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B Y  C O S E N T I N O

Bathroom Collection by Cosentino® är ett unikt koncept och vårt bidrag till 

arkitektvärlden, baserat på användning av material med fantastisk prestanda och 

enastående skönhet.

Det första av dessa material, Silestone®, är en yta gjord av upp till 90 % kvarts med 

ickeporös yta och ett brett utbud av mer än 80 exklusiva färger. Det andra, Dekton®, 

är en revolutionerande ultrakompakta yta med hög motståndskraft, hållbarhet och 

mångsidighet vad gäller design och textur. Båda tillverkas uteslutande av Cosentino® 

och i stora format som ger dig oanade möjligheter.

Syftet med detta koncept är att vi kan erbjuda arkitekter, 
entreprenörer, designers och slutanvändare ett av de 
mest unika urval för att klä väggar och fasader med det 
bredaste utbudet av färger och texturer. Det finns också en 
ny kollektion av handfat och duschgolv som skräddarsys 
på beställning, baserat på behoven hos varje enskild kund.

Bathroom
Collection

Stora 
Format

Brett 
färgutbud

:

Måttbeställning

:: 111
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Silestone®
ytor av
naturlig 
kvarts
Världens mest köpta yta av naturlig kvartssten är
Silestone®. Detta är inte någon tillfällighet. Silestone®
används på både golv och väggar i kök och badrum
med ett fåtal skarvar för ett minimalistiskt uttryck.

Silestone® livet blir roligare om 
det fylls av färg och textur. Ett 
oändligt utbud av produkter med 
enastående egenskaper som är 
resultatet av många års forskning.

JUMBO

3250 mm
x
1590 mm

STANDARD

3060 mm
x
1400 mm

Silestone® är en yta som är nästan oförstörbar. 
Utan fäckar, utan märken och utan repor.
Silestone® är en produkt som är lika fin år 
efter år, den skall upplevas och njutas av.

Silestone® har mycket låg absorption med 
få skarvar, vilket gör det till ett utmärkt 
till badrum och andra våtutrymmen.
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Strukturer
Silestone® har flera olika ytbehandlingar för att 
ge dig större frihet till dina projekt. Polerad och 
Suede är två texturer som gör det möjligt för 
dig att skapa något unikt till ditt badrum.

Z Suede
Extra matt yta från Silestone®
för handfat och badrumsgolv.

* Det finns ingen kontinuitet i fogarna 
på handfat och duschkar

b Polerad
Slät textur med glans

för handfat och badrumsgolv.

* Det finns ingen kontinuitet i fogarna 
på handfat och duschkar

Duschgolv med mjuk 
sandblästrad yta

Yta endast tillgängligt för användning i våtutrym-
men för maximal halkskyddssäkerhet. 

Halkskydd
DIN 51097:1992
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Desert Silver
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Dekton®  
Beyond surfaces
Tack vare den teknik som används vid tillverkningen av
Dekton® kan färger och strukturer av olika funktioner
uppnås, från färger med en väldigt hög renhetsgrad och
färghomogenitet, till material med marmorering och
mycket naturliga färgrörelser eller ett djärvare sortiment
som passar i miljöer som kräver en mer industriell look.

Ultrakompakta
ytor

Dekton®  
Ultra Size
Tack vare storleken och lättheten i Dekton®
(3200 mm x 1440 mm) växer designmöjligheterna
avsevärt, såväl i kök som i badrum, på
fasader, på väggar eller golv där många passerar.

 
Dekton® är en sofistikerad mix av mer än 20 mineraler 
urvunna från naturen. Produktionsprocessen är 
ett resultat av åratal av lärande och inspiration 
från hur man tillverkar glas, den senaste 
generationens keramikplattor och kvartsytor.

Dekton® pressas med hjälp 
av ett tryck på 25 000 ton, 
vilket omvandlar skivan
till en ultrakompakt yta 
i storformat med högsta 
motståndskraft.

s 4
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Dekton® 
TSP  
Teknik med Sintrade Partiklar
 
Dekton® efterliknar en unik teknisk process på några 
timmar som det tar naturen årtusenden att framställa. 

TSP-tekniken är en process där mineralpartiklarna binds 
samman och förändrar strukturen till ett hårt material. 

Med hjälp av elektronmikroskopi tillåts en reducerad 
porositet hos materialet, vilken är resultatet av Dekton®s 
exklusiva produktionsprocess. Materialets minimala porositet 
och frånvaro av mikrodefekter som kan skapa spänningar 
eller svagheter ger Dekton® utmärkta egenskaper.

Fördelar med Dekton®

Hög mekanisk
hållfasthet

Låg
vattenabsorption

Olika
texturer

3 0

Hög
motståndskraft 

mot hydrolys

Dimensionsstabilitet

= 2

Mycket
reptålig

Nötningsmotstånd

856
Fläckbeständigt

Stora
format

Stort utbud 
av färger

:

Måttbeställning

:: 111

!
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X-Gloss
Len högglansig yta

* Kontrollera tillgänglighet
Spectra X-Gloss kräver särskilt underhåll.
Vi hänvisar dig till manualen för rengöring 

och underhåll på www.dekton.com

Ultra Matt
Mattploerad finish på skivan

*Det är ingen mönstermatchning mellan 
de olika delarna av handfaten.

Ultra Textur
Strukturerad finish på skivan.

*Det är ingen mönstermatchning 
mellan de olika delarna av handfaten.

Strukturer
Dekton® erbjuder tre olika ytbehandlingar för kunna 
erbjuda dig ännu fler valmöjligheter. Materialet gör det 
möjligt för dig att hitta det du söker till ditt projekt. 
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En av de utmärkande 
egenskaperna i det unika 
konceptet Bath Collection
by Cosentino är de 
designmöjligheter det 
stora formatet ger.

Allt material från Cosentino® tillverkas i skivor som 
är mer än 3 meter långa och mer än 1,4 meter breda. 
Därför kan vi täcka badrumsutrymmen med minsta 
möjliga antal stycken och på så vis uppnå större 
kontinuitet i design och bättre hygien med ett
minimalt antal skarvar.

Tack vare dessa skivor i extra stort format är det inga 
problem att designa handfat, duschgolv eller golvytor 
och väggytor i XXL-storlek.

Stort
Format

32
50

m
m

32
00

m
m

30
60

m
m

1590mm 1440mm

1400mm

Silestone Dekton

D

A Handfat Silestone® Simplicity Calypso
B Väggbeklädnad Silestone® Exelis Calypso 
C Golvbeklädnad Silestone® Calypso
D Duschgolv Dekton Vera

A

B

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

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 samma verktyg som används för att skära 
kermamiskt kakel.

STÖRRE FORMAT OCH 
MINIMALT ANTAL
FOGAR

ENKEL 
INSTALLATION

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

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. 
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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 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.

MAXIMAL 
FUKTBESTÄNDIGHET 
MED MINIMALT ANTAL 
SKARVAR OCH DET 
LÄTTASTE DEKTON®-
FORMATET

GRÄNSLÖS
DESIGN
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Användningsområden

Silestone®
Användningsområden
A  Användning av stora 

måttbeställda format
B  Golvplattor 
C  Väggbeklädnad
D  Handfat
E  Duschkar

Dekton®
Användningsområden
A  Användning av stora 

måttbeställda format
B  Golvplattor 
C  Väggytor
D  Handfat

E
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Måttbeställning

Hela Bathroom Collection görs på beställning 
efter kundens mått i någon av de fler än 80 
färgerna från Silestone, Ecoline färgserien eller 
Dekton* utefter kundens önskemål.

Produkten anpassas till utrymmet och efter varje enskild kunds behov.

Genom att producera stora format lyckas Cosentino® utforma unika
stycken utan skarvar som är mer än 3 meter långa och uppåt 1,4 meter breda.
Oavsett om det gäller handfat, duschgolv, väggyta eller badrumsgolv.

För storformat på duschkar, rekommenderas det att inkludera en
torkyta utan lutning för att garantera bra vattenavdunstning.
Torkområdet är en separat del bredvid den lutande ytan.

20



A Handfat Silestone® Iconic Black
B Duschkar Kador Silestone® Iconic Black
C Väggbeklädnad Silestone® Desert Silver
D Golvbeklädnad Silestone® Desert Silver

A

B

C

D
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D

A

A Duschkar Silestone® Exelis Calacatta Gold
B Handfat Silestone® Marie Blanco Zeus / 
C Bänkskiva Silestone® Calacatta Gold
D Väggbeklädnad Dekton Kreta
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C

D
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A Väggbeklädnad Dekton® Trilium
B Handfat Dekton® Trilium

A
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A Väggbeklädnad Dekton® Trilium
B Handfat Dekton® Trilium

B
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Handfat Kador - Silestone® Kensho
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Duschkar

Freccia Kador 

Kador Suite Exelis

BubblesDoppio

UltratuntHalkskydd

Måttbeställning

Stort utbud av färger

Tillbehör:

C
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Badkar Utrymme att renovera Duschkar + Beklädnad

Alternativ till Badkar - Duschkar
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A Väggbeklädnad Dekton® Arga 
B Bänkskiva Dekton® Zenith
C Golvbeklädnad Dekton® Arga

A

C

B
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A

A

B

B

C

C
D

A

B

Egen Design Tillgängliga 
Alternativ för Duschkar

A  Omkretsram på 4 cm 
som stöd för skärm

B  Ventilpositionen 
kan flyttas i 
duschkarsmodellen 
Exelis. 

C  Produkten skärs till 
för att anpassas efter 
utrymmet, pelare 
eller dylikt.

D  Spår i duschgolv för 
fäste av glasskärm

A) Upp till 1 350 mm 
B*) Upp till 3 000 mm

* I Exelis-modeller över 1 500 mm 
ska ventilen centreras eller så ska ett 
dräneringsområde utan lutning skapas.

Anpassade duschkar
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A Handfat Silestone® Cemento Spa
B Handfat Silestone® Cemento Spa
C Väggbeklädnad Silestone® Statuario
D Golvbeklädnad Silestone® Statuario

A

B

D

C
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Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-
färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)

Doppio

Omkrets zon
Höjd: 50mm 

Bredd: 40mm 
Det här områdets bredd 

kan modifieras

Duschkar
Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm

Den inkluderar
Avloppsventil med sifon, horisontellt utsläpp 
med måtten 3,81x115 cm (kod 312140)

KLASS C
DIN 51097:1992.

Silestone Skydd
Som placeras på avloppsventilen
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Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-
färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)

Bubbles

Omkrets ram
Höjd: 50mm 

Bredd: 20mm 
Det här områdets bredd

kan modifieras på begäran

Duschkar
Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm

Den inkluderar
Avloppsventil med sifon, 90 mm 
utsläpp med måtten 3,81x115 cm
 (kod 313943)

KLASS B
DIN 51097:1992.

Ventiler ingår inte i USA
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Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-
färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)

Freccia

Omkrets ram
Höjd: 50mm 

Bredd: 20mm 
Det här områdets bredd

kan modifieras på begäran

Duschkar
Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm

Den inkluderar
Avloppsventil med sifon, 90 mm utsläpp 
med måtten 3,81x115 cm (kod 313943)

KLASS B
DIN 51097:1992.

Ventiler ingår inte i USA
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Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-
färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)

Kador

Omkrets ram
Höjd: 50mm 
Bredd: 20mm 
Det här områdets bredd kan 
modifieras på begäran

Duschkar
Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm

Silestone skydd
Som placeras på avloppsventilen

Den inkluderar
Avloppsventil med sifon, 90 mm utsläpp 
med måtten 3,81x115 cm (kod 312140)

KLASS C
DIN 51097:1992.

Ventiler ingår inte i USA
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Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-
färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)

Kador Suite

Omkrets ram
Höjd: 50mm 
Bredd: 20mm 
Det här områdets bredd kan 
modifieras på begäran

KLASS C
DIN 51097:1992.

Duschkar
Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm

Den inkluderar
Avloppsventil med sifon, 90 mm utsläpp 
med måtten 3,81x115 cm  (kod 313943) Ventiler ingår inte i USA
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Anpassade duschkar finns tillgängliga i alla Silestone-
färger plus sandblästrade remsor (halkskydd)

Exelis

Omkrets zon
Höjd: 50mm 

Bredd: 40mm 
Det här områdets bredd 

kan modifieras

Duschkar
Längd upp till 3000mm
Bredd upp till 1200mm
Från en längd av 1 500 mm
Placeras ventilen centrerat annars
skapas en torkyta utan lutning

Den inkluderar
Avloppsventil med sifon, 90 mm utsläpp 
med måtten 3,81x115 cm (kod 313943)

KLASS C
DIN 51097:1992.Ultrafine

Ventiler ingår inte i USA
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Montering av duschkar

Försänkt På golvet Upphöjning + Sockel
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Allmänna rekommendationer för montering av duschkar

• Duschkaret måste ha ett permanent stöd för hela sin yta.                             
• Omkretsfogar måste tas med i beräkningen när duschkaret installeras.                              
• Det är vitkigt att se till att limmet under plattan blir helt tätt innan du placerar klämman och förankrar.                                                         
• Duschkar måste skyddas under monteringen och fram tills dess att arbetet är slutfört.                                                        
• För den vanliga rengöringen av dessa ytor rekommenderar Cosentino användning av Q-Action eller neutral tvål.

A
B

1. Kontroll och montering av duschkaret på plats

Rengör området där duschkaret ska monteras. Kontrollera anslutningsdimensionerna 
för avloppet och rören. Omkretsfogar måste tas med i beräkningen

2. Ventilanslutning

Kontrollera avloppet med duschbrickan och anslut det till avloppsrören

pendiente

min. 2%

3. Applicering av bindemedlet och 
montering av duschkaret
 
Applicera betongbindning med kemiskt medel (bikomponent) och lägg dit duschkaret 
samtidigt som omkretsfogarna bibehålls. Applicera en silikonsträng runt omkretsen

20cm

20cm

20cm
20cm

junta

junta

Detalle zona rebajada

4. Montering av avloppsventilen   

Sätt avloppsventilen på plats med den platta fogen i det lägre området och förankra 
klämman manuellt.

A B

C D
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Handfat

Måttbeställning Tillbehör: Brett färgutbudC
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Symmetry | Silestone

Simplicity | Silestone & Dekton Silence | SilestoneEquilibrium | Silestone & Dekton

Elegance | SilestoneExclusive | Silestone Marie | Silestone

Armony | Silestone Balance | Silestone Reflection | Silestone

41



H

B

A

D
D2

G

G

F

C
E

A  Anpassat stänkskydd

B  Borrhål för kranar, lådor, 
fasningar osv. i olika 
positioner.

C  Extra handfat, Avstånd mellan 
diskhoar >120 mm

D  Hål för handduk på framsidan 
av handfat Standardmått: 
Liten: 400x70mm         
Medium 600 x 70mm        
Stor 800x70mm  
D2: avstånd mellan handfat 
och hål >90mm

E  Bestämma i handfatsposition

F  Ändra handfatsmått - minst 
20 st.

G  Avstånd mellan vägg och 
urtag för tillbehör > 60mm

H  Design för särskilda 
projekt, med helt 
nya illustrationer och 
kundanvisningar - minst 
50 enheter.

Alternativ för egen design av handfat
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A Handfat Silestone® Cemento Spa
B Duschkar Silestone® Exelis, Statuario
C Väggbeklädnad Silestone® Statuario
D Golvbeklädnad Silestone® Statuario

A

B

D

C
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A

A

E

D

C

F

F

C

E

D

C

C

B

BA) < 3 000 mm 
B) 450 mm – 600 mm 
C) >120 mm D) >50 mm 
E) >50 mm (utan borrhål för kran) eller >110 mm 
(med borrhål för kran)                                
F) Varierar beroende på handfatsmodell

A) Stöd ingår inte B) < 3 000 mm
C) 450 mm–600 mm
D) >50 mm
E) >50 mm
F) >50 mm (utan borrhål för kran) eller >
110 mm (med borrhål för kran)
F) 20 mm (Silestone), 12 mm (Dekton)

Handfat med vägg som bas

90

90

110

110

60

60

30

30

410

410

Det rekommenderade 
maximala avståndet mellan 
stöden är 120 cm.

Stöd för handfat med 
vägg som bas

Den inkluderar stöd för montering

Handfat med raka
kanter (möbelbas)

Alternativ för egen design av handfat
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C
A Handfat Silestone® Cemento Spa
B Duschkar Silestone® Cemento Spa
C Väggbeklädnad Silestone® Statuario
D Golvbeklädnad Silestone® Statuario

A

B

D

C
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Bänkskivor
One: Längd från 75cm till 300 cm | Bredd från 51cm till 60cm 
Due S: Längd från 58cm till 300 cm | Bredd från 47cm till 60cm 
Due L: Längd från 75cm till 300 cm | Bredd från 47cm till 60cm

För tillgängliga färger och ytbehandlingar på Silestones 
One och Due handfat hänvisar vi till cosentino.com

Exclusive One / Due S / Due L

Handfat
One 51x41cm 
Due L 51x37cm
Due S 37x34cm

Kanter
Raka: 20mm 
Bas: 125mm

Tillgängliga i Integrity-seriens färger. Resten av Silestone-
färgerna är tillgängliga vid beställning av minst 30 enheter.

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas)

46



Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone
färger (polerad yta eller suede-yta)

Symmetry

Handfat
Kan beställas utan bänkskiva
Standard: 49cm x 30cm
Övriga alternativ från 20 enheterBänkskivor

Längd: från 55cm till 300cm 
Bredd från 50cm till 60cm

Kanter  
Raka: 20mm 
Bas: 100mmDen inkluderar

Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 
313944) Stålstänger för väggmontering 
(när det gäller bänkskivor som bas) Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.
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Marie Due L
Silestone handfat*

Bänkskivor
Längd från 70cm till 300cm

Bredd från 45 till 60cm

Kanter
Raka: 20mm
Bas: 100mm

Handfat
Standard: 51x37x10cm 

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas)

*Tillgänglig i färgerna Blanco Zeus, Calacatta Gold, Tigris Sand, Lagoon.
Övriga färger är tillgängliga vid beställning av minst 30 enheter
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Reflection
Anpassade handfat tillgängliga 
i alla Silestone färger (polerad 
yta eller suede-yta)

Bänkskiva
Längd från 70cm till 300cm

Bredd från 45 till 60cm

Silestone® 
-skydd

Handfat
Standard: 49x30cm | 
90x30cm | 120x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Kanter
Raka: 20mm
Bas: 125mm | 160mm

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm 
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas)
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Bänkskiva
Längd från 70cm till 300cm

Bredd från 45 till 60cm

Kanter
Raka: 20mm
Bas: 125mm | 160mm

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone 
färger (polerad yta eller suede-yta)

Silence

Handfat
Standard: 49x30cm | 90 

x 30cm | 120 x 30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Observera: Tillgänglig i alla Silestone-färger.

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas)
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Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone 
färger (polerad yta eller suede-yta)

Armony

Avtagbar del
För rengöring

Handfat
Standard: 49x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Bänkskivor
Längd från 70cm till 300cm
Bredd från 45 till 60cm

Kanter
Raka: 20mm
Bas: 160mm

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 313944)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas) Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.
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Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone 
färger (polerad yta eller suede-yta)

Balance

Avtagbar del
För rengöring

Handfat
Standard: 49x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Bänkskiva
Längd från 70cm till 300cm
Bredd från 45 till 60cm

Sidokant
Position: vänster, höger eller båda

Kanter
Bas: 160mm

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 313944)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som 
bas utan möbel under) Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.
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Elegance

Bänkskiva
Längd från 70cm till 300cm
Bredd från 45 till 60cm

Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone 
färger (polerad yta eller suede-yta)

Kanter
Raka: 20mm
Bas: 125mm

Handfat
Standard: 49x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 313944)
 Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel)
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Simplicity
Anpassade handfat tillgängliga i 
alla Silestone färger (polerad yta 
eller suede-yta) och Dekton (mjuk 
matt yta eller texturerad)

Bänkskiva
Längd från 70 till 300cm

Bredd från 45 till 60cm

Kanter
Raka: 20mm (Silestone), 
12mm (Dekton)
Bas: 160mm

Handfat
Standard: 49x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Synligt galler eller 
12 mm skydd

Silestone eller Dekton
alternativ för skydd

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm 
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel) Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.
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Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone 
färger (polerad yta eller suede-yta) eller 
Dekton (mjuk matt yta eller texturerad)

Equilibrium

Synligt galler eller 
12 mm skydd

Silestone eller Dekton
alternativ för skydd

Handfat
Standard: 49x30cm
Övriga alternativ från 20 enheter

Bänkskiva
Längd från 70 till 300cm
Bredd från 45 till 60cm

Sidokant 
Position: vänster, höger eller båda

Kanter
Bas: 160mm

Observera: Tillgängliga i alla Silestone-färger.

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm 
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel)
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A Väggbeklädnad Dekton® Sirocco
B Handfat Silestone® Urban Desert Silver

A

B
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H-Line
Handfat

Måttbeställning Tillbehör: Brett färgutbudC

Flex

Urban

H-Line är den perfekta lösningen för hotellsektorn. Den består av en
bänkskiva från Silestone eller Dekton och ett keramiskt handfat som 
är väldigt enkel att rengöra.

Varumärket GALA är ett registrerat varumärke som tillhör Cerámicas 
Gala SA, ett företag som inte är del av Cosentinokoncernen
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Flex
Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone-
färger, (polerad yta eller suede-yta) och 
Dekton (slät, matt eller strukturerad yta)

Bänkskiva
Längd från 70 till 300cm

Bredd från 52 till 60cm

Keramiskt handfat
43x31cm

Kanter
Raka: 12mm
Bas: 210mm

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel)

Varumärket GALA är ett registrerat varumärke som tillhör Cerámicas 
Gala SA, ett företag som inte är del av Cosentinokoncernen
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Bänkskiva
Längd från 70 till 300cm

Bredd från 45 till 60cm

Keramiskt handfat
Ø 45cm

Kanter
Raka: 12mm
Bas: 100mm

Urban
Anpassade handfat tillgängliga i alla Silestone-
färger, (polerad yta eller suede-yta) och 
Dekton (slät, matt eller strukturyta)

Den inkluderar
Avloppsventil, utsläpp 3.175 cm (kod 307383)
Stålstänger för väggmontering
(när det gäller bänkskivor som bas utan möbel)

Varumärket GALA är ett registrerat varumärke som tillhör Cerámicas 
Gala SA, ett företag som inte är del av Cosentinokoncernen
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Installation 
Handfat

Handfaten kan monteras på två olika sätt: på väggen eller på en möbelbas.

Kontrollera.
Innan montering av handfatet, kontrollera att förpackningen inkluderar: 
dräneringsventil (eller -nät om tillämpligt) och monteringsfästen (vid montering av 
handfat med bänkskiva som bas).

”Om du har några frågor gällande monteringen av handfatet på möbelbasen, kontakta Cosentinos tekniska avdelning.”

“Den här manualen innehåller allmänna instruktioner för montering av handfat.”
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1. Kontrollera.
Innan montering av handfatet, kontrollera att förpackningen inkluderar: 
dräneringsventil (eller -nät om tillämpligt) och monteringsfästen (vid montering av 
ett handfat med bänkskiva som bas).

2. Mät upp handfatets mått och markera dessa på väggen.
Den sammantagna höjden på ett handfat har installerats varierar vanligtvis mellan 85–90 cm.

3. Placering av fästen.
Det första monteringsfästet bör utplaceras genom att använda
flänsens övre högra hörn med fyra hål som riktmärke. Det bör placeras vertikalt,
2 cm under den valda höjden och horisontellt 4–5 cm från den yttre kanten på
handfatet. De två fästena måste vara i en rak linje.

4. Placering av handfat på stöden.
4.1. Ett sidofäste måste placeras ut i varje ände, med ett maximalt avstånd på
120 cm mellan varje fäste. Maxvikten som varje fäste kan bära är
mer än 150 kg, såsom anges i de tillämpliga regelverken.

4.2. Om det rör sig om ett dubbelt handfat, kommer det att bli nödvändigt att placera 
ut ett tredje mellanfäste på en ekvidistant position. Så att vikten fördelas korrekt.

Till väggmontering av handfat på plats.

Installation av väggmonterat 
handfat eller på en möbelbas.

A

120cm

11cm

B

Handfaten kan monteras på två olika sätt: på väggen eller på en möbel som
bas. Nedan beskrivs monteringsprocessen för ett väggmonterat handfat.

A

A

E

D

C

F

F

C

E

D

C

C

B

B

Handfat med
väggupphäng

Handfat på
möbelbas
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5. Limning och slutlig
montering av handfatet.
5.1. Innan handfatet placeras ut, använd silikon på fästets övre kant och
runt bänkskivans innerkant. En minimal skarv på 3 mm mellan
handfatet och väggen bör lämnas kvar.

5.2. Efter det bör du omedelbart placera bänkskivan på fästet, kontrollera att handfatet är
centrerat och nivellerat.

5.3. Rengör positioneringsytan.

5.4. Täta med silikon i området mellan handfatet och väggen.

5.5. Montera sedan kranarmaturer och avloppsanslutningar

6. Slutförande av andra arbeten (valfritt) 
Om modellen inkluderar ett vertikalt ben, bör silikon
appliceras över hela den övre benkanten och sedan limmas fast på handfatet.
Benet är inte ett stöd för handfatets vikt utan är ett rent estetiskt element

”Om du har några frågor gällande monteringen av handfatet på möbelbasen kan du kontakta Cosentinos tekniska avdelning.”
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www.cosentino.com
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COSENTINO®

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

www.cosentino.com / www.silestone.com / www.dekton.com

* Lär dig mer om färger med NSF-certifiering genom www.nsf.org
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