Dekton för Kök och Badrum
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1. Helena 2. Rem 3. Eter 4. Khalo 5. Aeris 6. Laurent

DEKTON®

Nyheter
Cosentino presenterar årets
nyheter i Dekton kollektionen
för 2020.

Från de
mest vågade
texturerna till
vardagliga
klassiker.
DEKTON NYHETER

Upptäck strukturer av fantastisk kromatisk
rikedom som ökar möjligheterna till de
mest avancerade projekten. Helena, Khalo
och Laurent är utmärkta val till i utrymmen
där design står i centrum.
Aeris, Eter och Rem är traditonella färger
som passar till alla typer av utrymmen och
projekt. Kombinationen av dämpade färger
och hintar av ådring skapar mångsidighet
och en obestridlig stil.
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Helena
Helena är färgen som erbjuder rikedom i den
perfekta balansen mellan grå och vita toner. Med
inspirataion från naturstenen Onyx, ser vi att djupet
tydligt lyser igenom här. Dess design och skönhet
uppskattas av både designers och arkitekter
och är den perfekta färgen i lyxiga utrymmen.

LAURENT

HELENA

Laurent
Inspirerad av den naturliga Port Laurent stenen
har vi skapat en unik färg som sticker ut med
dess komplexa skönhet. Texturen leker på
ytan och tonerna gifter sig med varandra.
Den guldfärgade ådringen dominerar ytan
och ger värme till den mörka bakgrunden
som passar utmärkt för utrymmen där
man vill skapa en lyxig känsla.

Den nanoteknik som används för
processen i Dekton X-Gloss är
helt enkelt revolutionerande på
vår ultrunna tunna 4 mm yta.

NY

X-Gloss
Finish
Dekton Slim finns nu tillgänglig med
X-Gloss finish, den nya X-Gloss tekniken
säkerställer en vacker spegeleffekt
med minimal vridning, vilket är helt
unikt.
En enastående, lysande och
bländande finish. Uppnådd genom ett
mekaniskt polermedel.

Högglans

Vattenavvisande

Den senaste tekniska innovationen som
ger dig ett spektakulärt underlag: en
yta som är resistent mot fingeravtryck,
fläckar och helt ogenomtränglig.

Ultratunna skivor Stora format och god prestanda

Spegelblankt

Korso - STONIKA

Korso - STONIKA

Vad är Dekton®?
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.

I tillverkningen av Dekton® används den exklusiva
TSP-tekniken, där mineralpartiklarna binds samman
och förändrar sin struktur till ett hårt material. En unik
och innovativ teknisk process som representerar
en accelerad version av de metaforförändringarna
som natursten genomgår vid exponering av
årtusenden av högt tryck och hög temperatur.

®

Dekton efterliknar en unik teknisk
process på några timmar som det tar
naturen årtusenden att framtställa.

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

Dekton® egenskaper
Storformat ger oändliga
möjligheter
Tack vare storleken (upp till 1440x3200mm)*
och lättheten i Dekton® (från 4 mm tjocklek)
växer designmöjligheterna avsevärt, såväl i
kök som badrum, på fasader och väggar, eller
som golv där många människor passerar.
Storformat
upp till 1440x3200mm
Tillgängliga tjocklekar
4, 8, 12, 20 och 30 mm

Kreta - INDUSTRIAL Collection

* 4 mm tjocklek är endast lämplig till beklädnad.
* Kontrollera tillgängligheten av 3cm tjocklek.

Motstår allt

Inspiration utan gränser

Mycket hög reptålighet, nästan ingen
porositet, och påverkas inte av starka
kemikalier som används i kök och badrum.

Designa ditt trendiga kök med någon
av våra många slående färger och unika
texturer. Finns tillgänglig i stort format
för att skapa smarta lösningar.

Värmetålig
Extremt tålig mot höga temperaturer, från
kastruller och stekpannor liksom UV-strålning.

En bänkskiva att njuta av
Enkel att underhålla, inga fingeravtryck
eller märken och extremt hållbar.
Dekton-skivan har en garanti på 25 år.

Dekton® Fördelar

Dekton® XGloss Fördelar

Hög
moståndskraft
mot UV-strålar

Hög
motståndskraft
mot repor

Hög
motståndskraft
mot fläckar

Maximal
motståndskraft mot
brand och värme

Nötningsbeständig

Frost- och
upptinningsbeständig

Hög mekanisk
hållfasthet

Låg vattenabsorption

Dimensionsstabilitet

Brandsäkert
material

Hög motståndskraft
mot hydrolys

Högglans

Vattenavstötande

APPLIKATIONER

Köksbänkskivor
Om du längtar efter att förvandla ditt kök till en
helt unik plats hittar du i Dekton® en produkt
som håller under lång tid. När du installerar en
bänkskiva i Dekton ger materialet möjlighet till
en slät yta med få skarvar, vilket skapar skönhet
och harmoni i en mängd olika designstilar.

Sogne - STONIKA

Portum - NATURAL Collection

I Dekton® kombineras alla de egenskaper som kocken
i oss alla förväntar sig. Det är en ren och behaglig yta,
resistent mot allt som oftast sker i ett kök under år av
användning. Ett mycket sofistikerat material för en intensiv
vardag, kapabel att skapa utrymmen som bidrar till att
varje dag i köket blir en trevlig upplevelse innan man
njuter av en måltid tillsammans med familj och vänner.
Materialet representerar skönhet och styrka samt är lätt att
rengöra. Den strukturella densiteten hos Dekton® utgör
ett genombrott inom ingenjörskonsten, men det som
verkligen betyder något är att du inte behöver oroa dig
för repor, fläckar eller märken efter värme. Man behöver
endast torka av med en trasa när man är klar. Köket är
till för gränslös njutning, det är vad Dekton® står för.

TAGA-Stonika

APPLIKATIONER

Väggytor och
bänkskivor i badrum
Maximal fuktbeständighet
med minimalt antal skarvar.
Badrummet är den plats i huset där hygien och harmoni till fullo
kan komma till uttryck. Ett utrymme som ägnas åt personlig hygien
och vård, som hjälper oss att känna oss avslappnade och låter
oss njuta av vardagen, en plats där sinnena får lov att ta plats.
Tack vare Dektons låga porositet är den helt tät mot vätskor.
Vatten glider bara över ytan, utan att någonsin tränga in
i den. Detta faktum gör att materialet är väldigt lätt att
rengöra, plus att det har en oföränderlig skönhet.
De olika texturerna och färgerna utgör en oändlig
källa till inspiration när vattenrelaterade utrymmen ska
designas. Med Dekton® är möjligheterna oändliga.
Trilium - INDUSTRIAL Collection

Natura 18 - XGLOSS Natural

APPLIKATIONER

Bergen - STONIKA

Arga - STONIKA

Badrumsbeklädnad
Dekton Slim 4mm
Minimalt underhåll.
Stor skönhet och motståndskraft.
Dekton Slim, en högpresterande produkt som inte
kräver något underhåll utöver en fuktig trasa, vilket gör
det till ett utmärkt val som beklädnad till badrum.
Dess stora format (3 200 x 1 440 mm) gör
att den täcker stora ytor, vilket undviker
antalet skarvar och minskar smutsen.

APPLIKATIONER

Beklädnad
för utomhuskök
Laga mat med
himlen som tak
Matlagning är definitivt en angemän upplevelse, och att kunna
göra det utomhus skapar ofta en trevlig social aktivitet. Vardag
som helg kan man njuta tillsammans runt grillen. Tack vare
Dektons ultrakompakta struktur lämpar sig materialet särskilt
väl för installationer av utomhuskök och avlastningsytor.
Dekton® tillför styrka och stil till utrymmena, ger dem personlighet
och obegränsad funktionalitet. Fläckar, stötar, varma redskap
och höga temperaturer... Dekton®-ytan klarar av krävande
användning utan avkall på sin oföränderliga skönhet.
Ytan påverkas inte av vinterns snö, is eller hagel, inte heller av
sol och vind. När vädret blir bättre väntar Dekton-ytorna bara
på en enkel rengöring för att sedan åter lysa i sin fulla prakt.

Kelya - NATURAL Collection

Orix & Nilium - INDUSTRIAL Collection

APPLIKATIONER

Möbelbeklädnad
Dekton Slim
Förvandla möblerna i ditt hem
med vackra och mycket hållbara skivor
av Dekton Slim 4mm.
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 ytorna
beskärs efter mått och är enkla att installera.
Kontrollera tillgängligheten av Dekton® Slim-färger.
Dekton® Slim är inte lämplig som bänkskiva.

Orix - INDUSTRIAL Collection

FÄRGER

NY
Uyuni_Chromica_m "

Zenith_SOLID Collection_m "

Halo_XGLOSS Solid_p "

Nayla_NATURAL Collection_o m "

Rem_NATURAL Collection_n l "

Natura 18_XGLOSS Natural_p "

Opera_NATURAL Collection_n "

Olimpo_STONIKA_p

Fiord_XGLOSS Natural_p

Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m

Bergen_STONIKA_p "

Blanc Concrete_TECH Collection_l

NY

NY
Edora_NATURAL Collection_l "

Sasea_NATURAL Collection_o m "

l Ultra Textur m Ultra Matt n Sammetsstextur p XGloss e Eco Dekton

NY
Arga_STONIKA_p "

Shell_LIQUID Collection_n

+

Tjocklek 3cm " Dekton Slim 4mm � Dekton Grip - The anti-slip solution

FÄRGER

Vienna_XGLOSS Basiq_p

Glacier_XGLOSS Natural_p

Tundra_XGLOSS Natural_p

Aura 15_NATURAL Collection_o m "

NY
Helena_STONIKA_p "

NY
Kairos_NATURAL Collection_m

Entzo_NATURAL Collection_m

Sky_LIQUID Collection_m

NY
Makai_WILD Collection_o m

Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m "

Aeris_NATURAL Collection_o m "

Danae_NATURAL Collection_o m

NY
Splendor _XGLOSS Solid_p

Keon_TECH Collection_o m

Kovik_NATURAL Collection_m "

Ventus_SOLID Collection_m

FÄRGER

Galema_SOLID Collection_m

Korus_SOLID Collection_m

Strato_TECH Collection_o m

Sirocco_NATURAL Collection_o m "

Soke_INDUSTRIAL Collection_o m

Blaze_XGLOSS Solid_p

Vera_NATURAL Collection_o m

Orix_INDUSTRIAL Collection_o m

Laos_INDUSTRIAL Collection_o m "

Keranium_TECH Collection_m

Radium_INDUSTRIAL Collection_e m

Bromo_NATURAL Collection_l "

NY
Eter_NATURAL Collection_o m "

NY
Laurent_NATURAL Collection_l "

l Ultra Textur m Ultra Matt n Sammetsstextur p XGloss e Eco Dekton

NY
Kelya_NATURAL Collection_m "

Embers_LIQUID Collection_m

+

Tjocklek 3cm " Dekton Slim 4mm � Dekton Grip - The anti-slip solution

FÄRGER

NY
Lumina_XGLOSS Solid_p

Vegha_NATURAL Collection_m

Khalo_STONIKA_p

Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m "

Kira_NATURAL Collection_o m

Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m "

Korso_STONIKA Collection_p

Milar_INDUSTRIAL Collection_m

Fossil_NATURAL Collection_m
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Baltic*_Chromica_m "

Feroe*_Chromica Collection_m "

Laos_INDUSTRIAL Collection_o m "

Sirius_SOLID Collection_l "

Domoos_SOLID Collection_m

Spectra_XGLOSS Solid_p

* Specialbeställningar. Kontrollera materialtillgänglighet.

Dekton® Garanti
Dekton® är det enda varumärket som erbjuder en skriftlig certifierad
garanti. Som största producent av kvartsytor utmärker sig Cosentino
genom sin garanti på 25 år för Dekton®.
Dekton® presenterar sin nya 25-års garanti. En garanti för
att inge konsumenterna mer lugn och trygghet. Dekton
följer sin bana av innovation med en ledande garanti.
Här följer information om de steg som ska följas och de
krav som krävs för att fullfölja Dekton®-garantin.

Garantivillkor:
25 års garanti för Dekton®-produkter som installerats
av en specialverkstad eller stenproducent.
1. För att garantin ska kunna tillämpas måste
användaren inneha inköpsfakturan.
2. Garantin täcker inte fel som uppstått vid produktion och
installation, eftersom Cosentino inte utför dessa arbeten.

ÅRS

25
GA

RANT

I

Certifikat
Dekton® är certifierat internationallt vilket
garanterar maximalt skydd och säkerhet.

NSF

Greenguard

Certifiering som intygar att produkten är
säker för hälsan i hygieniska termer.

Certifiering som intygar låga utsläpp av
kemiska föreningar.

ETE

ISO 14001

Dekton® by Cosentino har bedömts
av ITEC (Instituto de Tecnología de
la Construcción de Cataluña) som en
produkt för ventilerade fasader.

Intygar effektiviteten i användningen av
vattensystem och kontroll av miljörisker.

*

** Få information kring färger med
NSF certifiering via www.nsf.org

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Radium - INDUSTRIAL Collection

För mer inspiration och information kolla på cosentino.com

**

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

** Få information om färger med NSF certifikat genom www.nsf.org

COSENTINO GÖTEBORG
Lärjeågatan 6, 415 02 Göteborg
customerservice.se@cosentino.com

COSENTINO STOCKHOLM
Mätarvägen 29A, 196 37 Kungsängen
customerservice.sthlm@cosentino.co
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