Architectural
& Home
Surfaces
O Grupo Cosentino é uma empresa global,
espanhola e de propriedade familiar, que
produz e distribui superfícies inovadoras
de elevado valor para o mundo da
arquitetura e do design.
Na atualidade, o Grupo Cosentino distribui
os seus produtos e marcas em mais de
80 países, e gere de forma direta, desde
a sua sede central em Almeria (Espanha),
instalações próprias em mais de 20 deles.

A multinacional conta com 7 fábricas de
produção (6 em Almeria (Espanha) e 1
no Brasil); 15 fábricas de elaboração de
bancadas de cozinha e casa de banho
(14 nos Estados Unidos e 1 em Almeria);
1 plataforma logística inteligente (em
Espanha); 2 hubs de distribuição nos Estados
Unidos e mais de 90 Cosentino Centers
em todo o mundo. 90% da sua faturação
consolidada é gerada nos mercados
internacionais.

www.cosentino.com

www.silestone.com

O Poder do
quartzo ao
seu Serviço

A melhor superfície
de quartzo
para bancadas
de cozinha, casas
de banho e chão.
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Resistente
ao Impacto

Resistente
às Manchas

Resistente
aos Riscos

Resistente
ao Ácido

Características
Únicas

Qualidade
Certificada

Resistente aos riscos e aos impactos.

Silestone® não gera nenhuma substância
prejudicial para o meio ambiente, cumpre
com todas as normas ambientais e microbiológicas e tem os seus processos produtivos
certificados.

Resistente aos ácidos e líquidos habituais
como o limão, vinho, etc...

A maior Gama
de Cores

Mais de 80 cores por onde escolher.
A avançada tecnologia de Silestone®
oferece-lhe a maior quantidade de cores
do mercado. Coleções Exclusivas.

Garantia
de 25 Anos
A única marca com uma garantia certificada
de 25 anos.

Diferentes
Texturas
ANOS

p Polido l Suede
Raw v Volcano

GARANTIA

Descobre a nova
textura mate de
Silestone.
Suede é a nova sensação de
Silestone. Suave, porosa e
perfeita, Suede é a resposta
perfeita para a sua bancada.
Uma revolucionária textura mate,
nunca vista em superfícies de
quartzo. O acabamento Suede

Superfície
sem aditivos

Fácil de
limpar

mantém as propriedades das
superfícies Silestone, com uma
resistência bastante elevada a
manchas e marcas. Suede conta
também com um exclusivo
tratamento, que garante um
extraordinário rendimento
tecnológico, que o torna um
produto mais durador e mais
resistente a agressões externas.

Menos
marcas

Ampla gama
de cores

N-Boost
Tecnologia
on Top

Bem-vindo
a uma
nova era.

Nasce N-BOOST, a revolucionária tecnologia
de Silestone® que melhora o ADN das nossas
superfícies. Inovação que evita a aderência
de líquidos, potencia o brilho e intensifica
a cor.

Especialmente útil quando estes líquidos
permanecem durante horas na superfície,
facilitando a limpeza das manchas
mais incrustadas. Oferece as restantes
propriedades mecânicas que caracterizam
a Silestone: grande resistência ao impacto
e aos riscos, fabrico em grande formato e
versatilidade de aplicações.

As propriedades hidro-repelentes do novo
N-BOOST evitam a aderência de líquidos
comuns nos espaços de cozinha e casa de
banho.

Repele
Qualquer Tipo
de Líquido

Cor
mais
Intensa

Superfície
mais Brilhante
que Nunca

Limpeza ainda mais fácil
graças à sua resistência
superior contra as manchas.

Graças à tecnologia N-BOOST
as cores são mais autênticas,
intensas e renovadas.

Agora Silestone® brilha mais
do que nunca. N-BOOST
consegue uma superfície
mais uniforme fazendo com
que a luz seja refletida com
uma maior intensidade.

Limpieza
Fácil
* Consultar disponibilidade de cores com N-Boost

www.silestone.com
by SILESTONE

ECO Line
Colour Series
Inovação
Ecológica
Materiais
reciclados

Água
Reutilizada

Silestone® - ECO Line Colour Series, é
composto em mais de 50% por materiais
reciclados (espelhos, vidros, porcelanas, grés
porcelânicos e cinzas vitrificadas), e 25% de
materiais, os mais ecológicos possíveis, tais
como pedras naturais e uma exclusiva resina
vegetal. 94% da água utilizada durante o
processo de fabrico é reciclada.

Características
Únicas
Elevada resistência química, mecânica e
térmica.
Material idóneo para edifícios sustentáveis e
para as utilizações mais variadas (bancadas,
chão, paredes...)
Material reciclável. Reciclagem completa.

Uma série de cores
criadas a partir de
materiais reciclados

Resina
Vegetal

Cores
e Texturas
6 Cores*, adaptáveis a qualquer projeto
de decoração, tanto no âmbito doméstico,
como público. Para além disso, estão todas
disponíveis com acabamento Polido e Suede

Garantia
de 25 Anos
Um produto reciclado que lhe dá uma
garantia certificada. ECO Une Colour Series
não gera nenhuma substância prejudicial
para o meio ambiente, cumpre com todas as
normas ambientais e microbiológicas e tem
os seus processos produtivos certificados.

ANOS

GARANTIA

*Consulte disponibilidad de colores para su mercado.

Contextos
Sustentáveis

www.silestone.com

LINE COLOUR SERIES

Integrity:
Único no
Mundo dos
Lava-louças

Integração sem
juntas. O lava-louça
que forma uma só
peça com a bancada.
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Resistente
ao Impacto

Resistente
às Manchas

Resistente
aos Riscos

Resistente
ao Ácido

Integração
Total
Sem juntas, sem fendas, sem limites.
Integrity pretende que a sua cozinha seja
uma, que os espaços, as superfícies não
comecem nem acabem. Integrity oferecelhe a sensação de unidade, de integração
perfeita com os restantes elementos da
sua bancada. Uma só peça disponível numa
enorme variedade de cores de Silestone®
para que a sua cozinha não acabe nunca.

Cores
Disponível numa ampla gama de cores,
e com acabamento Polido ou Suede.
Consultar cores.

Características
Únicas

Incorpora todas as vantagens de
Silestone® (resistência, baixa porosidade,
dureza...)
Máxima higiene graças à ausência de juntas.
Fácil limpeza e manutenção.

www.silestone.com

Modelos
Lava-louças
Integrity
Modelo One
Modelo que materializa a conceção de
Integrity. Um lava-louça de uma só cuba,
numa peça, que se caracteriza por uma
maior curvatura nos cantos. Medidas: 41 x
51 x 15,5 cm.

DUE L: 37 x 51 x 15,5 cm ideal como lavalouça único ou principal e DUE XL: 43,5 x
67 x 21 cm com o seu grande tamanho e
funcionalidade converte-se num lava-louça
amplo e funcional, sem perder nem um
pouco de beleza, todos estes caracterizamse pelas suas formas mais retas.

Modelo Due

Modelo Top

DUE, está disponível em três tamanhos:
DUE S: 37 x 34 x 15,5 cm ideal para a cuba dupla,

Com umas medidas de 37 x 51 x 15,5 cm,
Integrity Top é o novo lava-louça sobre
bancada, fácil de instalar.

A Reinterpretação
da Pedra Natural
O Tratamento Sensa
Repele os Líquidos
e Evita as Manchas.

À força e personalidade dos
granitos e dos quartzitos
SENSA, é acrescentado um
tratamento revolucionário para
a sua cozinha, seguro para o
contacto com alimentos, graças
à sua certificação especial NSF.

Características
Únicas

Cores e
Acabamentos

Não requer nenhum tipo de manutenção
especial e o tratamento não se vê afetado
pelos produtos de limpeza habituais.
Ao contrário dos selantes convencionais,
Sensa não é um tratamento superficial, mas
sim fixa-se quimicamente à estrutura do
material.

A coleção Sensa é formada por uma seleção
de granitos e quartzitos, cuidadosamente
escolhidos tanto pela sua beleza como pela
sua qualidade.

O tratamento suporta temperaturas
superiores a 300°. O tratamento não se
altera com a passagem do tempo.
O tratamento Sensa permite a passagem do
ar através do material, evitando desta forma
o aparecimento de humidades e manchas na
superfície.

Garantia
de 15 Anos
A única marca de pedra
natural que lhe dá uma
garantia certificada.

ANOS

Os acabamentos que encontramos em Sensa
são Polido, Suede (mate) e Caresse.

GARANTIA

O tratamento não modifica a cor original,
nem a beleza e o tato natural da pedra.

REGULAR

www.sensabycosentino.com

DEKTON
ULTRACOMPACT
SURFACES

A superfície ultracompacta
de elevadas prestações,
ideal para bancadas, chão,
paredes e casas de banho.
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Elevada Resistência
aos Raios
Ultravioletas

Resistência
às Manchas,
Absorção de Água
Quase Nula

Máxima Resistência
ao Fogo
e ao Calor

Estabilidade
Dimensional
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Altamente
Resistente
aos Riscos

Elevada
Resistência
Mecânica

Resistência
à Abrasão

Material
Incombustível

Resiste
a Tudo

Implacável
frente ao Calor

Elevadíssima resistência aos riscos,
porosidade praticamente nula e inalterável
frente a produtos químicos agressivos..

Resistência a altas temperaturas, utensílios de
cozinha retirados da zona de cozedura.
Resistência aos raios solares UV.

Inspiração
sem Limites

Uma Bancada
para Desfrutar

Desenhe a sua cozinha de tendência, com
impactantes cores e texturas nunca antes
vistas. Grande formato para novas soluções
compositivas e versátil nas suas possíveis
aplicações.

Manutenção simples, ausência de marcas de
impressões digitais e máxima durabilidade. A
sua bancada Dekton tem garantia de 25 anos.

ANOS
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www.dekton.com

Grande Formato
Infinitas Possibilidades
Graças ao tamanho (até 1440 x 3200 mm) e à
leveza de Dekton (desde 8 mm de espessura),
crescem exponencialmente as possibilidades de
design em cozinhas, casas de banho, fachadas,
paredes ou pavimentos de elevado trânsito.

rt
*

* Consulte disponibilidade de Cor

Superfície Ultracompacta
de Brilho Deslumbrante
com Aspeto Natural

9
Brilho
Cristalino

Superfície
Hidrofugante

Resistência
aos Raios
Ultravioletas
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Resistência
ao Gelo
e Degelo

Resistência
às Manchas

Máxima
Resistência ao
Fogo e ao Calor

Brilho
sem Limites

Nanocoating
Process

Um acabamento luminoso e deslumbrante
sem precedentes. Conseguido graças a um
polimento mecânico, sem a necessidade de
esmaltes nem de outros tipos de materiais.

Simplesmente revolucionário.
A última inovação tecnológica que lhe
proporciona uma manutenção espetacular:
uma superfície antimarcas, antimanchas e
totalmente impermeável.

Uma perfeita fusão entre a beleza do brilho
mais natural e as excecionais propriedades de
Dekton.
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Deslumbrante
por Natureza
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