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אנו גאים להציג את 
Dekton® Slim, המשטח 

החדש בעל הפורמט הגדול, 
עם עובי קטן במיוחד של 

4 מ”מ, שמציע אפשרויות 
עיצוב בלתי מוגבלות והובלה 

והתקנה קלות ביותר.

המשקל הקל והעובי 
המופחת שלו הופכים אותו 

למשטח עמיד ביותר, בעל 
ביצועים גבוהים, לחיפוי 

המטבח וחדר האמבטיה, וגם 
לכל סוגי הרהיטים )דלתות, 

מגירות וכו’(.

עצבו את הרהיטים שלכם 
בעזרת משטחים יפהפיים 

ועמידים ביותר.

התקנה	קלה	

חיפוי	
רהיטים	
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עמידות מרבית ללחות עם 
כמות מינימלית של חיבורים.

חיפוי	לחדר	
האמבטיה

עובי קטנטן, אפשרויות 
אינסופיות

חיפוי	
למטבח	
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Dekton® Slim אידיאלי לחדרי אמבטיה ומציע חיפוי 
עמיד ביותר ללחות ולכתמים.  מוצר בעל ביצועים 

גבוהים שאינו דורש ניקיון מעבר לשימוש במטלית 
לחה.

הפורמט הגדול, במידות 3,200 מ”מ x  1,440 מ”מ, 
מכסה משטחים גדולים בלי הרבה חיבורים ולכן, גם 

בלי הרבה לכלוך.

חיפוי	לחדר	האמבטיה	

עמידות	מרבית	ללחות	עם	כמות	
מינימלית	של	חיבורים	בפורמט	

.Dekton®	של	ביותר	הקל

פחות	חיבורים,	יותר	
היגייני

חיתוך	לפי	מידת	
התאמה	אישית	

מושלמת

אותה	עמידות	גבוהה	
לכתמים	ולשריטות	

כמו	בפורמטים	אחרים	
Dekton	של

משטחים	במידות	
 1,440  x	מ”מ	3,200

מ”מ	
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Dekton Slim לא מתאים למשטחי עבודה במטבח.

עובי	קטנטן,	אפשרויות	
אינסופיות

משטחים	במידות	
 1,440  x	מ”מ	3,200

מ”מ

חיתוך	לפי	מידת	
התאמה	אישית	

מושלמת

אותה	עמידות	גבוהה	
לכתמים	ולשריטות	כמו	
בפורמטים	אחרים	של	

Dekton

חיפוי	למטבח

משטח Dekton® Slim הוא דק ביותר, בעובי של 4 מ”מ, 
והוא אידיאלי לחיפוי קירות מטבח וארונות שמשתלב 

באופן הרמוני עם משטחי עבודה בעוביים שונים.

Dekton® Slim עמיד לשריטות, לאש ולכתמים, בדיוק 
כמו הפורמטים האחרים שלו.
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Dekton® Slim יוצר רהיטים בעלי ביצועים חסרי 
תקדים: שולחנות בעלי עמידות גבוהה ודלתות שלא 

נשרטות או מוכתמות. 
אפשרויות העיצוב אינסופיות בגלל שהמשטח נחתך 

לפי מידה וקל להתקנה.

Dekton® Slim קל ביותר להתקנה וניתן 
לחתוך אותו בקלות רבה. זה המשטח 
האידיאלי לעיצוב אישי וחדשני של 

הרהיטים שלכם.

Dekton® Slim יכול לעשות כל מה 
שתדמיינו.

עיצוב	חסר	
גבולות חיתוך	לפי	מידת	

התאמה	אישית	
מושלמת

אותה	עמידות	גבוהה	
לכתמים	ולשריטות	

כמו	בפורמטים	אחרים	
Dekton	של

ציפוי	רהיטים

עצבו	את	הרהיטים	שלכם	
בעזרת	משטחים	יפהפיים	

ועמידים	ביותר
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בזכות הפורמט הקל עם מגוון האפשרויות, הכול הרבה 
יותר נוח.  העובי המופחת מאפשר חיתוך מהיר 

והתאמות יכולות להתבצע במקום ההתקנה בעזרת 
כלים לעבודה עם אריחי קרמיקה. Dekton Slim הוא 

חומר ללא מתח פנימי, ולכן אין צורך לשחרר אותו על 
ידי חיתוך. במשקל קליל של 10 ק”ג/מ”ר, הוא כל כך 

קל להתקנה.

חשוב לקרוא ולהכיר היטב את אמצעי הבטיחות כדי 
לעבוד עם חומרי בנייה.

ב-Cosentino אנו מציעים 
שירות	לקוחות	מותאם	

אישית. אתם מוזמנים 
לבקש מאיתנו את כל 

התשובות והעצות שאתם 
צריכים כדי להבטיח 

שתקבלו בדיוק את מה 
 Dekton® Slim-שדמיינתם מ

החדש.

מצאו את Cosentino סנטר 
הקרוב ביותר אליכם בכתובת 

www.cosentino.com

חיתוך	וייצור	
קלים

שירות	לקוחות	
מותאם	אישית

התקנה	קלה

הובלה	קלה

הכל	קל	יותר	עם	
Dekton® Slim

התקנה	קלה





הכירו את הצבעים החדשים בכתובת הצבעים	הזמינים	
dekton.com/slim

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

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

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

חדש

חדש

חדש



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

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

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

חדש חדש



אריזה	
והובלה

Dekton Slim נמכר באריזות של 10 או 5 לוחות.
חשוב לקרוא ולהכיר היטב את אמצעי הבטיחות כדי 

לעבוד עם חומרי בנייה. בפרויקטים גדולים יותר, 
תומכות יצורפו לאריזה לשיפור היעילות, בהתאם 

לדרישות הפרויקט.

מומלץ להזמין את רשת המתכת, לשיפור ההובלה. 
השימוש ברשת זו נעשה באמצעות כלים המתאימים 

להובלת פורמטים גדולים.
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