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Łatwa 
instalacja

Okładzina 
meblowa

Przekształca meble domowe 
w piękne, wysoce odporne 
powierzchnie.

Prezentujemy Dekton® Slim, 
nową, wielkoformatową i 
ultracienką powierzchnię o 
grubości 4 mm, która oferuje 
nieograniczone możliwości 
projektowania i niesamowitą 
łatwość instalacji i 
transportu.

Jej lekkość i zmniejszona 
grubość sprawiają, że jest 
to najbardziej wytrzymała 
i wydajna powierzchnia 
do okładzin łazienkowych 
i kuchennych, a także 
wszelkiego rodzaju mebli 
(drzwi, szuflad itp.).
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Okładzina 
łazienkowa

Maksymalna odporność na 
wilgoć przy minimalnej liczbie 
połączeń.
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Okładzina 
kuchenna

Zredukowana grubość, 
nieskończone możliwości





Maksymalna odporność na wilgoć 
przy minimalnej liczbie połączeń 
w najlżejszym formacie Dekton®.

Okładzina łazienkowa

Idealny do łazienek Dekton® Slim oferuje powłokę, 
która jest wyjątkowo odporna na wilgoć i plamy. To 
wysoko wydajny produkt, który, poza wilgotną szmatką, 
nie wymaga żadnej dodatkowej konserwacji.

Duży format o wymiarach 3200 mm x 1440 mm 
pokrywa duże powierzchnie, zmniejszając liczbę 
połączeń, a tym samym ilość zanieczyszczeń.

Mniejsza liczba 
połączeń 

Większa higiena

Taka sama odporność 
na plamy i zarysowania 
jak w przypadku innych 

formatów Dekton

1

Powierzchnie o 
wymiarach 

3200 x 1440 mm

Cięcie na wymiar 
Nieograniczone możliwości 

personalizacji



Zredukowana grubość, 
nieskończone możliwości

Okładzina kuchenna

Ultracienka powierzchnia Dekton® Slim o grubości 
4 mm idealnie nadaje się jako okładzina ścian 
kuchennych i szafek, harmonijnie łącząc się z blatami o 
różnych grubościach.

Dekton® Slim jest odporny na zarysowania, ogień i 
plamy, podobnie jak inne formaty tego materiału.

Dekton Slim nie jest materiałem odpowiednim do stosowania na blaty kuchenne.
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Taka sama odporność 
na plamy i zarysowania 
jak w przypadku innych 

formatów Dekton

Powierzchnie o 
wymiarach 

3200 x 1440 mm

Cięcie na wymiar 
Nieograniczone możliwości 

personalizacji











Przekształca meble 
domowe w piękne, wysoce 
odporne powierzchnie

Okładzina meblowa

Dekton® Slim tworzy meble o niespotykanej wydajności: 
stoły odporne na wszystko i drzwi, które nie rysują się ani 
nie brudzą.
Możliwości projektowania są nieograniczone dzięki cięciu 
na wymiar i łatwej instalacji.

Taka sama odporność 
na plamy i zarysowania 
jak w przypadku innych 

formatów Dekton

Cięcie na wymiar 
Nieograniczone możliwości 

personalizacji
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Projektowanie 
bez ograniczeń

Dekton® Slim jest bardzo prosty w 
obróbce i instalacji. To idealny materiał 
do personalizowania mebli przy pomocy 
innowacyjnych projektów.

Cokolwiek sobie wyobrazisz, jest to 
możliwe z materiałem Dekton® Slim.



Wszystko jest łatwiejsze 
dzięki Dekton® Slim

Łatwa instalacja

Dzięki lekkiemu formatowi i wielu możliwościom 
wszystko stało się jeszcze prostsze. Jego zredukowana 
grubość pozwala szybko przycinać i wykonywać 
poprawki na miejscu za pomocą narzędzi do płytek 
ceramicznych. Dekton Slim to materiał bez napięć 
wewnętrznych, więc nie trzeba go poddawać 
rozprężaniu poprzez cięcie. Dzięki swojej lekkiej wadze 
— 10 kg/m², jest niezwykle łatwy w instalacji.

Ważne jest, aby przeczytać i zapoznać się ze środkami 
bezpieczeństwa dotyczącymi pracyz materiałami 
budowlanymi.

Łatwy w obsłudze 
i transporcie

Spersonalizowana 
obsługa klienta

Łatwy do cięcia 
i tworzenia

Łatwy 
w instalacji

W Cosentino oferujemy 
spersonalizowaną obsługę 
klienta. Zadaj tyle pytań, ile 
chcesz, i poproś o wszystkie 
niezbędne rady, aby jak 
najlepiej wykorzystać nowy 
Dekton® Slim.

Znajdź najbliższe centrum 
Cosentino na stronie 
www.cosentino.com.
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Dostępne 
kolory

Sprawdź nasze nowe kolory 
na stronie 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

NOWY

NOWY

NOWY



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

NOWY NOWY



Pakowanie 
i obsługa

Dekton Slim sprzedawany jest w opakowaniach po 
10 lub 5 płyt. W przypadku większych projektów 
opakowanie zostanie zoptymalizowane na stojakach w 
zależności od wymagań projektu.

Ze względu na łatwiejszą obsługę zaleca się zamawianie 
materiału siatkowanego. Obsługa tego materiału 
odbywa się za pomocą narzędzi do transportu 
wielkoformatowego.
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