção 
de Dekton®, tem um impacto direto no 
desenvolvimento sustentável ao apoiar a 
economia local, fornecendo formação e 
oportunidades de emprego.

Abordamos aspetos relacionados com a utilização eficiente de recursos 
naturais, gestão adequada de resíduos, emissões atmosféricas, 
descargas e outros impactos potenciais para fazer uma utilização 
sustentável dos recursos naturais e proteger a biodiversidade e os 
ecossistemas.

Na Cosentino, estamos fortemente empenhados na Agenda 2030 
promovida pelas Nações Unidas e no Plano de Ação Local promovido 
pelo Governo Espanhol.

Como demonstração do nosso compromisso, conseguimos compensar 
as 42 532 toneladas de emissões de CO2 resultantes de um ano de 
produção de Dekton®, obtendo assim a etiqueta de pegada de carbono 
zero para todo o ciclo de vida do produto em 2019 para todos os 
produtos da marca Dekton®.

Além disso, a série Sunlit Days da Silestone® é a primeira coleção da 
marca a alcançar esta certificação.
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Água
Desde a nossa criação, 
valorizamos a importância e 
compreendemos os desafios 
da gestão adequada da água.

Isso motivou-nos a implementar uma política de utilização 
sustentável, maximizando a utilização eficiente dos recursos 
hídricos nos diferentes processos de produção.

Usamos tecnologia de ponta para alcançar 99% de água reciclada  
em todos os nossos processos no Parque Industrial Cosentino.

Além disso, usamos 100% da água excedente para irrigar áreas 
verdes.

Materiais
Estamos empenhados em 
fabricar a maior parte dos 
materiais com os quais 
trabalhamos ao longo 
de toda a cadeia de valor.

Nos últimos anos, embarcámos num projeto ambicioso de 
I&D chamado “Circularidade” para reutilizar os materiais a 
partir dos quais fabricamos os nossos produtos.

Outra ação é a tecnologia revolucionária HybriQ+ que traz 
consigo a nova geração de Silestone. HybriQ+ contém um 
mínimo de 20% de materiais reciclados e é fabricado com 
100% de energia renovável e 98% de água reciclada. 



25
Anos
Garantia
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1 

Mineral 
compactado

1200 ºC

25 ºC

Prensa Forno Superfície 
ultracompacta

2 

Cristalização 
mineral

3 

Rede 
cristalina

4 

Liquidação 
de rede

5 

Solidificação 
do líquido

6
 
Chapa 
ultracompacta

Tecnologia de partículas sinterizadas

Dekton® usa um SPT exclusivo na sua produção, capaz de sinterizar 
partículas minerais, unindo-as e compactando a sua estrutura interna. 
Este inovador processo tecnológico imita e acelera os processos pelos 
quais a pedra natural é submetida quando é exposta a pressões e 
temperaturas elevadas durante milénios.   

Dekton® emula em poucas horas o que a natureza leva milénios a fazer, 
graças à tecnologia exclusiva SPT.

→ A fornalha tem um comprimento de 180 metros

→ As temperaturas atingem aproximadamente 1250ºC

→ O tempo total do processo depende da espessura da chapa  
(cerca de 4 horas).

Segurança em fachadas e revestimentos 

Para reforçar a segurança em fachadas ventiladas e revestimento 
interior, existe a possibilidade de aderir a uma malha de segurança 
por trás da chapa Dekton®, especialmente desenvolvida para evitar 
quedas devido a quebra. É uma malha de fibra de vidro de 300 g/m2 
colada ao material com resina epóxi. A segurança é uma das principais 
preocupações da Cosentino®.

Dekton®  
by Cosentino®  

 

Inovação aplicada  
ao design.

Dekton® é uma mistura sofisticada de mais de 20 minerais 
extraídos da natureza. O seu processo de produção resulta 
de anos de aprendizagem e inspiração na produção de 
superfícies de vidro, porcelana de última geração e quartzo.

A microscopia eletrónica permite obter um material com 
porosidade reduzida, graças ao processo de sedimentação e 
à ultracompactação exclusiva de Dekton®. Esta porosidade 
reduzida e a ausência de microdefeitos que causam stress ou 
pontos fracos são a característica distintiva de Dekton®.
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Características do  
produto Dekton®

Dekton® cumpre todas as especificações 
técnicas necessárias numa superfície de alta 
resistência para materializar qualquer projeto 
de design residencial interior e exterior.

Elevada resistência  
aos raios UV

Dekton® é altamente resistente à luz 
ultravioleta (raios UV) e não desvanece 
nem se degrada ao longo do tempo em 
qualquer tipo de aplicação exterior.

Resistência mecânica  
superior

A variedade de espessuras de 
Dekton® permite que seja usada 
em aplicações onde a resistência 
ao vento ou ao impacto é um 
requisito do projeto.

Baixa  
absorção de água

A absorção de água de Dekton® é 
insignificante; portanto, não sofre 
movimentos de expansão.

Cor  
duradoura

O controlo da pigmentação e da 
decoração no fabrico de Dekton® 
confere ao material uma melhor 
uniformidade de cores para cada 
chapa, resultando num produto 
duradouro que não desvanece ao 
longo do tempo.

Resistente 
aos riscos

Dekton® é uma das superfícies mais 
resistentes a riscos no mercado. Tem 
uma classificação de sete (7/10) na 
escala de dureza mineral de Mohs.

Estabilidade  
dimensional

A expansão de Dekton® é mínima, 
pelo que pode ser instalada com 
juntas finas entre painéis. Estas juntas 
manterão a sua largura em todas as 
condições.

Resistência ao congelamento 
e descongelamento

A resistência de Dekton® aos testes 
de durabilidade em situações de 
congelamento e descongelamento e 
a sua aplicação em várias condições 
meteorológicas comprovam o seu 
elevado desempenho.

Resistência  
à abrasão

Dekton® é ainda mais resistente à 
abrasão do que granito e porcelana, 
tornando-se a superfície ideal para 
fachadas ou pavimentos de alto 
tráfego em aplicações comerciais.

Máxima resistência  
ao fogo e ao calor

Dekton® foi instalado com sucesso 
em fachadas em áreas expostas a 
temperaturas elevadas.

Manutenção fácil  
e mínima

A maioria dos graffitis pode ser 
removida de Dekton® com produtos 
de limpeza padrão. Custos de 
manutenção reduzidos.

Resistência  
às manchas

Dekton® é um material que é resistente 
a manchas de diferentes origens para 
que não sejam permanentes.

0 2 

4 6 

7 5 

1 8

9 3

C
a

ra
ct

er
ís

ti
ca

s 
D

ek
to

n®

Material à  
prova de fogo

Dekton® consegue suportar 
temperaturas elevadas sem queimar, 
ressequir ou quebrar. Os testes 
das normas europeias EN 13501 y 
ASTM E84 qualificam a superfície 
ultracompacta como não combustível. 

^
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X-Gloss

Um acabamento luminoso e deslumbrante obtido pelo polimento 
mecânico, sem a necessidade de esmaltes ou outros materiais.

Mate

A textura mate procura um aspeto natural, sem brilho, ideal para 
obter um acabamento harmonioso e intemporal. A maioria dos 
produtos Dekton® é fabricada com este acabamento.

p m

n l

Velvet

Velvet é a textura aveludada de Dekton®. Os materiais escolhidos  
em Velvet criam uma sensação de calor e conforto. Esta textura  
é perfeita em cores clássicas, com veios.

Veludo mate ou texturizado

Veludo mate ou texturizado combinam o calor do veludo com a 
rugosidade de um material texturizado e imperfeito. É ideal para 
emular o acabamento da pedra natural.

Texturas 
Dekton®

Diferentes sensações. 
Riqueza de tons.

Dekton® vem em 
diferentes texturas 
para que o único limite 
seja a imaginação do 
arquiteto ou designer: 
desde o acabamento 
ultrabrilhante a opções 
mate ou texturadas 
aveludadas.

Grande formato

Formato Optimma  → 260 x 100 cm 
Chapa de formato grande  → 320 x 144 cm 

Outros formatos

→ 106 x 71 cm 
→ 142 x 106 cm 
→ 142 x 142 cm 
→ 142 x 71 cm 
→ 142 x 79 cm 
→ 159 x 142 cm 
→ 159 x 71 cm 
→ 71 x 71  cm 
→ Formato personalizado

Espessuras

→ 0,4 cm  
→ 0,8 cm  
→ 1,2 cm 
→ 2 cm 
→ 3 cm

Chapa de grande formato

Formato Optimma

Formatos  
Dekton®

Adaptável e versátil.
Em qualquer espaço.

Dekton® oferece uma variedade 
de tamanhos padrão, tamanhos 
personalizados e espessuras 
para atender às necessidades 
funcionais e criativas do 
designer em qualquer projeto 
de interior ou exterior, 
independentemente da sua 
complexidade.
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Eficiência  
de custos

Os tamanhos foram otimizados 
de acordo com os padrões de 
revestimento mais comuns, o que 
nos permite evitar desperdícios, 
o que, por sua vez, reduz o preço.

Design com 
objetivo

A placa foi criada para 
aproveitar a sua altura total, 
o que facilita o seu corte para 
revestimento.

Fácil de 
instalar

O produto é mais pequeno e mais 
leve, o que facilita o transporte 
e o manuseamento. O corte 
pode ser feito com ferramentas 
simples. As arestas já estão 
biseladas e a peça é sempre 
gradeada.

Correspondência 
de design

O design foi concebido para 
colocar as placas na vertical 
para criar um design contínuo.

$

Optimma

Novo formato  
Dekton® otimizado.

A derradeira solução 
para revestimento 
interior.

A chapa Dekton foi otimizada tendo em conta as suas 
aplicações comuns para criar um novo formato com 
melhor preço, design, instalação e manuseamento. 
Apresentamos o nosso primeiro formato familiar 
Optimma especificamente para revestimentos: 
Formato Optimma 260 x 100 x 0,4 cm.

26
0

0
 m

m

3
20

0
 m

m

1440 mm

1000 mm

260x 100 cm  
em espessura de 4 mm

As chapas são criadas com 4 mm de espessura, o que lhe 
confere uma leveza que facilita o manuseamento e, em caso de 
necessidade, podem ser facilmente cortadas para adaptar o 
produto a todos os espaços.

Formato Optimma

Chapa de grande formato
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03

01

02

Espessura mínima  
4 mm,  grande  
formato e desempenho

Dekton® Slim é a nova superfície de 
grande formato com uma espessura 
ultra fina de 4 mm que oferece opções 
ilimitadas de design e incrível facilidade 
de instalação e transporte. Ideal para 
chão e paredes de casa de banho e 
cozinha, bem como todos os tipos de 
móveis.

Dekton® Slim

01 → Formato grande, número 
mínimo de juntas

O seu grande formato de até 3200 x 1440 
mm cobre grandes superfícies evitando 
tanto quanto possível o número de juntas e, 
portanto, sujidade.

02 → Instalação fácil

Ter um formato tão claro, mas com tantas 
possibilidades, simplifica tudo. A sua 
espessura fina permite um corte rápido 
e ajustes no local com ferramentas de 
cerâmica.

03  → Design sem limites

Dekton® Slim é muito fácil de trabalhar e pode 
ser cortado à medida. Adapta-se a todos os 
espaços.

04  → Resistência máxima  
à humidade

Dekton® Slim é o revestimento ideal ultra-
humidade e resistente a manchas para 
casas de banho. Este produto apresenta 
alto desempenho e não requer qualquer 
manutenção além da limpeza com um pano 
húmido.

01 → Revestimentos  
de casa de banho

Máxima resistência contra 
humidade com juntas 
mínimas.

02 → Revestimentos 
de cozinha

Espessura reduzida, 
possibilidades infinitas

03  → Revestimento  
de mobiliário

Espessura reduzida, 
possibilidades infinitas

Alta estética e desempenho em
revestimento e mobiliário verticais.

Na Cosentino®, oferecemos serviço de 
apoio ao cliente personalizado. Faça 
as perguntas que quiser e peça todos 
os conselhos necessários para garantir 
que obtém exatamente o que deseja do 
novo Dekton® Slim.

Encontre o Centro Cosentino mais 
próximo em www.cosentino.com
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Argentium

A prata já foi considerada um presente 
da natureza, nascido por influencia da 
lua. Esta lenda mantém-se viva com 
Argentum, um cinza perfeito, ideal 
para combinações tanto em ambientes 
quentes como frios.  A sua estrutura 
de cor lembra-nos o estuque, e é um 
sinónimo de personalidade. 

Albarium

Albarium é um branco arenoso e 
tranquilizador, que nos remete para 
aquela que é a base desta tonalidade: 
o pó criado pelo trabalhar do mármore. 
Uma cor suave e discreta que garante 
homogeneidade, ideal para superfícies 
de grandes dimensões. Albarium atrai-
nos pela sua textura fina e elegante, a 
sua subtileza e a sua luminosidade.   

Nova 
Coleção 
Kraftizen
Dekton presta homenagem aos nossos melhores artesãos, 
e às técnicas que estes foram aperfeiçoando ao longo 
de séculos, criando uma série de 5 cores versáteis, puras 
e esteticamente apelativas, que resistem ao passar dos 
anos. A coleção Kraftizen. 

O nosso objetivo foi reinterpretar a arte 
artesanal utilizando a tecnologia digital. 
Uma complementação contínua entre 
passado e presente, garantindo beleza 
e inspiração.

Neste processo de criação 2.0, a analogia dos processos 
está por todo o lado. As paredes de barro e cerâmica 
transformam-se em milhões de pixels, as ferramentas 
clássicas e as próprias mãos continuam a ser parte 
essencial. Cada movimento e cada gesto, dá lugar a uma 
nova vida.

Criámos uma técnica apurada através da tecnologia, criando 
uma superfície perdurável que alimenta os 5 sentidos, 
através de diferentes texturas e volumes, cores sedosas e 
um efeito extra mate, que revestirão pavimentos, paredes, 
mesas, bancadas e outros tipos de espaço, inspirando 
qualquer tipo de consumidor.

KRAFTIZEN
Designed by Cosentino®
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Umber

Umber é o cabelo ruivo rebelde. Uma cor 
peculiar, com vida própria e um carisma 
muito especial. Muito vinculado à terra e 
à natureza, com uma força sobrenatural. 
Umbers é uma tonalidade quente e 
acolhedora, muito vinculada à beleza de 
tudo o que é natural. 

Nacre

Nacre é uma cor em movimento. Todos 
os sentidos pedem para participar. 
Uma tonalidade que gana vida, feita 
de subtis jogos de luz. A sua superficie 
sedosa é bastante agradável ao tacto, e 
uma sensação de prazer absolutamente 
única. Uma viagem pelos sons das ondas 
do mar,  e um ícone de decoração e 
sensações múltiplas. 

Micron

Micron é elegante e discreto. Suas 
marcações o tornam um material 
vivo. Este cinza escuro e profundo 
transmite uma espécie de serenidade 
reconfortante, como se a sabedoria 
e a serenidade pudessem acolher 
metaforicamente.
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Awake

O nosso sonho acordado unifica consciência 
e fantasia, proporcionando a interpretação 
única de Dekton numa Bionde Paonazzo. 
Uma ode ao luxo e elegância, ao controlo e 
à natureza. Um design para sonhar de dia. 

Uma reinterpretação dos atributos icónicos 
da preciosa pedra Paonazzo. Veios espessos 
de cinzentos claros e cremes, com uma 
oxidação requintada em terracota e azul 
subtil. A peça central perfeita mistura-se 
com branco, tons nudes, madeiras claras 
e dourados de qualquer tonalidade.

Neural

Os veios finos e pálidos atravessam 
o padrão marmoreado, criando uma 
rede neural fascinante que se move na 
mesma direção, teletransportando-
nos para um sonho branco.

A sua perfeição é tão subtil, mas tão 
presente, que cria um entalhe na nossa 
memória. Fá-lo quando colocado num 
espaço onde desvenda a harmonia 
branca perfeita que cria uma disposição 
estruturada imaculada com elementos 
de madeira, metal ou brilhantes

Imagine-se sentado num 
mundo de beleza, que turva 
a divisão entre a realidade 
e os sonhos.

O Nina Magon Studio é um estúdio de design de 
luxo onde a arquitetura, o design de interiores e 
a construção se misturam na perfeitação para 
proporcionar as residências mais exclusivas do 
mundo, culinária, hotel e spa e experiências de 
comissões especiais. O espírito de pensamento 
futurista da marca está associado a um serviço 
excecional, ideações personalizadas e experiências 
para cada um dos nossos clientes, uma vez que 
acreditamos que o luxo não é apenas elementar, 
mas está também nas particularidades de quem 
somos como marca. São cumpridos e entregues 
padrões inflexivelmente elevados, ao mesmo tempo 
que se criam espaços requintadamente luxuosos, 
através de designs experimentais, únicos, que 
adaptamos às necessidades, desejos e imaginação 
mais louca dos nossos clientes.

Nova 
Coleção 
Onirika

Onirika representa uma viagem.  
Um desvio nos nossos sonhos 
onde os limites entre sonhos e 
realidade desaparecem.

A collection that unites the poetic and unique beauty of 
stones harnessed by Dekton® technology, as those dreams 
where we observe and vaguely feel in control but only the 
deepest part of our mind truly understands. The collection 
is named in honor of the lavish inspiration of the two worlds 
conveyed in marbled colors to captivate our eyes and bring  
to any space a feeling we understand but cannot explain.

Designed by Nina Magon

ONIRIKA
Designed by Nina Magon

ONIRIKA
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Somnia

O olho perde-se e fica ofegante enquanto persegue 
estes riscos e entra num estado de espírito alterado. 
O seu efeito cria um espaço sóbrio e encantador que 
convida elementos dourados, de madeira, metálicos e de 
cobre a brilhar nele, abraçando tudo ao mesmo tempo 
numa calma imersiva. 

Os pormenores cativantes de castanhos oxidados 
quentes e brancos fundem-se sob uma grelha de linhas 
finas, criando uma textura sóbria. Perfeitamente 
combinado com vidro fosco quente de madeiras escuras 
e superfícies metálicas texturizadas como cobre.

DEKTON® � COLEÇÃO ONIRIKA

Trance

Trance convida-o a abandonar o controlo 
dos seus pensamentos, a deixar-se levar pela 
beleza e vivacidade dos veios que transportam 
energia e dão vida aos espaços.

Os riscos finos quentes movem-se entre óxidos 
e desvanecem para dourado avermelhado. 
Esta cor é o complemento perfeito para 
madeiras de carvalho avermelhadas e tons 
de nogueira mais escuros. O toque de azul na 
pedra, acompanhado pelos seus dourados 
quentes, torna-a na escolha perfeita para 
qualquer ambiente.
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Vigil e Daze

Vigil e Daze são um jogo de xadrez com ritmos 
circadianos. Uma dança entre estar acordado 
e a dormir. Uma sensação de intoxicação 
surpreendida pela energia de um afluxo de 
adrenalina. 

Ambos os designs recriam uma forte estrutura 
Calacatta com veios espessos em gradientes 
de cinzentos claros e escuros combinados 
com um toque subtil de dourado. Um padrão 
clássico fácil de combinar com tons quentes e 
frios, metal de madeira e betão limpo.

Daze (Velvet)

Vigil (Polido)

Lucid e Morpheus

Lucid e Morpheus apresentam vários 
tons, reflexos e tons de cor. Esta 
perceção iluminadora das cores 
combina lindamente com acabamentos 
de madeira e vidro fosco, juntamente 
com tons cinzentos e dourados.  

Um sonho de Calacatta em plena 
consciência, assume o controlo dos 
remoinhos, veios e padrões que dançam 
ao longo do design. 

Resulta num paradoxo de selvagem 
e controlo que se mistura com 
tons e materiais quentes suaves, 
proporcionando uma sensação de 
dinamismo harmónico à divisão, 
especialmente quando disposto em livro 
aberto, lembrando Rorschach.

Lucid é claro e apurado, assumindo os 
nossos pensamentos e abrindo a porta a 
Morpheus, o sonho mate de Nina Magon.

Morpheus (Velvet)

Lucid (Polido)

DEKTON® � COLEÇÃO ONIRIKA COSENTINO SPACES  44 | 45
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Silestone® é uma superfície 
híbrida de minerais e materiais 
reciclados para cobrir espaço 
interior com cor e textura.

Silestone®  
by Cosentino® 

 

A derradeira superfície 
mineral HybriQ.

Vantagens de Silestone®.

Silestone® é extremamente durável em cozinhas, casas 
de banho e outros espaços expostos a atividade e 
utilização constantes. Além disso, oferece uma gama 
ilimitada de cores e texturas.

Silestone® tem muitas vantagens, incluindo manutenção 
mínima, alta resistência a manchas e riscos e uma 
baixa taxa de absorção de fluidos. Esta resistência aos 
fluidos e as suas juntas mínimas fazem de Silestone® a 
solução ideal para locais onde estão presentes líquidos. 
Silestone® é resistente e permite um prazer prolongado 
ao longo do tempo, para além do esperado.

As propriedades de Silestone® são o resultado de 
anos constantes de inovação que garantem a máxima 
higiene e segurança.

Resistente a riscos  
e a ácidos

Silestone® tem um elevado 
nível de resistência a riscos 
e impactos, bem como a 
agressões externas e ácidos 
comuns na utilização diária na 
cozinha.

Resistência às  
manchas

Silestone® é uma superfície não 
porosa altamente resistente 
a manchas de café, vinho, 
sumo de limão, óleo, vinagre, 
maquilhagem e muitos outros 
produtos do quotidiano.

Resistente a  
impactos

A alta resistência a impactos de 
Silestone permite o manuseio 
de objetos rígidos (potes, 
panelas, bandejas, etc.) com 
tranquilidade total.

Negativo

25 anos
garantia
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HybriQ+
Technology

Introducing the new Silestone®
with HybriQ+ technology®

Por favor consulte cosentino.com para confirmar a disponibilidade  
do produto com HybriQ e HybriQ+ technology.

HybriQ é uma tecnologia pioneira e 
registada em patente da Cosentino 
desenvolvida para o fabrico da nova 
Silestone. 

Uma nova mistura de alto desempenho 
de minerais premium e materiais 
reciclados produzidos através de um 
processo de fabrico sustentável, com 
99% de água reciclada e energia elétrica 
de fontes renováveis. 99%

Água 
reciclada

0%
Água

descarga

100%
Energia 

renovável

Min 20%
Vidro e Minerais 

reciclado

SILESTONE® � HYBRIQ+
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Polido

Brilho extremo, uma superfície lisa ao 
toque e uma cor uniforme, intensa e 
consistente.

b Z

V

Grande formato

Tablas Jumbo  → 325 x 159 cm 
Tablas Estándar  → 306 x 140 cm 

Formato de pavimento

 →30 x 30 cm 
→ 40 x 40 cm 
→ 60 x 60 cm 
→ 60 x 30 cm 
→ 60 x 40 cm 
→ Formatos feitos à medida

Espessuras

→ 1,2 cm  
→ 2 cm  
→ 3 cm 
→ Espessuras personalizadas  
ao juntar diferentes peças

Chapas Jumbo

A Cosentino® oferece chapas Silestone em formato Jumbo (325 x 159 cm máx.). Este formato 
permite a criação de grandes superfícies com juntas mínimas, versatilidade de design e melhor 
higiene. Desta forma, a utilização das chapas é otimizada e o desperdício minimizado. 

Chapa padrão

Chapa Jumbo

Formatos 
Silestone®

Possibilidades infinitas 
para aplicações 
em interiores.

Silestone® está disponível em chapas 
de até 325 x 159 cm e em ladrilhos 
de 30 x 30 cm, 40 x 40 cm, 60 x 60 
cm, 60 x 30 cm e 60 x 40 cm. São 
comercializadas em espessuras 
de 1,2, 2 e 3 cm. Além disso, podem 
ser combinadas peças diferentes 
para simular extremidades mais 
espessas.

Texturas 
Silestone®

Perceção sensível 
de superfície.

Para se adaptar a todos os estilos, 
Silestone® oferece diferentes 
texturas para qualquer uma das 
suas aplicações. Polido, Suede ou 
Volcano são três possibilidades que 
fazem a sua imaginação voar e ter 
a bancada, o pavimento ou paredes 
com a textura que sempre quis.

Volcano

Textura rústica, rugosa ao toque, mas 
suave ao mesmo tempo, uma superfície 
atrativa e agradável ao toque

Suede

O acabamento mate extra oferece uma superfície plana 
e sem rugosidade, que transmite uma experiência única 
ao toque pela sua beleza e requinte.
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Nova 
Coleção 
Sunlit Days
Sunlit Days. Um percurso imersivo e sensorial através da luz 
e da cor que nos leva de volta às nossas raízes e nos conduz 
para um futuro mais natural, sustentável e com compaixão.

UMA SÉRIE  
NEUTRA 

EM CARBONO

COM

Apresentamos a primeira coleção Carbon Neutral da 
Silestone®, um compromisso com a sustentabilidade no qual 
reduzimos e compensamos as emissões do processo de 
fabrico com projetos de reflorestação. Este compromisso 
ambiental traduz-se num programa de parceria para a 
preservação do fundo do mar e do nosso ambiente.

Sunlit Days é inspirado nas tonalidades evocativas do 
Mediterrâneo e um estilo de vida único.

Uma nova respiração. Um novo espírito. Uma nova Silestone®.
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Faro White

O branco é a cor do nosso Mediterrâneo. 
Aquele que atrai as ondas na sua costa. 
Aquele que reflete a sua luz e evoca o 
seu calor. O branco representa pureza 
por excelência e, mais do que qualquer 
outra cor, transmite serenidade. É a 
cor da simplicidade, e ainda assim, a 
mais complexa e versátil de todas as 
cores. Tal como a sua textura, que é 
surpreendentemente sedosa ao toque 
sempre que coloca as suas mãos nela.

Faro White é inspirado pelos faróis que 
desenham os caminhos dos navios, e 
encherá o seu espaço de luz e mar, de 
pessoas que adoram a vida. 

Faro White é o brilho que nos aproxima 
do que realmente importa: as nossas 
pessoas.

Faro White combina bem com fibras 
naturais e madeiras envelhecidas, ráfia e 
metais com acabamentos mate.

É uma boa combinação para elementos 
decorativos de linhas puras e curvas, 
dando origem a espaços desordenados 
de ornamentação que transmitem calma 
e pureza.

SILESTONE® � COLEÇÃO SUNLIT DAYS



 COSENTINO SPACES 54 | 55

Posidonia Green

Debaixo do Mediterrâneo, o tempo para. 
Tudo é lentidão e harmonia. Os prados 
de posidonia oscilam, dançando uma 
dança hipnotizante de verdes incríveis. 
Verdes que cativam o olho e que literal e 
metaforicamente preenchem o fundo do 
mar com vida.

Isto é Posidonia Green. Um verde que 
pede cores à sua volta e que transporta 
esta beleza até agora inacessível aos 
nossos espaços. Um verde que infunde 
vitalidade, alegria e natureza nos quatro 
lados. Um verde que, a cada momento, 
respira uma melodia diferente de brilho 
e tons, como o tesouro marinho que lhe 
dá o nome.

Cincel Grey

Algumas pessoas dizem que o cinzento é 
apenas cinzento. Essas pessoas falarão 
de madeira como se fosse isso, madeira. 
Não falarão de ébano, quase azeviche, 
nem de mogno carmesim. Porque a 
madeira não é apenas madeira, nem o 
cinzento é apenas cinzento.  

Cincel Grey é um cinzento fino, sedoso 
e cheio de nuances. Um cinzento que, 
quando banhado por luz, revela a sua 
melodia de contrastes entre mate, 
brilhante e reminiscente de outras cores. 
É um cinzento para quem sabe olhar e 
sentir. 

O seu toque, tal como o resto das cores 
da série, é uma experiência sensorial, 
mesmo para as mãos mais habituadas 
a deliciar-se com as texturas de cada 
madeira.

Posidonia Green é a combinação 
perfeita para madeiras como o bambu, 
texturas suaves, fibras como algodão ou 
Lyocell e estruturas semelhantes a sarja 
que ajudam a criar estes espaços. 

Os elementos marmoreados, 
rústicos, naturais e as geometrias 
monocromáticas são opções perfeitas 
para complementar este verde luminoso.

O Cincel Grey é um cinzento neutro, 
adaptável que se equilibra facilmente 
entre tons quentes e frios. Portanto, 
complementa os metais polidos e os 
acabamentos rústicos e combina muito 
bem com toques de cores terrosas, 
fibras resistentes como pelúcia, feltro e 
ganga.

É a cor perfeita para espaços do dia-
a-dia com tecidos e elementos que 
prestam homenagem ao minimalismo.

SILESTONE® � COLEÇÃO SUNLIT DAYS
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Arcilla Red

Há uma terra que respira fogo, que 
parece fluir sangue, uma terra que 
é vida pura. Uma terra de argila, de 
um vermelho infinito que exibe tons 
inebriantes e o enche de calor, vida e 
alegria.

Isto é o Arcilla Red. Um vermelho que o 
faz apaixonar-se. Um tinto terroso que 
sabe como o vinho e cheira a petrior. 
Um vermelho que traz a essência mais 
pura das nossas origens para a nossa 
casa. Uma explosão de cor, um toque, 
um coração batente. Um vermelho que 
transforma a cozinha num espaço de 
convivência que implora para ser vivido. 
Uma cor que pode ser provada com 
todos os cinco sentidos. Uma textura 
única que pode ser desfrutada com o 
toque e a visão. O Arcilla Red vem dotar 
qualquer espaço com esta paixão, esta 
proximidade com a terra, com vida pura.

Cala Blue

A primeira vez que vê o mar e a sua 
brisa envolve-o. A sensação de flutuar 
na imensidão. Deixe o sol e a água 
banhar a sua pele. Saboreie o sal que 
envolve o seu corpo, o som das ondas 
que se partem na costa, veja o horizonte 
infinito. Um jogo para os cinco sentidos. 
Um toque único que cuida da pele como 
o mar.

Isso é o Cala Blue. Um azul profundo e 
moderno que simula o equilíbrio entre a 
profundidade e a superfície do mar ao 
interagir com a luz. Uma cor madura que 
vibra com os restantes elementos que 
complementam o espaço que habita. 
Deixe-se embalar pelo Mediterrâneo.

O Arcilla Red combina bem com 
madeiras avermelhadas, como carvalho 
ou cedro, bem como madeiras mais 
cinzentas como antracite. Os metais e 
tecidos feitos à mão são companheiros 
perfeitos para criar espaços rústicos e 
boémios.

A versatilidade do Cala Blue permite 
combinações com madeiras escuras, 
como nogueira e freixo, bem como 
metais escuros, para proporcionar um 
visual mais clássico. Combinado com 
cores nude e madeiras, é perfeito para 
espaços rústicos.

SILESTONE® � COLEÇÃO SUNLIT DAYS
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→ Bancada e Revestimento Silestone® Posidonia Green → Bancada, Revestimento e Pavimento:Silestone® Cala Blue

SILESTONE® � COLEÇÃO SUNLIT DAYS
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Tratamento  
Sensa by Cosentino®

A tecnologia de longa duração, de integração química, permite 
que o material respire. Esta tecnologia melhora as suas poderosas 
propriedades.

O processo altera a tensão à superfície da pedra, fazendo dessa forma 
com que o próprio material impeça a entrada de líquidos, tais como 
água, café ou óleo

Normal

As cores e texturas de Sensa by Cosentino® 
têm o design da natureza paciente e 
excêntrico. Cada uma das sete tonalidades 
disponíveis tem uma textura que produz 
efeitos e sensações diferentes: suede, 
polida ou caresse.

Texturas

Formas únicas para 
superfícies irrepetíveis.

A Sensa by Cosentino® é uma pedra natural premium, 
sem manutenção, trazida até si pela Cosentino, líder 
mundial na indústria da pedra natural.

A Sensa by Cosentino® é tratada com um tratamento 
revolucionário de proteção contra manchas chamado 
SenGuard, e vem com uma garantia de cor de 15 anos.

Aplicações

Bancadas de cozinha Sensa.
Beleza natural, sem nódoas.

Desfrute do design, durabilidade e resistência da pedra 
natural sem a preocupação de manchar. Os quartzitos e 
granitos Sensa by Cosentino® apresentam um tratamento 
revolucionário resistente às manchas que os protege  
durante a vida útil da sua bancada.

Sensa  
by Cosentino® 

 

Pedra natural  
protegida.
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 → 248

Redescubra a exclusividade do 
mobiliário personalizado  

para cada espaço.

4.5
MOBILIÁRIO

 → 64

Redefina a sala de estar e 
transforme-a num espaço aberto, 
funcional e confortável integrado 
ao resto da casa.

4.1
SALAS DE ESTAR

 → 164

Revolucione o espaço exterior 
para que o alpendre, terraço ou 
jardim se torne numa continuação 
da casa.

4.3
EXTERIOR

 → 114

Redefina a função da cozinha em 
casa e transforme-a no coração 
da casa.

Reinvente a casa de banho para 
criar um mundo de sensações 
através de um conceito de design 
único e integrado.

Superfícies inovadoras 
que dão vida à visão do 
designer em casa, para 

reimaginar espaços 
interiores e exteriores.

4.2
CASAS DE BANHO
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 → 194

4.4
COZINHAS



Salas de  
estar

A sala de estar é transformada 
num espaço pessoal e intemporal 
com as superfícies Cosentino, 
uma expressão de sofisticação e 
funcionalidade.
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Instalação  
fácil
Dekton® é oferecido num formato fino que é leve, fácil de cortar 
e adaptável a todos os espaços. A sua espessura fina de 4 mm 
permite que sejam feitos ajustes durante a instalação, utilizando 
ferramentas para ladrilhos de cerâmica. 

Resistência a 
tráfego elevado
Dekton® é uma superfície inovadora com um elevado nível de 
resistência, capaz de suportar temperaturas elevadas, raios 
ultravioleta e quaisquer riscos. Permanece inalterável em termos 
de desgaste e abrasão, como resultado do elevado tráfego diário 
numa divisão, como uma sala de estar.

Personalização 
sem fim
Conceber uma sala de estar com elevado valor estético requer 
superfícies versáteis numa variedade de cores, texturas e pantons 
cromáticos únicos, como Dekton e Silestone, que irão cobrir 
pavimentos, móveis, revestimentos e muito mais, para criar uma 
experiência de design interior integrada e diferencial. 

Redescubra 
o espaço da 
sua casa
Uma solução integrada 
com máxima versatilidade 
e funcionalidade.

Possibilidades de 
personalização sem fim.
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Formato grande, 
número mínimo 
de juntas
O grande formato de Dekton® Slim de até 3200 x 1440 mm e a 
espessura de 4 mm permite cobrir grandes superfícies criando 
uma estética contínua e homogénea para revestimento e 
mobiliário. Esta dimensão reduz o número de juntas, facilitando  
a limpeza e a manutenção. 

Novo formato 
Dekton® Optimma
Dekton® foi otimizado para revestimento interior. O formato 
Optimma (2600x1000x4 mm) permite eficiência de custos, mais 
possibilidades de design e fácil instalação e manipulação.  
Os resultados: revestimentos de grande impacto e espaços 
integrados. 

Solução 
abrangente
O mesmo material para pavimentos, 
revestimentos e mobiliário criou continuidade 
visual e impacto estético elevado, unificando 
espaços e aumentando a sua funcionalidade.

ESPAÇOS SALAS DE  ESTAR
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01/ 
Espaço de  

convivência
Amplitude, brilho e 

continuidade visual.

Um único material 
para pavimentos 

para toda a casa.

Objetivo: criar uma tela contínua 
atraente, sem juntas, que acrescente 

unidade visual e destaque a vegetação 
e o mobiliário do espaço. 

Para tal, foi utilizada a Silestone® Blanco 
Zeus, que proporciona continuidade em 

toda a casa. As paredes e a madeira 
interior, também na mesma cor branca, 

ajudam a criar um espaço luminoso, 
calmo e equilibrado.

D
ê 
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ço
SALAS DE ESTAR  ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 01

Arquitetura 
Mariana Andersen e 

 Mariana Guardani

Fotografia 
Maíra Acayaba
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Conjunto de  
planos horizontais.

Uma vez que se trata de uma área de plano aberto com uma 
sala de estar de nível dividido, o uso do mesmo material 
de pavimento, combinado com o uso adequado de vidro, 
proporciona harmonia e equilíbrio ao espaço.

→ Pavimento  
 Silestone® White Zeus

Espaços contínuos no 
mesmo material.

O branco puro do pavimento Silestone® contrasta com 
o calor de algum do mobiliário de madeira, como este 
aparador e a mesa de jantar.

Um fundo limpo e neutro destaca a arte neste loft e a 
vegetação da casa. Uma bela e prática solução que  
resistirá ao teste do tempo.



Arquitetura
Cosentino

Fotografia
Francisco Carrasco
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→ Pavimento  
 Dekton® Keon

02/ 
Espaço de 
convivência
Arranha-céus. 

Uma tela cinzenta 
moderna e funcional.

Neste apartamento da cidade, o designer de 
interiores optou por um revestimento Dekton® 
Keon cinzento claro num formato quadrado 
grande. A escolha deste material é perfeita 
para fazer o espaço parecer maior e dar-lhe 
continuidade visual.

O pavimento cinzento combina bem com os 
móveis de estilo industrial e os tecidos do sofá. 
Em suma, um design simples que resistirá ao 
teste do tempo.
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Madeira tropical num fundo 
cinzento de grande formato.

A frescura dos cinzentos e dos brancos é equilibrada por toques 
subtis de madeira avermelhada na mesa de jantar e cadeiras, no 
candeeiro de pé e nas pernas do sofá.

A escolha do pavimento Dekton® Keon é perfeita para este 
apartamento prático e cheio de estilo.
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03/ 
Espaço de 

convivência
Formas quentes e 

naturais  
com uma base 

branca.

Branco extra brilhante.

Nesta cozinha, muitos dos elementos 
modernos, como as cores da terracota, 

formas curvas e painéis de parede de 
madeira, foram usados para criar um 

espaço confortável e muito pessoal. 

Este estilo decorativo orgânico e algo 
"tropical" requer uma base leve e suave 

que cria uma superfície contínua, como se 
fosse uma tela grande. Dekton® Halo é o 

material usado para alcançar este efeito. 
A cor Halo da Solid Collection, com o seu 

acabamento XGloss, oferece um brilho 
cristalino luminoso que é perfeito para 

destacar todo o projeto de design. Neste 
caso, complementa a mobília com linhas 

limpas e funcionais, até ao teto e sem 
pegas.  
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→ Cozinha com bancada, 
 Dekton® Laurent

→ Cozinha com ilha, 
 Silestone® Iconic White

→ Dekton® Halo XGloss

Superfícies infinitas.

A sensação de uma superfície contínua é conseguida 
utilizando o mesmo material para o chão e para as 
unidades de cozinha. Dekton® Halo XGloss está mais 
uma vez presente no chão, em grande formato e com 
maior espessura: o luxo de poder escolher o mesmo 
produto para diferentes aplicações.

Bancada e bar perfeitamente 
combinados.

O designer escolheu o Silestone® Iconic White 
para revestir esta ilha impressionante, criando um 
impressionante efeito totem, como se fosse uma 
grande peça de mármore. A contrastar com esta está 
é o bar suspenso em Dekton® Laurent, um material 
preto interessante com veios coloridos de argila que 
visualmente "envolve" o painel de parede de madeira e as 
cadeiras em pele. Assim, a bancada e o bar misturam-se 
perfeitamente, cada um com a sua própria identidade.
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04/ 
Espaço de 
convivência
Azul e cinzento 
modernos.

Grande formato para 
uma sala de estar 
impressionante.

Esta magnífica sala de estar é 
impressionante, em primeiro lugar, devido ao 
tamanho dos ladrilhos Dekton® Aeris.

Este formato grande continua com o 
revestimento de parede. Neste projeto, o 
designer de interiores escolheu mármore 
polido para o topo das mesas de café e de 
jantar (ver imagem abaixo). 

Em suma, uma combinação de materiais e 
pedras nobres, com diferentes acabamentos 
e texturas (com e sem brilho) torna a casa 
muito elegante.

A cor é conseguida através de pequenos 
toques de azul Klein em almofadas e imagens.
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Mate e brilhante.

O designer escolheu o bege bonito 
Dekton® Aeris para o pavimento. 
O revestimento vertical na área 
de descanso está em tons de 
castanho. Até agora, tudo bem 
uniforme e mate. A contrastar 
com isto, o topo da mesa de jantar 
ou de estudo está brilhante com 
o Dekton® Splendor da Solid 
Collection.

→ Pavimento  
 Dekton® Aeris



Arquitetura 
Jano Blanc

Fotografia 
Adrián Chambre
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05/ 
Espaço de 

convivência
Formato grande 

para espaços 
habitacionais.

Funcionalidade  
e beleza.

Nesta casa costeira, o pavimento é 
uma grande área de superfície que 

proporciona uma vista do mar. Sendo 
um material simples, simples, prático 
e de grande formato, Dekton® Strato 

proporciona um caráter urbano 
equilibrado.

Fácil de limpar, praticamente sem 
juntas e numa cor muito neutra, este 

pavimento é a solução ideal para uma 
casa de verão movimentada que requer 

a máxima resistência.
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Bancada
branca.

A bancada Silestone® White Zeus e as 
unidades de cozinha lacada a branco 
brilhante são perfeitas para uma casa 
costeira – proporcionam brilho, limpeza 
e arrumação.

O branco do Mediterrâneo contrasta 
com o chão de madeira e a sala de 
jantar. A arte em toda a casa acrescenta 
cor e personalidade ao espaço.

É uma bonita tela em branco que pode 
ser rematada com mobília de designer e 
imagens.

→ Pavimento  
 Dekton® Strato

→ Bancada de cozinha  
 Silestone® White Zeus, acabamento polido



Arquitetura
Muxacra Aquitectos 
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→ Pavimento  
 Dekton® Kreta

06/ 
Espaço de 
convivência
Materiais com 
personalidade para 
uma casa eclética.

Os veios cinzentos  
estão na moda.

A visão para esta casa muito distinta era clara: 
o proprietário procurava um material vibrante 
com exclusividade para que cada peça fosse 
diferente. Embora as chapas de grande formato 
Dekton® Kreta sejam usadas para criar um 
espaço contínuo, Dekton® Bergen foi escolhido 
para a bancada e o revestimento lateral do 
mobiliário, com os seus veios cinzentos a 
proporcionarem uma sensação de movimento.

O mesmo material pode ser encontrado na 
escada e no rodapé, reunindo os diferentes 
espaços.
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Dekton® Bento de grande formato é uma 
solução ideal para pavimentos em espaços 
abertos. Traz continuidade visual, limpeza 
e uma decoração neutra para combinar, 
como neste caso, com painéis de parede de 
madeira ou madeira interior lacada a branco.

Textura 
mate.

Dekton® possui uma textura aveludada.  
O acabamento mate proporciona uma 
superfície plana e não rugosa, que transmite 
uma sensação única suave e agradável.

→ Pavimento  
 Dekton® Bento
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07/ 
Espaço de 

convivência
Sofisticação e 

estilo de meados 
do século.

Dekton® Danae 
em toda a casa.

Para um visual clássico, o designer de 
interiores para esta casa optou por 

artigos de designer como candeeiros, 
poltronas e cadeiras.

Dekton® Danae, uma superfície 
inspirada pelo travertino tradicional, 
ajuda a misturar todos os espaços e 

ajuda a destacar o mobiliário.

Graças ao seu grande formato, o 
resultado é um pavimento contínuo 

num tom creme, brilhante e mate 
quase sem juntas.

Arquitetura
José Poveda Rivera

Fotografia 
Alberto Rojas
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Um formato para 
cada espaço.

O designer desta casa utilizou chapas Dekton® Danae de grande 
formato para pavimentos. Isto cria um efeito muito neutro e  
organizado, ajudando a destacar o mobiliário de designer, como  
a cadeira Barcelona.

A escada permite um formato diferente, dando a impressão de  
flutuar no espaço.

→ Pavimento  
 Dekton® Danae
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08/ 
Espaço de 
convivência
Reinventar o 
classicismo.

Gama de cores ocre  
com ferro e vidro.

Nesta sala de estar, o objetivo do designer era 
manter o classicismo da madeira escura e das 
poltronas em veludo mostarda, juntamente com 
uma escada moderna em ferro cantiléver e vidro. 
Isto resulta num aspeto impecável graças ao 
equilíbrio de cores fornecido pelo pavimento 
Dekton® Danae de grande formato.

Arquitetura
José Poveda Rivera

Fotografia
Alberto Rojas



 COSENTINO SPACES 100 | 101SALAS DE ESTAR  ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 08

→ Bancada de cozinha 
 Dekton® Zenith

→ Pavimento 
 Dekton® Danae

A cozinha, que abre para a sala de estar, foi 
concebida num material que combina na 
perfeição com o mobiliário lacado a branco 
mate. Foi escolhida uma bancada Dekton® 
Zenith para criar um efeito consistente e 
apelativo na ilha central.

O uso de duas tonalidades que combinam tão 
bem, como Dekton® Danae e Dekton® Zenith, 
permite possibilidades criativas infinitas, 
desde os designs mais clássicos aos mais 
inovadores.
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09/ 
Espaço de 

convivência
Revestimento para 

ligar espaços.

Profundidade da 
cor e veios finos.

Silestone® Charcoal Soapstone foi 
selecionado para o revestimento de 

parede da sala de estar, da ilha e 
das frentes da cozinha. Com os seus 

veios brancos finos, cria um contraste 
de cor elegante ao conjunto.

Arquitetura 
Gustavo Martins Arquitetura

Fotografia 
Denilson Machado 
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Simplicidade  
e elegância.

A combinação destes dois materiais 
com veios brancos e cinzentos escuros 
resulta num visual simples e elegante. 
Peças de madeira de mobiliário, corda 
de cânhamo e um conjunto de velas dão 
algum calor ao espaço.

→ Revestimento de parede 
 Silestone® Charcoal Soapstone

Revestimento de 
parede para um nicho.

A versatilidade de Silestone® permite que 
as chapas sejam cortadas para o tamanho 
desejado e para se adequarem a todas as 
necessidades. 

Este projeto inclui um nicho de TV, utilizando 
um tipo diferente de revestimento e a sua 
própria iluminação, ajudando a criar um 
contraste.

Uma outra vantagem do revestimento de 
parede de Dekton® e Silestone® é que o 
designer não precisa de colocar um rodapé.
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10/ 
Espaço de 
convivência
Redescobrir 
a ligação entre 
espaços exteriores 
e interiores.

Salas de estar que 
fluem ao ar livre.

O arquiteto deste projeto pretendia criar um 
espaço contemporâneo, com janelas grandes, 
onde o alpendre e o jardim se misturam com o 
resto da casa.

Essa continuidade visual é o resultado da 
utilização de paredes de vidro grandes e do 
mesmo material para espaços interiores 
e exteriores. O desafio é encontrar uma 
superfície bonita e prática que resista a 
condições meteorológicas desfavoráveis e 
permaneça inalterada ao longo do tempo.

O promotor imobiliário deste projeto 
considerou Dekton®Danae como a solução 
ideal para integrar ambos os espaços com um 
pavimento contínuo de grande formato.

Arquitetura
Andrés Oller- Arquivirtual

Fotografia
Alberto Rojas



 COSENTINO SPACES 108 | 109SALAS DE ESTAR  ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA 10

Visual natural: travertino 
e calcário preto.

O calor do pavimento Dekton® Danae 
contrasta com o poder da bancada 
Dekton®  Kelya, inspirada por um 
calcário cinzento escuro com veios 
marcados.

→ Pavimento 
 Dekton® Danae

→ Bancada de cozinha  
 Dekton® Kelya

Ilha de cozinha 
Dekton® Kelya.

O bege e o preto constituem a paleta de  
cores deste espaço.

Para a ilha de cozinha, o designer optou por 
um material inspirado na pedra natural: 
Dekton® Kelya da Natural Collection. Este 

material está disponível no formato Slim, 
com uma espessura de 4 mm, adequado para 
portas de armários.

A unidade do lava-loiça, que é feita deste 
material, encaixa-se perfeitamente com a 
lareira e o aparador na sala de jantar.



Arquitetura 
Mariana Pescara 

Fotografia
Fábio Jr. Severo
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11/ 
Espaço de 

convivência
Sofisticação natural  

no revestimento da 
sala de estar. 

O cinzento e a madeira 
de faia trabalham em 

conjunto neste espaço 
estilo escandinavo.

Tudo flui suavemente e em perfeita harmonia 
no estilo nórdico e escandinavo. A paleta 

de cores esbranquiçada e cinzenta realça 
o calor da madeira de faia clara, bem como 
os pequenos toques de cor, sempre em tons 
pastel, como rosa pálido, azul claro e verde-

água. Esta é a principal característica deste 
projeto, que transmite brilho e harmonia.

A combinação de materiais e a utilização 
de um revestimento de parede com veios 

– Dekton® Opera – ajudam a criar uma 
sensação natural e saborosa.
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Inspiração natural.

Dekton® Opera é da Natural Collection. 
É inspirado pelo tradicional mármore 
de Carrara e oferece um toque suave 
que caracteriza a textura aveludada de 
Dekton®.

Um prazer para os sentidos, os 
seus veios cinzentos acrescentam 
profundidade e beleza a este espaço.

→ Revestimento de parede 
 Dekton® Opera

Tons pastel numa 
superfície clássica.

O revestimento com veios Dekton® Opera 
torna-se a tela perfeita para estes objetos 
cerâmicos em diferentes tons. 

Por cima destes materiais cinzentos, está 
o calor da parede revestida em madeira na 
sala de jantar e as cadeiras com um toque 
dinamarquês.



Casas de 
banho 
Cosentino

A Cosentino® ajuda-o a 
redescobrir a sua casa 
de banho através de 
umc onceito de design 
único e  integrado.

COSENTINO SPACES   114 | 115ESPAÇOS DE CASAS DE BANHO
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Bases de duche 
Bases de duche com Dekton® Grip+ 
e Silestone®: designs exclusivos 
e integrados na casa de banho 
com possibilidades ilimitadas 
de personalização.  

A Cosentino® oferece uma ampla coleção de bases de duche 
no material que o arquiteto ou designer escolhe e adaptável a 
qualquer espaço. É uma alternativa interessante ao chuveiro 
tradicional que simplifica a instalação e montagem. 

Lavatórios
Lavatórios e bancadas com grande 
versatilidade que se adaptam a 
qualquer espaço. Designs sofisticados 
com a máxima beleza e durabilidade. 

Os lavatórios Silestone® são construídos com um design único 
e inovador, capaz de corresponder às propostas criativas mais 
exigentes. Desde lavatórios que se integram na bancada, a opções 
acima da bancada, as pias duplas... tudo é possível com o fabrico 
feito à medida. 

Grande formato 
Formato grande, juntas mínimas. 
Revestimentos de parede e 
pavimentos feitos à medida.

As casas de banho estão expostas a uma atividade 
constante. A utilização de uma superfície de alta 
qualidade para pavimentos e revestimentos reduz 
as juntas e garante higiene e limpeza. As chapas 
estrategicamente colocadas em XXL fazem com que a 
divisão pareça maior, criando a sensação de uma casa 
de banho maior. 

Reimagine o espaço 
mais pessoal em casa. 
Crie uma experiência única 
na qual as superfícies 
Cosentino® mais bonitas 
e funcionais transformam 
espaços únicos, quentes 
e exclusivos.

Desde revestimentos de parede e pavimento em diferentes 
formatos, cores e texturas perfeitamente equilibrados, 
a lavabos e bases de duche atraentes, cuidadosamente 
concebidos com grande atenção ao detalhe e à 
simplicidade.

Soluções de grande valor estético e funcional para 
satisfazer todos os requisitos e estilos de casa de banho, 
que redefinem a forma como vivenciamos um espaço e 
uma sensação de bem-estar tão pessoal.

 Arquiteto: Pedro Francisco  
 Design de interiores: Alexia Martínez
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Integração total
Integração estética total e 
continuidade visual. O mesmo 
material para toda a casa de 
banho: chão, revestimento, 
base de duche e lavatório. 

Uma única superfície aplicada a cada componente da casa 
de banho permite uma homogeneidade estética completa, 
criando harmonia, equilíbrio e amplitude. 

Cores e texturas
Novas coleções de cores e texturas 
inovadoras, para criar espaços 
de casa de banho repletos de 
originalidade e impacto.

As superfícies inovadoras Silestone® e Dekton® possuem 
uma grande variedade de cores sólidas e veios, pantones 
cromátioas únicos e texturas sensoriais para redescobrir 
espaços de casa de banho. 

Formato Optimma
Formato Dekton® Optimma. 
Otimizado para revestimento interior 
de casa de banho: tirando o máximo 
partido do espaço, fácil instalação e 
design contínuo num formato vertical.

O formato da chapa Optimma é de 260 X100 cm e e 0,4 cm 
de espessura, capaz de satisfazer qualquer necessidade de 
revestimento vertical, criando um design contínuo, tirando 
partido da altura total com fácil instalação e desperdício 
mínimo. 
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01/ 
Espaço de  
casa de banho

Estilo minimalista.

Casas de banho 
minimalistas e 
simples: pureza de 
linhas, cores neutras e 
equilíbrio de formas. 

As superfícies 
misturam-se 
harmoniosamente 
com o espaço, criando 
uma sensação 
de bem-estar.
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As linhas amplas e bem definidas do lavatório 
Silestone® Silence na cor Corktown (Loft 
Series), criam um contraste dramático contra 
o revestimento Dekton® Rem, uma superfície 
que apresenta um fundo branco com veios 
castanhos e cinzentos.

1→ Pavimentos e revestimentos de parede 

 Dekton® Rem (Formato Optimma)  

2→ Bancada de casa de banho 
 Silestone® Corktown  

3→ Base de duche personalizada  

 Dekton® Zenith
4→ Lavatório Silence  
 Silestone® Corktown

4

Numa casa de banho minimalista, 
as bases de duche e os lavatórios 
combinam em perfeita harmonia 
com revestimento horizontal e 
vertical, tudo no mesmo material.

1 2

O formato de revestimento interior mais 
versátil de Dekton®, Optimma 260X100 cm, 
envolve a base de duche Gocce, alcançando 
o melhor resultado para uma casa de banho 
minimalista.

3



Arquitetura 
Pedro Francisco  

Design de interiores 
Alexia Martínez
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02/ 
Espaço de  

casa de banho
Estilo industrial- 

urbano.

Rompa com a convenção 
e reinterprete a casa 

de banho de estilo 
industrial com um visual 

inspirado nas grandes 
cidades: elementos 

imperfeitos e padrões 
de cores com texturas 

cheias de personalidade.



Tons contrastantes num 
acabamento elegante e industrial 
para a sua casa de banho.

Nesta casa de banho essencialmente urbana, 
o designer utilizou revestimentos de parede 
Dekton® Liquid Embers, da coleção Dekton® 
Liquid. Este material, que faz lembrar o 
magma vulcânico, acrescenta elegância e 
caráter ao projeto.

Para conseguir um efeito mais dramático 
nesta casa de banho de estilo industrial, o 
lavatório Symmetry by Silestone® tem sido 
utilizado numa bancada do mesmo material, 
criando assim uma simbiose perfeita com o 
revestimento de parede.

Torneiras cromadas mate, perfis de lavatório 
com efeito ferrugem e espelhos com uma 
moldura metálica preta completam o cenário, 
dando-lhe um efeito distintamente industrial.

Pelo contrário, e para evitar um acabamento 
extremamente escuro, o designer de 
interiores optou por um pavimento de grande 
formato em Dekton® Lunar, que adiciona esse 
toque de betão, típico em lofts e espaços 
urbanos.

1→ Pavimento e revestimento de parede  
 Dekton® Lunar

2→  Bancada de casa de banho 
 Silestone® Negro Tebas 
3→ Lavatório Symmetry 
 Silestone® Negro Tebas

 COSENTINO SPACES 126 | 127CASA DE BANHO  ESPAÇO DE CASA DE BANHO 02

1 2

3

Dekton Lunar: Uma reinterpretação do 
cimento convencional inspirada pela 
estética industrial. A sua estrutura subtil 
sobre uma tonalidade base branca faz 
da Lunar uma cor tendência. O padrão e 
o fundo fundem-se na perfeição.
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03/ 
Espaço de 
casa de banho
Estilo minimalista.

Revestimento altamente decorativo e impressionante, com 
a profundidade, luminosidade e brilho de Dekton® X-Gloss 
Helena. As linhas da base de duche Kador Suite e o lavatório 
Marie Top by Silestone® de ângulos suaves, misturam-se para 
criar uma casa de banho harmoniosa.

1→ Base de duche Kador Suite, 

 Silestone® Blanco Zeus

2→ Lavatório Marie Top by,  
 Silestone® Blanco Zeus 

3→ Revestimento de parede Dekton® Helena,  

 Coleção X-Gloss

4→Pavimento Dekton® Halo, 
 Coleção X-Gloss,

32

1



Arquitetura 
Pedro Francisco  

Design de interiores 
Alexia Martínez
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04/ 
Espaço de 

casa de banho 
Estilo urbano- 

industrial.

Reinterpretar o 
estilo industrial: o 

cimento e os veios 
desfrutam de uma 

interpretação 
harmoniosa.

Usando uma paleta de pretos e cinzentos, 
o designer criou uma casa de banho 

intemporal, mas moderna, na qual se 
destacam dois elementos muito  

poderosos: o pavimento cinzento com 
efeitos de cimento, em Dekton® Kreta, 
e a bancada de aspeto monolítico, em 

Silestone® Charcoal Soapstone.
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Pavimento e revestimento de 
parede no mesmo material 
para unificar os espaços.

1

3

2

4

1→ Bancada de casa de banho 
 Silestone® Charcoal Soapstone

2→ Lavatório Marie Top 
 Silestone® Blanco Zeus 
3→ Base de duche feita à medida 
 Dekton® Kreta 
4→ Revestimento de pavimento  
 Dekton® Kreta

Inspirado no típico loft de Nova Iorque 
sem paredes, o designer de interiores 
planeou uma estrutura de metal e vidro 
que também serve como a parte da frente 
da casa de banho.

Uma meia-parede com aspeto forte no 
mesmo material do pavimento – Dekton® 
Kreta – integra-se verticalmente nesta 
estrutura.

No plano horizontal, a bancada Silestone® 
Charcoal Soapstone destaca-se. Criando, 
no total, um contraste bastante atraente 
entre planos e volumes.

Pelo contrário, e para acrescentar uma 
sensação de leveza, o designer optou por 
dois magníficos e delicados lavatórios 
Marie Top em Silestone® Blanco Zeus, 
com um design redondo.

Um pavimento cinzento de grande 
formato é sempre a escolha certa. Neste 
projeto, o material Dekton® Kreta da 
Industrial Collection proporciona um 
acabamento semelhante ao cimento, 
ideal para um estilo de decoração 
industrial ou urbano.

Com as suas linhas suaves e 
arredondadas, o lavatório Marie Top 
é a escolha perfeita para colocar na 
bancada. Embora este projeto tenha um 
visual industrial distinto, o seu design de 
peça única, sem juntas visíveis, aumenta 
a sua atratividade.
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Arquitetura 
Pedro Francisco  

Design de interiores 
Alexia Martínez
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A superfície ininterrupta de Dekton® 
Vera, usada para pavimento, parede e 
bancada com lavatório, é a característica 
unificadora desta casa de banho. Este 
material da Natural Collection faz lembrar 
o cimento polido, mas também inclui veios 
longos e delicados que se estendem por 
toda a superfície.

O imponente lavatório Simplicity, de linhas 
direitas, também em Dekton® Vera, está 
totalmente integrado na bancada.

CASAS DE BANHO  ESPAÇO DE CASA DE BANHO 05

05/ 
Espaço de 

casa de banho
Estilo urbano- 

industrial. 

Superfícies contínuas para 
pavimento, revestimento 

vertical, bancada e lavatório 
para criar um espaço 

fluido e unificado.

21

1→ Revestimento de bancada,  
 pavimento e parede 
 Dekton® Vera 
2→ Lavatório Simplicity 
 Dekton® Vera
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06/ 
Espaço de 
casa de banho

Estilo urbano- 
industrial. 

Elegância toda em 
preto numa casa 
de banho de estilo 
urbano com um 
toque vintage.

Nesta casa de banho, o preto assume o 
centro das atenções através de um design no 
qual o revestimento, o lavatório e a bancada 
trabalham em conjunto para criar um espaço 
que evoca a elegância urbana.

Dominado por um estilo urbano, o preto 
é usado para revestimento, bancada, 
lavatório e espelho. O designer também 
incorporou detalhes vintage que evocam 
tempos passados. Estes toques subtis, que 
podem passar facilmente despercebidos 
se não olharmos de perto - como a 
moldura esculpida do espelho, as torneiras 
cruciformes ou o pavimento em espinha - 
adicionam personalidade.
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O designer utilizou chapas de grande 
formato de  Dekton® Eter para o 
revestimento, criando paredes 
ininterruptas quase sem juntas,  
poupando assim no corte.

Dekton® Eter faz parte da Natural 
Collection. Tem o aspeto de granito e 
funciona muito bem tanto no interior 
como no exterior.

O lavatório  Symmetry, em Silestone® 
Iconic Black, é colocado na bancada, 
resultando num design muito 
contemporâneo. Ao contrário da grande 
bancada, o seu tamanho e disposição 
pequenos, inclinados para a esquerda, 
proporcionam assimetria interessante  
na casa de banho.

CASAS DE BANHO  ESPAÇO DE CASA DE BANHO 06

21

Um estilo pessoal e urbano 
com referências clássicas e os 

materiais tecnologicamente 
mais inovadores.

1→ Bancada e revestimento de parede  
 Dekton® Eter 
2→ Lavatório Symmetry 
 Silestone® Iconic Black



Arquitetura
Debora Aguiar Arquitetos

Fotografia
Denilson Machado
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07/ 
Espaço de 
casa de banho
Estilo 
contemporâneo.

Um design muito 
pessoal com materiais 
clássicos, atualizado 
com as tendências 
mais contemporâneas.

Uma cor branca com veios é o fundo perfeito para 
qualquer casa de banho que procura um toque 
clássico. Por este motivo, Silestone® Calacatta 
Gold, uma cor branca com veios cinzentos com 
nuances douradas, foi o material de eleição.
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Grandes planos 
verticais e 
horizontais.

O design contemporâneo é 
fundamentalmente prático. No estilo 
contemporâneo, a funcionalidade 
vem em primeiro lugar, mas sem 
comprometer a beleza.

Nesta casa de banho, o designer de 
interiores escolheu uma cabine de 
duche grande, um espelho sem moldura 
extra grande e gavetas espaçosas para 
arrumação.

O designer também incorporou 
elementos decorativos, como plantas, 
torneiras de cobre polido e um material 
que lembra o mármore grego antigo: 
Silestone® Calacatta Gold.

Uma enorme banheira personalizada 
no mesmo material assume o papel de 
destaque na sala.

→ Revestimento de pavimento 
  e banheira feita à medida  
 Silestone® Calacatta Gold



Arquitetura
Pedro Francisco Arquiteto

Design de interiores
Alexia Martínez
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08/ 
Espaço de 

casa de banho
Estilo 

contemporâneo.

Uma utilização 
interessante do 

espaço e tonalidades 
creme resultam nesta 

casa de banho de 
estilo contemporâneo.

Três planos verticais – espelho, lavatório e janela 
– em contraste perfeito com a bancada monolítica 

e o plano horizontal do pavimento, no mesmo 
material, alcançam um resultado espetacular 

nesta casa de banho arquitetónica.  
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Inspirado pelo 
quartzito do Taj Mahal, 
Dekton® Taga evoca a 
elegância e o caráter 
da pedra natural.

Para a parede, o designer escolheu Dekton® 
Taga, uma cor que abraça os tons térreos e 
veios cor de caramelo: uma cor evocativa, 
mas clássica, para um design tão moderno.

Dekton® Fossil, da  Natural Collection, tem 
sido usado tanto na bancada como no 
pavimento, obtendo um excelente resultado: 
um revestimento cinzento escuro que nos 
transporta para os períodos mais antigos. 
Esta cor está disponível em dois formatos, 
320 x 144 cm e feito à medida, o que é muito 
útil quando se trata de revestir os planos 
horizontais de um espaço, como o pavimento 
e a bancada desta casa de banho.

Por fim, como se fosse um enorme totem, o 
lavatório foi personalizado em Silestone® 
Negro Tebas, com um acabamento de textura 
mate atraente.

2 3

1→  Revestimento de parede 

 Dekton® Taga

2→ Bancada e revestimento de pavimento  
 Dekton® Fossil 

3→ Lavatório personalizado  

 Silestone® Negro Tebas

1

O frio e a brusquidão das 
formas quadradas e dos planos 

verticais e horizontais são 
compensados pelo calor dos 

materiais utilizados no projeto.
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09/ 
Espaço de 
casa de banho
Estilo 
contemporâneo.

Esta casa de banho 
apresenta uma nova 
interpretação do estilo 
contemporâneo.

Os materiais brancos brilhantes com veios 
acentuados trabalham com toques de ouro – 
torneiras, perfis de armários e bases de duche 
– para criar um estilo distinto, mas sem serem 
demasiado vistosos. A bancada em Silestone® 
White Zeus destaca-se pela sua luminosidade e 
linhas limpas.

→ Bancada  
 Silestone® White Zeus,  
 acabamento polido

Arquitetura
Mariana Pescara

Fotografia
Fábio Jr. Severo
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10/ 
Espaço de 

casa de banho
Estilo 

contemporâneo.

Um estilo clássico 
renovado para esta 
casa de banho com 
tonalidades creme 

que exala elegância 
e bom gosto.

Nada foi deixado ao acaso nesta casa de 
banho. O resultado é uma atmosfera calma e 

tranquila que convida ao relaxamento.

Para transmitir esta sensação de 
relaxamento e, ao mesmo tempo, criar 

uma casa de banho de estilo clássico, o 
designer de interiores utilizou uma paleta 

de tonalidades creme e um design bem 
equilibrado de cada elemento. O lavatório, a 

parede de madeira e a banheira independente 
assumem o centro das atenções e funcionam 

em perfeita harmonia uns com os outros.
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3 4

1 2

Tons neutros e texturas subtis 
para cada elemento de casa de 
banho: conforto personalizado 

para uma experiência única.

As restantes paredes são revestidas com Dekton® 
Zenith, um material mais neutro sem veios.

Por fim, o pavimento apresenta um padrão 
geométrico, concebido para imitar os pavimentos 
dos templos antigos. Aqui, o designer de interiores 
combinou  Dekton® Entzo, Danae e  Ventus, 
alcançando um resultado impressionante.

1→  Revestimento de bancada e parede e pavimento 
 Dekton® Entzo

2→ Revestimento de parede de chuveiro  
 Dekton® Zenith

3→ Revestimento de pavimento  
 Dekton® Danae 
4→ Revestimento de pavimento  
 Dekton® Ventus

As paredes de Dekton® 
Entzo melhoram a 
casa de banho, 
acrescentando um 
toque clássico.

Dekton® Entzo é um material inspirado no 
mármore Calacatta. Apresentando veios 
proeminentes em tons castanhos, este material 
dá vida e personalidade à casa de banho e é o 
companheiro perfeito para a unidade de bancada.
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Elegance

Armony

Symmetry

ReflectionLavatório 49 x 30 x 10 cm

Comprimento desde 47 a 320* cm 
Largura desde 44 a 60 cm 
Arestas retas de 2 cm ou rodapé  
de 10 ou 12,5 cm

Comprimento desde 60 a 320* cm 
Largura desde 40 a 60 cm 
Arestas retas de 2 cm ou rodapé  
de 16 cm

Comprimento desde 59 a 320* cm 
Largura desde 44 a 60 cm 
Arestas retas SI de 2 ou DK de 1,2 cm  
ou rodapé de 12,5 ou 16 cm

Silestone®

Silestone®

Silestone®

Silestone® / Dekton®

Silestone® / Dekton®

Silestone® / Dekton®

Lavatório 49 x 30 x 10 cm

Lavatório S 33 x 23 x 7 cm 
Lavatório M 38 x 25 x 7 cm 
Lavatório L 58 x 30 x 7 CM

Comprimento desde 55 a 320* cm 
Largura desde 43 a 60 cm 
Arestas retas de 2 cm ou rodapé  
de 10 cm

Lavatório S 49 x 30 x 8 cm 
Lavatório M 90 x 30 x 8 cm 
Lavatório L 120 x 30 x 8 cm

Silence

Comprimento desde 59 a 320* cm 
Largura desde 40 a 60 cm 
Arestas retas SI de 2 ou DK de 1,2 cm  
ou rodapé de 12,5 ou 16 cm

Comprimento desde 59 a 320* cm 
Largura desde 44 a 60 cm 
Arestas retas SI de 2 ou DK de 1,2 cm  
ou rodapé de 12,5 ou 16 cm

Lavatório S 49 x 30 x 8 cm 
Lavatório M 90 x 30 x 8 cm 
Lavatório L 120 x 30 x 8 cm

Simplicity Lavatório 49 x 30 x 10 cm

Lavatórios
Variedade completa 
de produtos.

Lavatórios e bancadas concebidos  
para se adaptarem a qualquer espaço.

Armony
A evolução da tradição 
faz deste lavatório uma 
peça-chave, que traz 
harmoniae definição.

C
 

Disponível numa 
ampla variedade 
de cores.

Verifique as cores disponíveis  
em cosentino.com

CASAS DE BANHO  LAVATÓRIOS
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Lavatórios  
H-Line

Diferentes soluções de prateleiras para bancadas e 
casas de banho, com um design moderno e adaptável a 
qualquer necessidade, acrescentando sofisticação ao 
espaço da casa de banho. 

Marie EvitaLavatório Marie Top: 51 x 37 x 10 cm 
Lavatório Marie S: 34 x 37 x 7 cm 
Lavatório Marie L: 51 x 37 x 7 cm

Comprimento desde 47 a 320* cm 
Largura desde 44 a 60 cm 
Arestas retas de  2 cm ou rodapé de 10 cm  
(Marie Top) ou 12,5 cm (Marie S e L)

Comprimento desde 45 a 320* cm 
Largura desde 46 a 60 cm 
Arestas retas 1,2 cm ou rodapé  
de 10 cm

Comprimento desde 60 a 320* cm 
Largura desde 46 a 60 cm 
Arestas retas de 1,2 cm ou rodapé 
de 10 cm

Comprimento desde 60 a 320* cm 
Largura desde 40 a 60 cm 
Arestas retas de 1,2 cm ou rodapé de 12,5 cm

Lavatório S 50 x 30 x 10 cm 
Lavatório L 65 x 30 x 10 cm 
Lavatório Q 51 x 41 x 10 cm

Porcelana 
urbana em cima 

Porcelana  
flexível por baixo 
Silestone® / Dekton®Silestone® / Dekton®

Lavatórios 
Integrity 
Variedade completa 
de produtos.

Superfícies fáceis de limpar e higiénicas  
com formas sinuosas, orgânicas e lineares.

Marie
Três tamanhos num design 
de encontros redondos e 
funcionais que combinam 
tecnologia, integração 
e praticidade.

C
 

Disponível numa 
ampla variedade 
de cores.

Verifique as cores disponíveis  
em cosentino.com

CASAS DE BANHO  LAVATÓRIOS

Silestone® Silestone®
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Gocce
O nosso novo design 
mais simples e 
funcional adapta-se 
a todos os espaços.

Wakka

Kador Suite

Exelis

Wakka BrimSilestone®

Comprimento desde 70 a 250 cm 
Largura desde 70 a 150* cm 

Silestone®

Comprimento desde 70 a 200 cm 
Largura desde 70 a 150* cm

Silestone®

Comprimento desde 70 a 320* cm 
Largura desde 70 a 150* cm

Silestone®

Comprimento desde 70 a 250 cm 
Largura desde 70 a 150* cm

Gocce Dekton® Grip+

Comprimento desde 70 a 190 cm 
Largura desde 70 a 96 cm

* Apenas chapa Jumbo

Bases de  
duche
Gama completa 
de produtos

Seis modelos de bases de duche 
adaptáveis numa variedade de materiais 
e acabamentos de Dekton® e Silestone®, 
adequados para qualquer espaço em casa 
e requisitos técnicos, independentemente 
da complexidade.

C
 

Disponível numa 
ampla variedade 
de cores.

Verifique as cores disponíveis  
em cosentino.com
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Bancadas de 
casa de banho 
HLine
Planos horizontais e funcionais com linhas 
retas criadas por Silestone® e Dekton® 
para criar uma variedade de lavatórios 
sofisticados no mesmo material.

C
 

Disponível numa 
ampla variedade 
de cores.

Verifique as cores disponíveis  
em cosentino.com

Bancada de 
arestas retas

Silestone® / Dekton®

Comprimento desde 60 a 320* cm 
Largura desde 30 a 60 cm 
Arestas retas de 1,2 cm

Bancada 
com rodapé

Silestone® / Dekton®

Comprimento desde 60 a 320 cm 
Largura desde 30 a 60 cm 
6, 10 ou 21 cm

CASAS DE BANHO � BANCADAS / PAVIMENTOS

Pavimentos
Formatos 
personalizados 
e padrão.

Consiga uma continuidade estética no 
pavimento da casa de banho com soluções de 
formato padrão ou soluções personalizadas 
de grande resistência quando confrontadas 
com flutuações na humidade e temperaturas. 
Juntas mínimas e sem manutenção. ree. 

C
 

Disponível numa 
ampla variedade 
de cores.

Verifique as cores disponíveis  
em cosentino.com

Formato S

Dekton®

71 x 71 cm

Formato M

Dekton®

142 x 71 cm

Formato L

Dekton®

142 x 142 cm



 
Espaço 
exterior 
Cosentino

Espaços exteriores 
lindamente contínuos 
e duradouros.

Redefina os seus 
espaços exteriores  
para incluir alpendres 
e terraços que se 
misturam com 
a sua casa.

E
sp

a
ço exterior
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Elevada  
resistência ao tráfego
Permanece inalterável devido à 
erosão e abrasão diárias em espaços 
exteriores, usado em terraços, escadas 
e áreas circundantes da piscina.

Bancada exterior 
Dekton®
A bancada exterior Dekton® é 
resistente e durável. Superfícies 
inovadoras transformam-se em 
bancadas funcionais e bonitas.

Instalação 
fácil
Dekton® é um formato muito leve, 
fácil de cortar e adaptável.

Personalização 
sem limites
Espaços abertos com liberdade para 
inspirar, conceber com um propósito único: 
personalizar os seus espaços exteriores.
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01/ 
Espaço 
exterior

Redefina os seus espaços 
exteriores para incluir 
alpendres e terraços 
que se misturam 
com a sua casa.

Espaços exteriores 
contínuos e duráveis.

As áreas exteriores, como alpendres, terraços ou 
jardins, tornaram-se nos espaços mais preciosos 
da casa. No passado, os materiais exteriores 
necessitavam de manutenção anual e muitas vezes 
careciam de cuidados adequados. Além disso, 
havia sempre um espaço visível entre o pavimento 
interior e exterior. 

Dekton® redefine a experiência de desfrutar 
de espaços exteriores criando pavimentos 
ininterruptos que continuam no interior. O exterior 
e o interior tornam-se contínuos, quase sem juntas 
ou manutenção, e permanecerão inalterados ao 
longo do tempo.

EXTERIOR  ESPAÇO EXTERIOR 01

Arquitetura
Jano Blanco
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Dekton® Aeris é um material da Natural 
Colection que apresenta uma combinação 
interessante de bege e cinzento com um 
visual inspirado no betão. Funciona muito 
bem em pavimentos exteriores graças 
ao seu formato de 320 x 144 cm. Pode ser 
colocado numa escadaria, piscina, área 
coberta exterior, etc., e pode continuar 
dentro de casa.

Dekton® Grip+ evita deslizamentos nas 
áreas exteriores quando anda descalço. 
Além disso, é altamente resistente a 
manchas, raios UV e alterações de 
temperatura

Espaços exteriores  
com um visual em betão.

Uma base natural de grande formato liga 
o alpendre ou o terraço à sala de estar; 
o material tem o aspeto e a sensação do 
betão, mas sem as suas desvantagens – o 
resultado final é espetacular! O designer 
pode encontrar todas estas vantagens nas 
coleções Tech e Industrial de Dekton®.

→ Pavimento, 
 Dekton® Aeris



Arquitetura
Andres Oller-Arquivirtual

Fotografia 
Alberto Rojas
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02/ 
Espaço 
exterior

Branco e areia 
expandem-se com um 
caráter mediterrâneo.

Continuidade  
visual.

Neste projeto, o arquiteto concebeu um 
Mediterrâneo e uma casa atualizada com 

volumes cúbicos e plantas modernas.

O estilo mediterrânico pode ser visto nas 
paredes brancas, reminiscentes das casas 
caiadas de branco do sul de Espanha, e no 

pavimento contínuo de grande formato que 
evoca a beira-mar. Um material quente, 

durável e prático que liga o terraço, o 
alpendre e os espaços de casa de banho.
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O calor de  
Dekton® Danae.

Dekton® Danae da Natural Collection é 
um material intemporal que se integra 
perfeitamente em qualquer espaço.  
O seu tom bege calcário faz lembrar  
a areia.

Está disponível no formato 320 x 144 cm, 
o que o torna a escolha perfeita para 
pavimentos.

Existem 5 espessuras (4, 8, 12, 20 e  
30 mm); ideal para bancadas, móveis e 
revestimentos de paredes, tanto no  
interior como no exterior.

→ Pavimento 
 Dekton® Danae



Fotografia
Alberto Rojas
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03/ 
Espaço 
exterior
Espaços exteriores 
inspiradores que 
se associam a 
materiais locais.

Funcionalidade com 
um toque rústico.

Neste projeto de alpendre e jardim, o 
designer de interiores renovou uma casa 
com materiais práticos e tecnologicamente 
eficientes. Esta renovação elegante inclui 
a utilização de Dekton® Kreta para o 
pavimento e a substituição das janelas 
originais por janelas de vidro grandes.

Estes acabamentos modernos adaptam-
se perfeitamente às paredes de alvenaria 
de pedra, vasos de terracota e cadeiras de 
vime – todos os materiais tradicionais com 
um toque rústico.
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Placa de pavimento 
e de formato grande 
com o mesmo código: 
Dekton® Kreta.

Dekton® Kreta foi selecionado para o 
pavimento exterior desta casa, uma parte 
cinzenta da Industrial Collection que imita 
o cimento.

Embora esteja disponível no formato 320 
x 144 cm, o designer optou por um formato 
mais reduzido para deixar juntas visíveis 
lembrando um xadrez.

O mesmo material foi usado para criar a 
grande placa de 4 metros, que criou um 
efeito monolítico, robusto e potente.

→ Pavimento 
 Dekton® Kreta
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Arquitetura
Leandro M. del Río Regos

Fotografia 
Roi Alonso 
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04/ 
Espaço 
exterior

A transformação de 
um edifício da década 

de 1960 a começar 
pela sua fachada.

Dekton® e  
fachadas ventiladas.

O arquiteto deste projeto teve de lidar com 
problemas estruturais graves. A ideia era 

restaurar um edifício da década de 1960 com 
uma capacidade de suporte de carga baixa, 

onde as limitações da procura de energia e 
isolamento sonoro tinham de ser resolvidas. 

Além disso, era importante encontrar um 
material que pudesse suportar as condições 
costeiras implacáveis e que pudesse ocultar 

facilmente as instalações e elementos de 
construção.

O promotor imobiliário propôs a utilização 
de uma fachada ventilada com revestimento 

cerâmico. Com base nesta proposta, o 
arquiteto e o fornecedor de mármore 

encontraram a solução perfeita em Dekton®.

Graças ao Dekton®, resolveram os problemas 
estruturais e funcionais encontrados, 
proporcionando um resultado ótimo e  

atrativo em tempo recorde.
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Dekton®, a nova 
pele para edifícios 
residenciais.

Foram utilizadas chapas Dekton® Sirius 
com 1,2 cm de espessura para revestir  
a fachada, o que corresponde a uma 
área de superfície total de 175 m2.  
Estas chapas são fáceis de manter e 
são suportadas numa estrutura em aço 
inoxidável e alumínio que é altamente 
resistente à humidade.

→ Fachada ventilada 
 Dekton® Sirius



 COSENTINO SPACES 186 | 187EXTERIOR  ESPAÇO EXTERIOR 05

05/ 
Espaço 
exterior
Reinventar no exterior
espaços com superfícies 
contínuas em creme 
e branco.

Continuidade visual, 
versatilidade e durabilidade 
em espaços exteriores.

Este projeto residencial destaca-se pela 
utilização de um único material para todos os 
pavimentos exteriores, tais como: acesso à 
garagem, degraus, alpendre, piscina, etc. 
Dekton® Strato tem sido usado ao longo do 
espaço exterior, em contraste com o aspeto  
puro das paredes brancas e das grandes 
superfícies de vidro.

O resultado é uma estrutura moderna e  
funcional que se adapta a qualquer design.
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Dekton® Strato é um material da coleção  
Tech que faz lembrar as superfícies de 
betão. O seu design cinzento e bege 
mosqueado cria uma interconexão 
atraente e prática de luz para espaços 
exteriores. Graças ao seu formato de 
320 x 144 cm, é o material perfeito 
para proporcionar uma sensação de 
continuidade visual.

→ Pavimento 
 Dekton® Strato



Arquitetura
José Poveda Rivera 

Fotografia
Alberto Rojas
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06/ 
Espaço 
exterior

Formato XXL para 
grandes superfícies 

que se destacam 
na sua casa.

Alpendre e terraço num 
único acabamento.

Um dos desafios deste projeto foi  
integrar com sucesso o espaço  

exterior com o resto da casa.

Para o fazer, as chapas Dekton® 
Danae 320 x 144 cm foram colocadas 

verticalmente com juntas contínuas 
que quase não são visíveis.

A utilização do grande formato 
neste esquema proporciona uma 

sensação de profundidade, dando-
lhe as boas-vindas à casa enquanto 

liga os espaços exterior e interior.
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Possibilidades 
ilimitadas em qualquer 
espaço exterior.

Além das propriedades únicas do material 
que o tornam ideal para aplicações 
exteriores, as diferentes tonalidades bege 

de Dekton® Danae também o tornam uma 
escolha muito bonita.

O pavimento de grande formato nos dois 
pisos da casa ligam-se e misturam ambos 
os espaços de forma perfeita com uma 
aparência visual elegante e intemporal.

→ Pavimento 
 Dekton® Danae



194 | 195COSENTINO SPACES  ESPAÇOS  ESPAÇO DE COZINHA

Cozinhas 
Cosentino

Reinventar a cozinha 
para torná-la no 
coração da casa.
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Há muito tempo que a 
cozinha era uma divisão 
esquecida na parte mais 
escura da casa. A cozinha 
é agora um espaço essencial 
que pode ser integrado na 
sala de estar e partilhar 
o mesmo design.

Bancada e ilha 
da cozinha 
Milhares de lares em todo o mundo 
confiaram na Cosentino® para lhes 
fornecer uma cozinha que não só 
é funcional e bela, mas também 
desempenha um papel central nas 
vidas diárias das suas famílias. 
Oferecemos uma vasta gama de 
cores e texturas para que possa 
encontrar a bancada perfeita para si.

Pavimentos e 
revestimentos 
de cozinha
Neste processo chamado de 
“reconversão”, a ilha desempenha um 
papel importante, uma vez que serve 
como um elemento de ligação entre os 
dois ambientes, bem como um local 
de encontro em casa. Neste projeto, 
o designer de interiores construiu 
todo o design à volta da ilha.

Integração  
no espaço
A cozinha como um espaço habitável 
ligado ao resto da casa. Integração 
total da bancada com o revestimento 
ou pavimento da sala de estar.
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Lava-loiças  
de cozinha
O lava-loiça é um elemento crucial na 
divisão: tem de garantir resistência, 
segurança e higiene. Na Cosentino®, 
utilizamos um material de baixa 
porosidade que consegue resistir aos 
impactos, a temperaturas elevadas e à 
exposição frequente à água e à gordura.

Encontre o seu 
estilo: cores que 
combinam com tudo
Para escolher as texturas e cores 
que poderiam fixar-se melhor 
na sua cozinha, é essencial que 
conheça os designs disponíveis. 
Maximize-o com a variedade 
ilimitada de materiais, formatos e 
cores oferecida pela Cosentino®.
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01/ 
Espaço de 

cozinha

Reinventar a cozinha 
para a tornar no 

coração da casa.

Ligar a cozinha à 
sala de estar.

Longe vão os dias em que a cozinha era  
uma divisão esquecida na parte mais  
escura da casa. A cozinha é agora um  

espaço fundamental que pode ser  
integrado na sala de estar e de jantar e 

partilhar o mesmo design.

Neste processo de “reconversão”, a ilha 
desempenha um papel importante, uma vez 
que funciona como um elemento de ligação 

entre os dois ambientes, bem como um 
 ponto de encontro na casa. Neste projeto,  

o designer de interiores construiu todo o  
design à volta da ilha.
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Ilha num material 
clássico.

Embora esta cozinha tenha um visual 
distintamente moderno, o designer 
optou por um material clássico para a 
bancada: Silestone® Calacatta Gold num 
acabamento polido. A utilização de uma 
tira de 5 centímetros e o corte diagonal 
na frente conferem modernidade e estilo 
a um material que lembra o mármore 
antigo.

→ Bancada de cozinha  
 Silestone® Calacatta Gold,  
 acabamento polido



Arquitetura
José Poveda Rivera 

Fotografia
Alberto Rojas
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02/ 
Espaço de 
cozinha
Ilhas que são 
mesas de jantar.

Mesa de cozinha e 
revestimento de parede 
no mesmo material.

Neste projeto, os tons castanhos de madeira 
escura e o revestimento preto em Dekton® 
Domoos usados em mesas e paredes 
coexistem em perfeita harmonia.

A ilha, com um lava-loiça embutido, é mais do 
que apenas uma ilha. Transforma-se numa 
mesa de jantar genuína com proporções 
substanciais. A lareira a bioetanol serve de 
divisória entre a cozinha e a sala de estar. 

O resultado é um espaço elegante, equilibrado 
e acolhedor. A utilização de revestimentos de 
grande formato, 320 x 144 cm, cria a ilusão de 
uma superfície ininterrupta, sem juntas, que 
confere profundidade à divisão, garantindo 
simultaneamente uma manutenção e limpeza 
fáceis.
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O toque da escuridão é fornecido por 
Dekton® Domoos, um belo material da 
Solid Collection num acabamento mate, 
perfeito para os amantes da sobriedade. 
Por outro lado, o castanho chocolate é 
utilizado nas cadeiras altas em pele e na 
cornija da lareira.

→ Bancada de cozinha  
 Dekton® Domoos
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03/ 
Espaço de 

cozinha
Cozinha em Calacatta 

Gold e madeira. 
Escandinavo clássico.

Parede, bancada e ilha 
no mesmo material.

O sucesso deste projeto reside principalmente 
na utilização de um material maravilhoso e 

intemporal que lembra o mármore antigo: 
Silestone® Calacatta Gold. Esta superfície 

branca com veios cinzentos é utilizada para o 
revestimento frontal – com exaustor e alcovas 

embutidos –, bancada e ilha, conseguindo 
assim uma bela combinação de clássico e 

moderno.

Contrastando com a frescura do branco e o 
efeito do mármore, os armários, o pavimento 

e os lugares à volta da ilha são todos em 
madeira de cor mel. Por fim, o designer queria 

dar um toque de decoração à cozinha. Para 
este fim, utilizou preto em ambos os lados 

da cozinha: à esquerda, o encaixe da porta 
é revestido a Silestone® Eternal Marquina; à 
direita, a grande janela apresenta um perfil 

com visual industrial.
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→ Bancada de cozinha  
 Silestone® Calacatta Gold,  
 acabamento polido

Ilhas  
monolíticas.

A beleza deste projeto reside na simetria 
perfeita entre a área de cozinhar, com 
o seu exaustor incorporado e a grande 
ilha monolítica. Tudo isto, revestido pelo 
mesmo material clássico, intemporal e 
bonito: Silestone® Calacatta Gold.
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04/ 
Espaço de 
cozinha
Boho-chic com um 
espírito clássico.

Paredes e bancadas 
no mesmo material.

A funcionalidade é a força motriz por trás 
deste projeto. O designer de interiores 
organizou um bar alto, um fogão industrial 
com bicos a gás e um lava-loiça espaçoso 
com vistas imbatíveis. Na adega, existe um 
segundo lava-loiça auxiliar.

Para finalizar o design, foi utilizado um tom 
cinzento sóbrio com veios subtis nas paredes 
e na bancada: Silestone® Eternal Serena. 
Esta cor está disponível nos formatos padrão 
(306 x 140 cm) e jumbo (325 x 159 cm), sendo 
o último ideal para revestimento de chão e 
parede para criar um espaço contínuo. Os 
veios da ilha de Silestone® Eternal Marquina 
contrastam lindamente com a bancada e o 
fundo.
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→ Revestimento de parede e bancada 
 Silestone® Eternal Serena

→  Ilha da cozinha e parede de revestimento  
 Silestone® Eternal Marquina

Superfícies  
contínuas.

A utilização do mesmo material para 
a parede e bancada resulta numa 
superfície contínua e visualmente 
atrativa, que é prática e fácil de manter 
graças ao menor número de juntas.

Silestone® Eternal Serena faz parte 
da Eternal  Collection, uma coleção 
inspirada pelas cores da pedra natural. 
Como tal, este material possui delicados 
veios brancos que conferem elegância e 
calor ao espaço.
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05/ 
Espaço de 

cozinha
Cinzento e branco 

para um estilo 
clássico renovado.

A ilha como um  
espaço de trabalho.

Nesta cozinha, o designer de interiores 
queria maximizar a luz que atravessa a 

claraboia e as janelas enormes. A luz natural 
cai sobre uma ilha central com mais de 
5 metros quadrados, que é o centro das 
operações e o ponto central da cozinha.

A bancada impressionante em Silestone® 
Blanco Zeus torna o branco a cor dominante 

na ilha. Além disso, a alvenaria e os armários 
em madeira decapada também são 

brancos. Contrastando com a luz, as áreas 
secundárias estão em tons de cinzento, 

enquanto a bancada da área de cozedura e 
o segundo lava-loiças estão revestidos com 

Silestone® Charcoal Soapstone, uma cor que 
apresenta um fundo preto com veios.
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→ Revestimento de parede e bancada 
 Silestone® Charcoal Soapstone

→  Ilha  
 Silestone® Blanco Zeus

Branco  
brilhante.

A área de trabalho é distintamente 
definida pela grande bancada que 
possui uma faixa de 12 cm. A utilização 
de Silestone® Blanco Zeus num 
acabamento brilhante melhora ainda 
mais o reflexo da luz.

Bancadas 
auxiliares.

Ao contrário do branco que domina o ponto 
focal da cozinha, o designer de interiores 
optou por uma cor mate muito escura com 
veios acinzentados da Eternal Collection 
para as bancadas auxiliares: Silestone® 
Charcoal Soapstone. Inspirado pela 
pedra-sabão, este material cria um efeito 
incrível graças à sua profundidade e fluidez.



Arquitetura
Andre Lenza

Fotografia
@heliosperandio
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05/ 
Espaço de 
cozinha
Uma cozinha urbana, 
com classe.

Tudo no mesmo  
material.

Nesta cozinha em tons de cinzento, o designer 
escolheu Silestone® Pearl Jasmine para a 
bancada, revestimento de parede e unidade 
de lava-loiça personalizada. Apesar do seu 
acabamento clássico, quando combinado 
com as torneiras e as pegas pretas, e as linhas 
direitas e simples da cozinha, consegue-se um 
resultado muito industrial.

Em contraste, as luzes redondas do candeeiro 
de bolas pendentes e os pequenos detalhes 
dourados quebram a monotonia do cinzento e 
dão um toque de meados do século à divisão.  
O resultado é uma cozinha elegante e urbana 
que também se integra perfeitamente com a 
área de estar.
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→ Revestimento de parede e bancada  
 Silestone® Pearl Jasmine

Um material clássico 
com um acabamento 
moderno.

Silestone® Pearl Jasmine, parte da 
Eternal Collection, faz lembrar o calcário 
com veios subtis cinzentos. É o material 
perfeito para cozinhas clássicas ou 
rurais, mas quando combinado com 
pormenores urbanos pretos, funciona 
perfeitamente numa cozinha moderna.



Arquitetura 
Andre Lenza

Fotografia 
@heliosperandio
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07/ 
Espaço de 

cozinha
Branco total  

redefinido.

A luz, a amplitude e a 
beleza do branco. 

Branco é a cor preferida por 90% dos 
designers quando se trata de planear 

uma cozinha. É uma escolha sensata, uma 
vez que o branco pode fazer com que o 

espaço pareça maior, ao mesmo tempo que 
proporciona uma sensação de limpeza e 

ordem.

Nesta cozinha, o designer de interiores 
combinou a bancada e a ilha em Silestone® 

White Zeus com mobiliário lacado 
brilhante, também em branco. 

A utilização de bancadas espessas  
na área dos armários, juntamente com o 
mobiliário lacado brilhante, acrescenta  

um toque déco à cozinha.
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Uma cozinha em 
Silestone® Zeus.

O Silestone® White Zeus proporciona 
um visual impressionante e bem 
definido à bancada e à faixa lateral. 
A sua aparência imaculada transmite 
energia e é intemporal.

→ Bancada e cozinha da ilha 
 Silestone® White Zeus



Arquitetura
Rocha e Rodrigues Arquitetos

Fotografia
Mariana Orsi 
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08/ 
Espaço de 
cozinha
Uma cozinha 
contemporânea 
com uma decoração 
rústica.

Tons brancos e cinzentos 
combinados com madeira.

Neste projeto, o designer encontrou um 
contraponto para o teto exposto de vigas de 
madeira com o objetivo de aclarar o espaço e 
destacar os tetos altos. 

Paredes e mobília foram selecionados em 
branco não poluído que ofereceu continuidade 
visual com o teto também branco. Como 
ponto de inflexão, a bancada é cinzenta 
clara e a mobília à volta da ilha é cinzenta 
escura, realçando tudo nesta zona social e de 
trabalho. A única concessão ao estilo rústico 
é encontrada no barro e bancos de madeira 
que se conectam com as vigas do teto. Tudo 
cuidadosamente pensado para uma cozinha 
com impacto. 
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→ Bancada de cozinha 
 Silestone® Kensho

→ Ilha da cozinha 
 Silestone® White Zeus

Cinzento e branco.

Para o resto da bancada da cozinha, 
o designer de interiores escolheu 
Silestone® Kensho, um material 
harmonioso e relaxante da coleção  
Zen que combina perfeitamente com o 
branco do mobiliário. 

Duas bancadas 
diferentes.

A ilha é a estrela desta cozinha. Aqui, 
a bancada apresenta um acabamento 
polido em Silestone® White Zeus, que 
cria um forte contraste com o mobiliário 
lacado em cinzento escuro mate.



Arquitetura 
Rocha e Rodrigues Arquitetos 

Fotografia
Mariana Orsi 
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09/ 
Espaço de 

cozinha
Uma impressionante 

superfície de trabalho 
para cozinheiros 

entusiastas.

Uma cozinha  
cheia de caráter.

Nesta casa com um estilo urbano com teto 
de betão, o objetivo foi criar uma cozinha 

quente e acolhedora onde se pode usufruir 
do prazer de cozinhar com os amigos. 
A jardinagem e a cozinha são as duas 

paixões do proprietário desta casa.

Com isto em mente, o designer de 
interiores projetou uma cozinha confortável 

em madeira, com uma área de estar 
muito agradável e uma incrível ilha, com 
uma área perfeita para cozinhar para os 

convidados.  Em relação à segunda grande 
paixão do proprietário, a jardinagem, 
isto reflete-se nas plantas que estão 

penduradas do teto - como se fossem 
um jardim urbano - e com muitas outras 

plantas espalhadas pelo resto da cozinha. 
A madeira e as plantas fundem-se para 

uma cozinha muito pessoal
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→ Bancada de cozinha 
 Silestone® Blanco Zeus

Uma impressionante  
ilha em branco

Silestone® White Zeus foi a cor escolhida 
para revestir esta ilha extra-grande com 
fogão e lava-loiça integrado.

Nesta cozinha, todas as atenções 
estão viradas para a ilha graças ao seu 
impressionante acabamento brilhante.



Arquitetura
Mariana Andersen e 
Mariana Guardani

Fotografia
Maíra Acayaba
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10/ 
Espaço de 
cozinha

Estilo contemporâneo 
neste design 
de cozinha com 
veios ousados.

Num cenário branco imaculado, o designer queria acrescentar um 
toque pessoal ao selecionar esta ilha que também serve de bar. 
Um bloco monolítico em Dekton® Aura foi concebido e combinado 
com uma placa de carvalho de madeira grande.

Dekton Aura, parte da Natural Collection, imita o mármore Carrara 
clássico. Diferentemente de Calacatta Gold, os seus veios são 
mais cinzentos, o que faz com que seja o aliado perfeito para 
combinar com madeiras, como é o caso neste projeto. 

→ Bancada de cozinha   
 Dekton® Aura
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11/ 
Espaço de 

cozinha
Ordem e harmonia 

neste espantoso 
espaço ligado ao 

resto da casa.

A cozinha é separada visualmente do resto 
da casa por uma parede de armários, 

escondendo os aparelhos elétricos.
Nesta cozinha, a ilha extra grande tem um 

lava-loiça e espaço extra para a área de 
jantar. Para conseguir a continuidade visual 

num espaço tão aberto, tanto a ilha como 
a bancada são feitas do mesmo material, 

Dekton® Aura 15.
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→ Bancada de cozinha  
 Dekton® Aura 15

Ilha em  
Dekton® Aura 15.

O designer escolheu Dekton® Aura 15 
para a ilha e bancada. O uso de um 
material clássico com veios numa 
cozinha tão bem equilibrada traz 
movimento e personalidade à divisão.



Arquitetura
Muxacra

Fotografia 
Alberto Rojas
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12/ 
Espaço de 
cozinha
Reinventar a cozinha 
para torná-la no 
coração da casa.

Linhas cúbicas e  
um jogo de planos.

Para este design de cozinha, o proprietário 
queria um espaço organizado e funcional 
que se misturasse harmoniosamente 
com o estilo clássico do mobiliário da sua 
sala de estar. Com base nesse pedido, o 
designer planeou uma grande ilha branca 
com um lava-loiça e área de cozinha 
integrados.

Uma superfície robusta e horizontal em 
Dekton® Sirius delineia o bar e depois 
continua ao longo da parede, ajudando 
a aumentar o espaço. O exaustor de aço 
com design de cubo duplo por cima da 
placa termina na divisão. O resultado é 
uma cozinha cuidadosamente concebida, 
na qual nada foi deixado ao acaso.
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→ Ilha de cozinha, Dekton® Sirius

→ Ilha de cozinha 
 Dekton® Bergen (X-Gloss)

Uma barra preta 
deslumbrante.

Nesta cozinha, a barra Dekton Sirius 
estende-se pela ilha e, depois, continua 
ao longo da parede. Esta cor preta 
texturada, sem veios, contrasta 
maravilhosamente com a cor tradicional 
de Dekton® X-Gloss Bergen.

Além disso, Dekton® Sirius mistura-se 
perfeitamente com outros acessórios, 
tais como torneiras, candeeiros de teto  
e bancos, também em preto.

A ilha como  
uma escultura.

Para trazer algum movimento e caráter 
a esta cozinha, o designer escolheu 
Dekton® Bergen com acabamento polido 
para a ilha. Este material, da coleção 
Stonika XGloss, é inspirado pela pedra 
Portobello.
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Integrity  
Due L

Integrity 
Due XL

Medição exterior 40 x 37 x 17,5 cm 
Medição interior 37 x 34 x 15,5 cm

Raio entre as paredes 6,5 cm 
Raio entre a parte inferior e os lados 0,3 cm

Raio entre as paredes 6,5 cm 
Raio entre a parte inferior e os lados 0,3 cm

Raio entre as paredes 3 cm 
Raio entre a parte inferior e os lados 3 cm

Raio entre as paredes 6,5 cm 
Raio entre a parte inferior e os lados 0,3 cm

Raio entre as paredes 6,5 cm 
Raio entre a parte inferior e os lados 0,3 cm

Raio entre as paredes 13 cm 
Raio entre a parte inferior e os lados 0,3 cm

Integrity  
Due S
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Integrity  
One
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Medição exterior 54 x 40 x 17,5 cm 
Medição interior 51 x 37 x 15,5 cm

Medição exterior 70 x 46,5 x 23,5 cm 
Medição interior 67 x 43,5 x 21 cm

Medição exterior 54 x 44 x 17,5 cm 
Medição interior 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity Q Medição exterior 55 x 44 x 17,5 cm 
Medição interior 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity 
Top

Medição exterior 54 x 40 x 17,5 cm 
Medição interior 51 x 37 x 15,5 cm

Silestone® Integrity oferece todas as 
características incluídas fizeram de 
Silestone® o melhor produto do mercado: 
elevadaresistência a riscos, durabilidade e, 
claro, o desempenho mais elevado 
em termos de design.

C
 

Disponível numa
ampla variedade 
de cores.

Verifique as cores disponíveis  
em cosentino.com

Lava-loiças  
Silestone® 
Integrity
Gama completa 
de produtos.

Sem juntas, fissuras ou limites. A integridade 
quer unir a sua cozinha com superfícies que não 
tenham fim ou início. Integrity dá-lhe a sensação de 
unidade e de integração perfeita com os restantes 
elementos da sua bancada. Uma peça única 
disponível numa gama de cores Silestone®, para 
que a sua cozinha seja interminável.
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Mobiliário
Superfícies integradas 

com design de mobiliário 
único e intemporal. 

Dekton®, 
a pele do mobiliário

É tendência usar o mesmo revestimento na bancada 
da cozinha ou da casa de banho para revestir 

gavetas e guarda-roupas. Isto permite-lhe obter 
superfícies contínuas e limpas onde as juntas 

desaparecem, criando um efeito monolítico. 

Esta tendência de decoração só é possível com a 
evolução tecnológica dos materiais. As espessuras 

de 8 mm e 12 mm são ideais para mesas e mesas de 
café. O formato fino de 4 mm de espessura permite 

o revestimento de móveis de cozinha e casa de 
banho e também responde à agitação criativa do 

designer: tampos de mesa para o interior e exterior 
completamente personalizados e exclusivos. 
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Mobiliário
Durabilidade e design 
sem precedentes.

As superfícies 
Cosentino® redefinem 
o mobiliário graças 
à sua versatilidade, 
durabilidade e beleza.

Dekton® Slim, com 4 mm de espessura, torna-o num 
material incrivelmente fácil de trabalhar. A sua leveza 
e propriedades tornam-na a solução ideal para 
revestir todos os tipos de mobiliário e adaptar-se a 
qualquer proposta estética: em branco e dourado, em 
preto e cromado...

Dekton® Slim tem todas as 
vantagens e propriedades 
de Dekton, alta resistência 
a riscos e manchas.
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Ideal para revestir 
portas de guarda-
roupas e cozinhas

Dekton® Slim Zenith e Dekton® Slim Opera 
foram os dois tons escolhidos para ocultar 
estas gavetas debaixo das escadas ou na 
parte da frente da cozinha. O resultado é 
uma superfície camuflada desta solução de 
armazenamento prática, sem comprometer a 
estética do espaço.

→ Revestimento de mobiliário de cozinha, Dekton® Slim Opera

→ Revestimento de mobiliário de cozinha, Dekton® Slim Zenith
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Armários integrados 
na ilha 

Dekton® Slim é a solução perfeita para 
revestir gavetas na ilha de cozinha, 
alcançando um efeito monolítico.

Para este projeto industrial, o designer 
escolheu Dekton® Trilium: um acabamento 
inspirado por rocha vulcânica com um toque 
de oxidação, que adiciona um grande caráter 
ao espaço.

Mais uma vez, a espessura de 4 mm de Slim 
permite a criação de uma ilha totalmente 
integrada com gavetas.

→ Revestimento de mobiliário de cozinha, Dekton® Slim Trilium→ Revestimento de mobiliário de cozinha, Dekton® Slim Kreta
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→ Tampo da mesa, Dekton® Laos → Tampo da mesa, Dekton® Laos



Arquitetura
Maurício Nóbrega

Design
Cosentino®

Fotografia
Francisco Carrasco
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Blocos cúbicos 
grandes.

Dekton® permite-lhe revestir grandes peças 
de mobiliário como se fossem blocos de pedra 
diretamente da pedreira. Neste espaço, o 
designer usou Dekton® Aura 15, na sua versão 
de grande formato, para criar uma forte mesa 
central de dimensões extraordinárias. 

Veios únicos e marcados 
em pequenas superfícies.

Com Sensa by Cosentino®, o designer pode 
gerir as suas ideias mais criativas e escolher 
materiais naturais com veios pronunciados, 
como a cor Orinoco.

Sensa by Cosentino® é uma pedra natural 
protegida. O designer pode escolher a parte 
da pedra que quer para o seu design. Isto tem 
uma qualidade particular: nunca haverá uma 
mesa como esta. 

→ Mesa, Dekton Aura→ Tampo da mesa, Sensa by Cosentino® Orinoco
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Interior e  
exterior.

Outra vantagem do revestimento da mesa 
Dekton® é que funciona tanto para interiores 
como para exteriores. A sua elevada 
resistência aos raios UV e alterações na 
temperatura tornam-no no material perfeito 
para mobiliário de exterior, evitando a 
degradação ao longo do tempo. 

→ Tampo da mesa, Dekton® Kelya → Tampo da mesa, Dekton® Kelya
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→  Tablero mesa, Dekton® Aura 15

Adaptabilidade total para 
sistemas modulares.

A leveza de Dekton® nos seus formatos 
de 4, 8 e 12 mm permite-lhe adaptar-se a 
sistemas modulares ou extensões de mesa 
e criar composições de alto valor estético e 
funcional. 

Composição de 
veios contínua.

A luminosidade e a neutralidade do tom 
de Dekton® Aura são vertidas numa tela 
personalizada, caracterizada por uma 
continuidade fluida do grão entre as 
diferentes peças que compõem a mesa.
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→ Tampo da mesa, Dekton® Trilium → Tampo da mesa, Silestone® Eternal Statuario

Ideal para espaços  
de trabalho.

As propriedades de Dekton® e Silestone® 
tornam estes materiais a escolha perfeita 
para espaços de trabalho. Com as suas 
possibilidades infinitas em termos de 
acabamentos e designs, acrescentam um 
toque de decoração a estes espaços e criam 
mesas atrativas e funcionais adequadas para 
trabalhar a partir de casa. 



 COSENTINO SPACES 266 | 267



COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850 
Cantoria - Almería (España) / Tel.: +34 950 444 175 
info@cosentino.com /  www.cosentino.com

COSENTINO LISBOA
Núcleo. Empresarial da Qta dos Estrangeiros Bloco 1, Rua A, 
Armazém nº 1, 2665-601 / Venda do Pinheiro Mafra (Lisboa) 
Tel: +351 219 66 62 21 / info-lisboa@cosentino.com

COSENTINO PORTO
Via José Regio Nº 76, 4485-762 / Vilar Pineiro / Vila do Conde 
Tel: +351 229 27 00 97 / info-porto@cosentino.

* Para obter mais informações sobre cores  
com certificado NSF, visite www.nsf.org 

** A certificação Carbon Neutral aplica-se 
 apenas às séries Sunlit Days e Onirika.
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