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Enkel 
installation

Möbelbeklädnad

Förvandla möblerna i ditt 
hem med vackra, extremt 
beständiga ytor.

Vi presenterar Dekton® Slim, 
den nya ytan i storformat 
med 4 mm ultratunna skivor 
som erbjuder obegränsade 
designmöjligheter med 
väldigt enkel montering och 
transport.

Dess låga vikt och reducerade 
tjocklek gör den till den mest 
hållbara högpresterande 
ytan för badrums- och 
köksbeklädnad, såväl som för 
olika typer av möbler (dörrar, 
lådor osv.).
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Badrumsbeklädnad

Maximal fuktbeständighet 
med minimala skarvar.

2
Köksbeklädnad

Minskad tjocklek, 
oändliga möjligheter





Maximal fuktbeständighet med 
minimala skarvar och det lättaste 
Dekton®-formatet.

Badrumsbeklädnad

Dekton® Slim erbjuder beklädnad som är extremt 
beständig mot fukt och fläckar, vilket gör den ideal för 
badrumsapplikationer. En högpresterande produkt 
som inte kräver något underhåll utöver en fuktig trasa.

Dess stora format (3 200 x 1 440 mm) gör att den 
täcker stora ytor, vilket undviker antalet skarvar och 
minskar smutsen.

Färre skarvar 
Bättre hygien

Samma beständighet 
mot fläckar och repor 

som andra Dekton-
versioner
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Ytor med mått 
3 200 x 1 440 mm

Måttanpassad beskärning 
Oändliga 

anpassningsmöjligheter



Minskad tjocklek, 
oändliga möjligheter

Köksbeklädnad

Den 4 mm ultratunna Dekton® Slim-ytan är idealisk 
för beklädnad av köksväggar och skåp, vilket ger en 
harmonisk blandning med bänkskivor i olika tjocklekar.

Dekton® Slim är rep-, eld- och fläckbeständig, 
precis som andra Dekton-modeller.

Dekton® Slim är inte lämplig för köksbänkar.
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Samma beständighet 
mot fläckar och repor 

som andra Dekton-
format

Skivans mått är 
3 200 x 1 440 mm

Måttanpassad beskärning 
Oändliga 

anpassningsmöjligheter











Förvandlar möblerna i ditt 
hem med vackra, mycket 
beständiga ytor

Möbelbeklädnad

Dekton® Slim skapar möbler med oöverträffad prestanda: 
bord som är beständiga mot allting och dörrar som 
varken repas eller blir fläckiga.
Designmöjligheterna är oändliga eftersom det beskärs 
efter mått och de är enkla att installera.

Samma beständighet 
mot fläckar och repor 

som andra Dekton-
format

Måttanpassad beskärning 
Oändliga 

anpassningsmöjligheter
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Gränslös 
design

Dekton® Slim är väldigt enkel att 
installera och är väldigt lätt att skära. Den 
är en idealisk för att anpassa dina möbler 
med innovativ design.

Dekton Slim ger dig designmöjligheterna, 
oavsett vad du än föreställer dig.



Allting är enklare 
med Dekton® Slim

Enkel installation

Tack vare dess lätta format med en uppsjö av 
möjligheter blir allting så mycket enklare. Dess 
reducerade tjocklek innebär att den snabbt kan 
beskäras och att justeringar kan göras på plats med 
verktyg för keramiskt kakel. Dekton Slim är ett material 
utan intern spänning, så det är inte nödvändigt att 
beskära det för att lösa upp spänningar. Med den lätta 
vikten 10 kg/m2 är produkten Dekton Slim väldigt enkel 
att installera.

Det är viktigt att du läser och bekantar dig med 
säkerhetsåtgärderna för att hantera byggnadsmaterial.

Enkel att hantera och 
transportera

Personlig 
kundtjänst

Enkel att 
beskära och 

skapa

Enkel att 
installera

Vi på Cosentino erbjuder  
personlig kundtjänst. Fråga 
så mycket du vill och begär 
alla de råd du behöver för att 
säkerställa att du får exakt 
det du behöver med nya 
Dekton® Slim.

Hitta ditt närmaste 
Cosentino-center 
på www.cosentino.com
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Tillgängliga 
färger

Ta en titt på våra nya färger 
på 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

NY

NY

NY



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

NY NY



Förpackning 
och hantering

Dekton® Slim säljs i pack om 10 eller 5 skivor. För större 
projekt kommer förpackningen att optimeras i träboxar 
beroende på projektkraven.

Vi rekommenderar att nätmaterialet beställs eftersom 
hanteringen förbättras. Det här materialet hanteras 
med verktyg för transport av stora format.
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** Få ytterligare information om NSF-certifierade färger på www.nsf.org

COSENTINO GÖTEBORG  
Lärjeågatan 6 - 415 25 Göteborg (SVERIGE)  

(+)46 31 78 78 980  
customerservice.se@cosentino.com

COSENTINO STOCKHOLM  
Mätarvägen 29A 196 37 Kungsängen (SVERIGE)  
+46 08 52 52 63 60  
customerservice.sthlm@cosentino.com
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