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חדש

עיצוב סופר-ריאליסטי 

תרמי ועמיד בפני שריטות 

Dekton® XGIoss Stonika מייצג סופר-ריאליזם, 
רזולוציה ועומק, והכי חשוב: נאמנות לאותם מאפיינים 

שהופכים את Dekton® XGIoss למשטח אולטרה-
קומפקטי מתקדם.

קצוות מושלמים 



Bromo

Milar

BROMO - NATURAL COLLECTION

MILAR - INDUSTRIAL COLLECTION

חדש

שילוב של צללים אפורים וחומים הוא הבסיס לפלטת 
הצבעים החדשה של Milar היוצרת משטח בהשראת חומרים 

אורבניים מחומצנים ודהויים. הבסיס השחור שלו עומד בניגוד 
לפרטים הבהירים יותר לעיצוב רבגוני ומושך את העין.

הודות לאסתטיקה שלו, Milar משתלב בקלות בקולקציה 
התעשייתית של Dekton ומביא את מספר האופציות בסדרה 

הטרנדית הזאת לתשע.

Bromo הוא גוון כחול/שחור עמוק בהשראת סלעים 
הומוגניים המשנים את צורתם עקב תנאי הסביבה כמו צפחה. 
עורקים עמומים ועדינים, גימור בעל מרקם עשיר ואסתטיקה 

טבעית מגדירים את הצבע החדש, שיכול להתאים לחללים 
מודרניים ומסורתיים כאחד. Bromo מצטרף לקולקציה 

הטבעית של Dekton, סדרה שבה Cosentino משחזרת את 
המיטב של הטבע.



חדש

עובי קטנטן     פורמט ענק וביצועים מתקדמים

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’(.

חיפוי לחדר 
האמבטיה

חיתוך לפי מידת 
התאמה אישית 

מושלמת

 משטחים במידות
 1,440  x 3,200 מ”מ 

מ”מ 

אותה עמידות גבוהה 
לכתמים ולשריטות 

כמו בפורמטים 
Dekton אחרים של

התקנה 
קלה 

התקנה 
קלה 

חיפוי 
רהיטים 

חיפוי 
למטבח 

פחות חיבורים, 
יותר היגייני

חזיתות 
פנים



Korso - STONIKA



Korso - STONIKA

®Dekton נוצר בתהליך טכנולוגי ייחודי ומתקדם 

ומדמה את פעולת הטבע, שאורכת אלפי שנים, 
במשך כמה שעות בלבד.

®Dekton הוא תערובת מתוחכמת של חומרי גלם 

המשמשים בתעשיית הזכוכית, אריחי פורצלן 
מהדור החדש ביותר, ומשטחי קוורץ.

?Dekton® מהו

בתהליך ההכנה של Dekton נעשה שימוש
בטכנולוגיית ה- PST הייחודית – תהליך טכנולוגי
שמאיץ את השינויים המטמורפיים שעוברים על
האבן הטבעית במשך אלפי שנים, כולל חשיפה

ללחץ גבוה ולטמפרטורות גבוהות.

השימוש החדשני במיקרוסקופ אלקטרוני
מאפשר להקטין את כמות הנקבוביות בחומר

למינימום, הודות לתהליך הסינטור ולאולטרה-
קומפקטיות של Dekton . יחס אפסי של

נקבוביות בחומר ואפס פגמים זעירים שעלולים
Dekton לגרום למתח וחולשה, מציבים את

ברמה אחרת לגמרי משאר החומרים.

PST הוא תהליך שבו מתבצע סינטור – הפיכת
גרגרי אבקה לחומר מוצק – של חלקיקי מינרלים,

עד שהם מתחברים זה לזה ומשנים את המבנה
הפנימי שלהם.  טכנולוגיית PST משלבת תהליכים חדשניים 

מתעשיות הטכנולוגיה המתקדמות ביותר.
ההתפתחות האדירה הזו היא קפיצת מדרגה

טכנולוגית ותעשייתית, שביכולתה לייצר תהליך
חדש, חומר מהפכני ומוצר מוביל.



Kreta - INDUSTRIAL Collection

* עובי 4 מ”מ מתאים רק לחיפוי
* הגודל הגדול ביותר עבור Vienna, Zenith, Aura15, Kairos, Entzo, Halo, Tundra, Fiord, Glacier, Nayla הוא 3170 מ”מ x 1420 מ”מ

* בדוק זמינות של עובי 3 ס”מ.

Dekton® תכונות של

משטח שנועד להנאה

תחזוקה קלה במיוחד, ללא סימנים או טביעות 
 Dekton אצבעות ועמידות מרבית. משטח העבודה

נהנה מאחריות מלאה למשך 25 שנים.

עמיד בפני כל דבר

עמיד במיוחד בפני שריטות, אינו נקבובי ובעל 
עמידות גבוהה בפני חומרים כימיים אגרסיביים.

לא מתפשר בפני חום

עמידות מיוחדת בפני טמפרטורות גבוהות, צריבת 
כלי מטבח שיצאו הרגע מהתנור וקרניים אולטרה-

סגוליות.

השראה בלתי מוגבלת

עצבו את המטבח שלכם בצבעים אטרקטיביים 
ובמרקמים ייחודיים. פורמט גדול הפותח אפשרות 

לפתרונות עיצוביים חדשים.

 פורמט גדול, אפשרויות 
בלתי מוגבלות

הודות לגודל )3.2 מ’ רוחב על 1.4 מ’( ולקומפקטיות 
של Dekton )בעוביים של 4-30 מ”מ(, אפשרויות 
העיצוב למטבח, לחדר הרחצה, לחיפוי קירות או 

לרצפות הנמצאות בשימוש תדיר – רק הולכות וגדלות 
כל הזמן.

פורמט לוח
עד 3200x1440 מ”מ

עובי זמין
4, 8, 12, 20 ו 30- מ”מ



עמידות גבוהה
בפני קרינה

אולטרה-סגולה

עמידות גבוהה
בפני שריטות

עמידות
בפני כתמים

עמידות מרבית 
בפני אש וחום

עמידות
בפני שברים 

וסדקים

עמידות
בפני קיפאון 

והפשרה

עמידות
מכנית מוגברת

ספיגת מים
אפסית

חומר
חסין לאש

עמידות גבוהה
בפני 

הידרוליזה

יציבות
ממדית

ברק קריסטלי עמיד בפני מים

Dekton® היתרונות שלDekton® XGloss היתרונות של



ם מי שו י י

Portum - NATURAL Collection

Sogne - STONIKA

משטחים למטבח

Dekton הינו משטח בעל עמידות גבוהה לאורך זמן, 
המיועד לכל המעוניין בהפיכת המטבח לחלל עבודה 

ייחודי. התקנת לוחות גדולים המאפשרים התקנה כמעט 
ללא חיבורים או גבולות – פותחת בפנינו אפשרויות עיצוב 

אדירות. Dekton הינו משטח רחב מידות אשר משתלב 
כיחידה אחת בסגנונות עיצוב רבים.

 Dekton משלב את כל האיכויות שדורש השף הפנימי שבכל אחד 
מאיתנו. זהו משטח נקי ונעים למגע, החסין בפני השחיקה היומיומית 

המתרחשת במטבח לאחר שנים של שימוש. Dekton הוא חומר מתוחכם 
להפליא שנועד לשימוש בחיי היומיום העמוסים, ומסייע לחלל המטבח 

להפוך את ההכנה היומיומית של מזון לחוויה מענגת.  

 Dekton משלב יופי ומוצקוּת עם ניקוי קל ופשוט. הצפיפות המבנית שלו 
מהווה פריצת דרך בהנדסה, אבל מה שחשוב באמת הוא שאין כל צורך 

לדאוג בנוגע לשריטות, לכתמים או לסימני חום. כל מה שצריך הוא ניגוב 
פשוט במטלית לחה, כיוון שהמטבח נועד להנאה ללא מגבלות – זוהי 

 .Dekton דרך החשיבה של





TAGA-Stonika





ם מי שו י י

Aura 15 - NATURAL Collection

Trilium - INDUSTRIAL Collection

משטחים וחיפוי קירות 
בחדר האמבטיה

חדר האמבטיה הוא החלל הביתי שבו נפגשים

ההיגיינה וההרמוניה, ומשתלבים זה בזה באופן הטוב ביותר. זהו חלל 
לניקיון ולטיפוח עצמי שעוזר לנו לחוות רגעים נינוחים ונעימים.

הודות להיעדר הנקבוביות, Dekton עמיד לחלוטין בפני נוזלים. המים 
מחליקים על פני המשטח מבלי לחדור לתוכו. העמידות שלו ויופיו 

הבלתי משתנה מאפשרים לנקות אותו בקלות רבה במיוחד.

המרקמים והצבעים שבהם מגיע Dekton הם מקור בלתי נדלה להשראה 
 Dekton ולעיצוב אזורים הבאים במגע עם מים. כשמדברים על

אפשרויות העיצוב הן בלתי נגמרות.



ם מי שו י י

Kreta - INDUSTRIAL Collection

Sirius - SOLID Collection

חדש

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
 Dekton Slim 4 מ”מ

עמידות מרבית ללחות עם כמות 
מינימלית של חיבורים.



ם מי שו י י

Kreta - INDUSTRIAL Collection

חיפוי למטבח 
מחוץ לבית

לבשל מתחת לכיפת השמיים

אין ספק שבישול הוא אחת החוויות המהנות ביותר, והבישול בחוץ 
מוביל בדרך כלל לאירוע חברתי קטן ונעים – חגיגה יומיומית שבה 

כולם נהנים ביחד סביב המנגל. הודות למבנה האולטרה-קומפקטי שלו, 
Dekton מתאים במיוחד להתקנה במטבחים ומתקני ברביקיו מחוץ 

לבית.

Dekton מספק למרחבים הללו חוזקה מצד אחד וסטייל מצד שני, 
מקנה להם אישיות מובהקת ופרקטיות בלתי מוגבלת. כתמים, שריטות 

וטמפרטורות גבוהות – Dekton עמיד בפני השימוש התובעני לאורך זמן, 
ובו זמנית, מצליח לשמור על יופי בלתי משתנה. הוא אינו נפגע משמש, 
 Dekton - קרה, גשם או רוחות. לאחר מזג אוויר קשה במיוחד, כל מה ש

זקוק לו הוא ניגוב קליל וחסר מאמץ במטלית לחה.

Orix & Nilium - INDUSTRIAL Collection



ם מי שו י י

Orix - INDUSTRIAL Collection

חדש

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.

ציפוי רהיטים
 Dekton Slim

עצבו את הרהיטים שלכם בעזרת 
משטחים יפהפיים ועמידים ביותר



ת ו י לקצ ו ק

Zenith_SOLID Collection_m " Halo_XGLOSS Solid_p " Nayla_NATURAL Collection_o m " Vienna_XGLOSS Basiq_p Glacier_XGLOSS Natural_p Tundra_XGLOSS Natural_p Aura 15_NATURAL Collection_o m " Natura 18_XGLOSS Natural_p "

Olimpo_STONIKA_p

חדש!

Opera_NATURAL Collection_n " Kairos_NATURAL Collection_m Entzo_NATURAL Collection_m Fiord_XGLOSS Natural_p Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m Bergen_STONIKA_p "

חדש!

Kamet_NATURAL Collection_m

חדש!

Blanc Concrete_TECH Collection_l Makai_WILD Collection_o l Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m "

חדש!

Gada_NATURAL Collection_l Danae_NATURAL Collection_o m Edora_NATURAL Collection_l " Sasea_NATURAL Collection_m "

חדש!

Arga_STONIKA_p "

חדש!

Taga_STONIKA_p

חדש!

Arga_STONIKA_p "

חדש!

Taga_STONIKA_p

חדש!

Aldem_WILD Collection_l Splendor _XGLOSS Solid_p Qatar_XGLOSS Basiq_p Keon_TECH Collection_o m Kovik_NATURAL Collection_m "

חדש!

l  Ultra Texture   m  Ultra Mate   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton     3Cm   " Dekton Slim 4mm   o Dekton Grip+ - 



ת ו י לקצ ו ק

Zenith_SOLID Collection_m " Halo_XGLOSS Solid_p " Nayla_NATURAL Collection_o m " Vienna_XGLOSS Basiq_p Glacier_XGLOSS Natural_p Tundra_XGLOSS Natural_p Aura 15_NATURAL Collection_o m " Natura 18_XGLOSS Natural_p "

Olimpo_STONIKA_p

חדש!

Opera_NATURAL Collection_n " Kairos_NATURAL Collection_m Entzo_NATURAL Collection_m Fiord_XGLOSS Natural_p Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m Bergen_STONIKA_p "

חדש!

Kamet_NATURAL Collection_m

חדש!

Blanc Concrete_TECH Collection_l Makai_WILD Collection_o l Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m "

חדש!

Gada_NATURAL Collection_l Danae_NATURAL Collection_o m Edora_NATURAL Collection_l " Sasea_NATURAL Collection_m "

חדש!

Arga_STONIKA_p "

חדש!

Taga_STONIKA_p

חדש!

Arga_STONIKA_p "

חדש!

Taga_STONIKA_p

חדש!

Aldem_WILD Collection_l Splendor _XGLOSS Solid_p Qatar_XGLOSS Basiq_p Keon_TECH Collection_o m Kovik_NATURAL Collection_m "

חדש!



ת ו י לקצ ו ק

Ventus_SOLID Collection_m Galema_SOLID Collection_m Korus_SOLID Collection_m Strato_TECH Collection_o m Sirocco_NATURAL Collection_o m " Lumina_XGLOSS Solid_p Vegha_NATURAL Collection_m Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m "

חדש!

Soke_INDUSTRIAL Collection_o m

חדש!

Manhattan_XGLOSS Basiq_p Blaze_XGLOSS Solid_p Vera_NATURAL Collection_o m

חדש!

Sogne_STONIKA_p

חדש!

Orix_INDUSTRIAL Collection_o m Kira_NATURAL Collection_o m

חדש!

Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m "

Korso_STONIKA_p

חדש!

Milar_INDUSTRIAL Collection_m

חדש!

Keranium_TECH Collection_m Radium_INDUSTRIAL Collection_e m *Baltic_SOLID Collection_m "

חדש!

*Feroe_SOLID Collection_m "

חדש!

Bromo_NATURAL Collection_l "

חדש!

Laos_INDUSTRIAL Collection_o m "

חדש!

Fossil_NATURAL Collection_m Kelya_NATURAL Collection_m " Sirius_SOLID Collection_l " Domoos_SOLID Collection_m Spectra_XGLOSS Solid_p

l  Ultra Texture   m  Ultra Mate   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton     3Cm   " Dekton Slim 4mm   o Dekton Grip+ - 



ת ו י לקצ ו ק

Ventus_SOLID Collection_m Galema_SOLID Collection_m Korus_SOLID Collection_m Strato_TECH Collection_o m Sirocco_NATURAL Collection_o m " Lumina_XGLOSS Solid_p Vegha_NATURAL Collection_m Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m "

חדש!
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חדש!
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חדש!

Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m "

Korso_STONIKA_p

חדש!

Milar_INDUSTRIAL Collection_m

חדש!

Keranium_TECH Collection_m Radium_INDUSTRIAL Collection_e m *Baltic_SOLID Collection_m "

חדש!

*Feroe_SOLID Collection_m "

חדש!

Bromo_NATURAL Collection_l "

חדש!

Laos_INDUSTRIAL Collection_o m "

חדש!

Fossil_NATURAL Collection_m Kelya_NATURAL Collection_m " Sirius_SOLID Collection_l " Domoos_SOLID Collection_m Spectra_XGLOSS Solid_p * בדקו את זמינות החומר. הזמנות מיוחדות.
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כיצרנית הגדולה ביותר של משטחי הקוורץ
בעולם, COSENTINO מציעה אחריות לעשרים וחמש

שנים על משטחי Dekton , וכך מבטיחה
לרוכשים ביטחון ושקט לאורך זמן.

www.nsf.org מוסמך ב NSF קבל מידע על צבעים *

Dekton® תעודת האחריות של

* תנאי שירות ואחריות

תעודת אחריות לעשרים וחמש שנים על מוצרי 
Dekton המותקנים על ידי מפעל שיש מורשה:

1. לצורך הפעלת תעודת האחריות, על הלקוח
להמציא חשבונית רכישה.

2. האחריות אינה מכסה פגמים שנובעים מייצור
או מהתקנת המוצר, כגון פעולות שלא בוצעו על

.COSENTINO ידי חברת

אישורים

מוצרי Dekton קיבלו אישורים
בין לאומיים המבטיחים מקסימום

בטיחות ומקסימום הגנה.

Greenguard

אישור המעיד על רמות נמוכות של 
פליטת רכיבים כימיים.

NSF

אישור המעיד על כך שהמוצר בטוח לשימוש
מבחינה בריאותית והגיינית.

ETE

 COSENTINO של חברת Dekton
נבדק על ידי המוסד לטכנולוגיה ולבנייה 

 ITeC - Instituto de Tecnologia de
la Construccion de Cataluna כמוצר 

לחזיתות מאווררות.

ISO 14001

תקן ISO 14001 הוא תו איכות ליעילות 
השימוש במערכות המים ובבקרת הנזקים 

הסביבתיים.
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