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Inspirowanie ludzi 
poprzez innowacyjne 
i zrównoważone 
przestrzenie.

Nasz cel

Misja

Misją Cosentino Group jest bycie wiodącą 
firmą, która odpowiedzialnie kreuje 
innowacyjne powierzchnie o wysokiej 
wartości dla świata architektury 
i wzornictwa.

Wizja

Prowadzenie na globalnym rynku 
powierzchni architektonicznych poprzez 
tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz 
wprowadzanie inspirujących projektów  
i wartości do życia naszych klientów.
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Cosentino chce wyprzedzać potrzeby klientów
i dostawców, szanując przy tym środowisko 
i odpowiedzialnie zarządzając zasobami. 
Wprowadzamy innowacyjne rozwiązania 
i nieustannie doskonalimy nasze procesy, 
produkty i usługi na całym świecie.

Cosentino®

→ ISO 9001

→ ISO 14 001

→ ISO 20 400

→ UNE 15 896

→ Leed oraz Breeam dla marek Silestone®, Dekton®   
i Sensa by Cosentino®.

→ CSR (zweryfikowany przez KPMG) na podstawie GRI - 
Global Reporting Initiative.

Silestone®

→ Oznaczenie Declare

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard and Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Koszerność - Blaty

→ Kontakt z żywnością (NSF).  
Wszystkie rodzaje żywności - Blaty

→ DoC (Deklaracja zgodności) zgodnie z Regulacjami 
1935/2004/EC, 2023/2006/EC, 10/2011/EU.

→ DoC (Deklaracja zgodności) zgodnie z EN 15285,  
EN 15286 - Podłogi i okładziny.

3D
→ DoC Integrity (Deklaracja zgodności)  

zgodnie z EN 13310 - Zlewozmywaki.

Dekton®

→ Oznaczenie Declare

→ Oznaczenie DGNB

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard and Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Test plamki chemicznej (SEFA)

→ Certyfikat bezpieczeństwa pożarowego APF-1525 
(Applus) na podstawie ISO 1716

→ Test palności (CSIRO) na podstawie AS 1530.1

→ Fire Euroclass A1 (Tecnalia) na podstawie EN 13501-1

→ Charakterystyka palności (QAI) na podstawie  
ASTM E84- 15b

→ DoC (Deklaracja zgodności)  
zgodnie z EN 14411 Annex G - Podłogi i okładziny.

→ DoC (Deklaracja zgodności) zgodnie z dyrektywą 
europejską 2014/90/EU - Łodzie.

→ UPEC 811-2.0/18 (CSTB) - Gleby

→ DoC (Deklaracja zgodności)  
zgodnie z ETAG 034 Article 66.3 - Fasady

→ ETA 14/0413 - Fasady wentylowane.

→ BBA 16/5346 - Fasady wentylowane.

→ NOA 19-0227.02 - Fasady wentylowane.

→ Raport z badań sejsmicznych T1601 (NCREE)

→ Koszerność - Blaty

→ IMO Moduł B 50171/A2 MED zgodnie z dyrektywą dot. 
urządzeń morskich 2014/90/EU - Łodzie

→ IMO Moduł D SMS.MED2.D/109819/A.0 zgodnie z 
dyrektywą dot. urządzeń morskich 2014/90/EU - Łodzie

→ USCG Moduł B 164.117 / EC2690 - Łodzie

→ Test palności NFPA 285 (Tecnalia)

→ CoC Certyfikat Obrony Cywilnej - Fasady wentylowane

Certyfikaty 
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* Aby uzyskać więcej informacji o odcieniach z certyfikatem NSF, odwiedź www.nsf.org
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Kolekcja Łazienkowa 

Umywalki

→ DoC (Deklaracja zgodności) zgodnie z EN 14688.

→ CSA/IAPMO TJ5065 (QAI) na podstawie CSA B45.5-17 / IAPMO Z124

Brodziki prysznicowe

→ DoC (Deklaracja zgodności) zgodnie z EN 14527.

→ Antpoślizgowość TJ5148-2 (QAI) na podstawie ASTM F462

→ CSA/IAPMO TJ5148-1 (QAI) na podstawie CSA B45.5-11 / IAPMO Z124

Sensa by Cosentino® 

→ VOC (UL) Greenguard and Gold.

Natural Stone by Cosentino®

→ DoC (Deklaracja zgodności) zgodnie z  EN 1341, EN 1469,  
EN 12057, EN 12058 - Podłogi i okładziny.

* 



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Z
a

in
sp

ir
uj

 s
ię

→  Cosentino® City Sydney / Atelier LAB
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City

Cosentino® 
City
Tutaj możesz 
doświadczyć 
prawdziwego 
DNA Cosentino. 

Cosentino® oddaje do Twojej dyspozycji 
punkty Cosentino Cities w kilkunastu 
miastach na całym świecie. Zostały 
stworzone jako kreatywne i inspirujące 
miejsca spotkań dla projektantów wnętrz
i architektów. Tutaj możesz znaleźć 
wszystko, czego potrzebujesz od 
Cosentino.

W Cosentino City 
znajdziesz inspiracje 
i narzędzia do 
projektowania, a także:

 
Miejsce spotkań z klientami

Umawiaj się na wizyty i spotkania z klientami, 
aby pokazać im innowacyjne powierzchnie 
i produkty Cosentino w specjalnie 
zaprojektowanej przestrzeni.

 
Najnowsze rozwiązania cyfrowe

Korzystaj z naszych cyfrowych usług 
rozszerzonej rzeczywistości, aby pomóc 
swoim klientom w wizualizacji ich projektów.

 
Strefy doświadczeń

Eksperymentuj z materiałami, teksturami 
i wzorami powierzchni, twórz moodboardy, 
łącz je i szukaj nowych możliwości 
projektowych w naszym Atelier Lab.

 
Porady ekspertów

Poszukuj rozwiązań projektowych 
wraz z naszymi doradcami poprzez 
eksperymentowanie i łączenie innowacyjnych 
marek Cosentino, takich jak Silestone®, 
Dekton® i Sensa by Cosentino®.

 
Wydarzenia

Poszerzaj swą wiedzę i czerp inspirację 
z naszych stałych programów zajęć, spotkań 
z prelegentami i ekspertami specjalizującymi 
się w projektowaniu, architekturze, kulturze 
i sztuce. 

→  Cosentino City Barcelona
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→  Cosentino® City Amsterdam

Showroomy Cosentino na 
czterech kontynentach

→ LOS ANGELES

→ MANHATTAN

→ MIAMI    

→ SAN FRANCISCO

→ MONTREAL

→ TORONTO

→ BARCELONA

→ MADRYT

→ LONDYN

→ MEDIOLAN

→ SINGAPUR

→ SYDNEY

→ DUBAJ

→ AMSTERDAM

→ PARYŻ

→ MAJORKA

→ SZTOKHOLM

→ TEL AWIW

* Showroom Cosentino City 
nie został jeszcze otwarty  
w Polsce
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Cyfrowa Płyta.

Cyfrowa Płyta Cosentino® umożliwia 
wizualizację wszystkich produktów 
Cosentino na gigantycznym 
osiemdziesięciocalowym pionowym 
ekranie 4K.

W ten sposób można obejrzeć produkt 
bardzo przypominający oryginalny 
format i zwizualizować setki płyt jednym 
ruchem palca.

To niesamowite narzędzie do 
odkrywania produktów Cosentino.

Ekspozycja 
systemów fasad.

W Cosentino Cities zobaczysz wybór 
najciekawszych fasad i budynków 
stworzonych przez prestiżowych 
architektów. 

System mocowania i szczegóły 
projektów można przeglądać za pomocą 
interaktywnego ekranu. 
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Atelier Lab 

Przestrzeń do eksperymentowania 
z materiałami, teksturami i wzorami 
powierzchni, łączenia ich i tworzenia 
nowych koncepcji projektowych. 

→  Cosentino® City Barcelona
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Promocja 
projektów
Cosentino® nieustannie 
pracuje nad tym, aby wysiłki  
i pomysły projektantów zostały  
maksymalnie wyeksponowane.

Stworzyliśmy różne metody promocji treści i materiałów 
graficznych w świecie architektury i wzornictwa, upewniając 
sie, że najlepsze projekty uzyskają należytą widoczność i 
prestiż:

Magazyn C.Top 

Magazyn C.Top to nasze wydawnictwo 
o designie i trendach. Znajdziesz 
tu tematy związane ze światem 
projektowania, wywiady 
z architektami, wyróżnione projekty  
i inspirujące studia przypadków. Jest 
promowany zarówno online,  
jak i offline.

Cosentino.com 

Portal internetowy Cosentino zawiera 
treści, które inspirują konsumentów 
i projektantów na całym świecie, a jego 
miesięczny zasięg to kilka milionów 
użytkowników. Poprzez naszą sekcję 
„Wnętrza” zapewniamy widoczność 
projektom wnętrz naszych partnerów.

Social Media

Cosentino regularnie udostepnia 
projekty poprzez swoje profile  
w mediach społecznościowych na 
całym świecie. Maksymalizujemy 
ekspozycję kultowych projektów 
opisując ich historię i proces tworzenia. 

Opowiedz nam o swoich projektach. Pragniemy, aby 
również znalazły się w naszych mediach.
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→  Magazyn C.Top
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W Cosentino traktujemy 
zrównoważony rozwój jako 
zbiorowe zobowiązanie, które 
wynika z indywidualnego 
zaangażowania tych, którzy 
są częścią Cosentino.

Nasze ciągłe dążenie do poprawy polega na nieustannej analizie 
całego naszego łańcucha wartości - od pozyskania surowców po 
dostarczenie finalnego produktu konsumentom.

Podążamy ściśle według Agendy 2030 wyznaczonej przez ONZ. 
Jako światowy lider w produkcji i dystrybucji innowacyjnych 
powierzchni, jesteśmy zaangażowani w dążeniach w kierunku 
lokalnego i globalnego zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony 
rozwój
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→ Drzewa oliwne w parku industrialnym Cosentino.
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Energia 
Efektywność energetyczna
i wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii to dwa 
kluczowe elementy strategii 
minimalizowania wpływu 
naszej działalności.

100% energii elektrycznej, którą zużywamy pochodzi  
z odnawialnych źródeł. Ponadto, dążymy do tego, aby  
w 2021 r. podwyższyć poziom zużycia własnego do 30%.

Z drugiej strony ciągłe doskonalenie naszych procesów  
i maszyn pozwala nam osiągać wysoki poziom 
efektywności energetycznej, co przekłada się na 8% 
spadek zużycia energii elektrycznej w naszych procesach 
produkcyjnych. 

→  Instalacja fotowoltaiczna w Cosentino

→  Oświetlenie LED w parku przemysłowym Cosentino.
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Woda
Od początku zdajemy sobie 
sprawę ze znaczenia wody
i rozumiemy wyzwania związane 
z właściwą gospodarką wodną.

To zmotywowało nas do wdrożenia polityki zrównoważonego 
użytkowania, maksymalizującej efektywne wykorzystanie zasobów 
wodnych w różnych procesach produkcyjnych.

Używamy najnowocześniejszych technologii, aby stale 
wykorzystywać odzyskiwaną wodę we wszystkich naszych 
procesach w Parku Przemysłowym Cosentino. 99% wody, którą 
wykorzystujemy pochodzi z recykllingu.

Ponadto, 100% nadwyżki wody wykorzystujemy do nawadniania 
terenów zielonych.

Surowce
Dążymy do jak najlepszego 
wykorzystania materiałów, 
z którymi pracujemy
w całym łańcuchu wartości.

W ostatnich latach rozpoczęliśmy ambitny projekt 
badawczo- rozwojowy o nazwie „Circularity”, aby ponownie 
wykorzystać materiały, z których wytwarzamy nasze 
produkty.

Kolejnym działaniem jest przełomowa technologia HybriQ 
+, która wprowadza nową generację Silestone. Technologia 
HybriQ+ wykorzystuje co najmniej 20% materiałów 
pochodzących z recyklingu i jest wytwarzana przy użyciu 
100% energii odnawialnej i 98% wody pochodzącej  
z recyklingu. 
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Powierzchnia 
ultrakompaktowa 
Dekton® została 
sklasyfikowana jako 
neutralna węglowo.

Kompensujemy nasze 
emisje CO2 z całego 
cyklu życia produktu

Zidentyfikowaliśmy te projekty, które spełniają 
warunki niezbędne do zrównoważenia emisji, 
a jednocześnie posiadają silny komponent 
społeczny, który wspiera osiągnięcie Celów 
Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 określonej 
przez ONZ.

Wybrany w 2019 roku projekt kompensowania 
emisji ma znaczący wpływ społeczny. Wspiera 
lokalną gospodarkę poprzez szkolenia i tworzenie 
miejsc pracy.

Neutralność węglowa 
Cosentino®  
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Technologia Spiekania  
Cząsteczek

Dekton® wykorzystuje w swojej produkcji unikalną technologię (TSP), 
która pozwala na spiekanie cząstek mineralnych, spajanie ich ze sobą 
i zagęszczanie ich wewnętrznej struktury. Ten innowacyjny proces 
technologiczny naśladuje i przyspiesza procesy, jakim przez tysiąclecia 
podlega kamień naturalny pod wpływem wysokich ciśnień i temperatur.

Dekton®, dzięki wyjątkowej technologii TSP, realizuje w ciągu kilku 
godzin to, co naturze zajmuje tysiąclecia.

→ Piec długości 180 metrów.

→ Temperatury osiągające 1250oC.

→ Całkowity czas produkcji zależy od grubości płyty (około 4 godzin).

Bezpieczeństwo elewacji i okładzin 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa elewacji wentylowanych i okładzin 
wewnętrznych istnieje możliwość przyklejenia do płyty Dekton® 
siatki zabezpieczającej, opracowanej specjalnie w celu zapobiegania 
upadkom w wyniku pęknięcia. Jest to siatka z włókna szklanego 
o gramaturze 300 g/m2 przyklejona do materiału żywicą epoksydową.

Dekton®  
by Cosentino® 

 

Innowacje i design

Dekton® to wyrafinowana mieszanka ponad 20 minerałów 
wydobywanych z naturalnych źródeł. Jego proces produkcyjny 
jest wynikiem wieloletnich doświadczeń i inspiracji czerpanych 
z produkcji powierzchni szklanych, najnowocześniejszej 
porcelany i powierzchni kwarcowych.

Mikroskopia elektronowa pozwala docenić zmniejszoną 
porowatość materiału, która jest wynikiem procesu spiekania 
i ultrazagęszczania, unikalnych dla Dekton®. To właśnie 
zmniejszona porowatość i brak mikrodefektów powodujących 
naprężenia lub słabe punkty to cechy wyróżniające Dekton®.
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1 

Zagęszczona 
ruda

1200 ºC

25 ºC

Prasa Piec Powierzchnia 
ultrakompaktowa

2 

Krystalizacja 
minerału

3 

Sieć 
krystaliczna

4 

Upłynnianie 
sieci

5 

Zespalanie 
cieczy

6
 
Płyta ultra- 
kompaktowa
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Dekton®  
Cechy produktu

Dekton® spełnia wszystkie wymagania 
techniczne określone dla powierzchni o wysokiej 
wytrzymałości, aby urzeczywistnić każdy 
wewnętrzny i zewnętrzny projekt mieszkaniowy.

Wysoka odporność na 
promieniowanie UV

Dekton jest wysoce odporny na 
promieniowanie ultrafioletowe (UV) 
i nie blaknie ani nie niszczeje 
z upływem czasu, nawet 
w zastosowaniach zewnętrznych.

Wyjątkowa wytrzymałość 
mechaniczna

Szeroka oferta grubości Dekton® 
pozwala na wykorzystywanie 
go w przestrzeniach, w których 
wymagana jest wysoka odporność 
na wiatr lub uderzenia.

Minimalna absorpcja  
wody

Absorpcja wody przez Dekton® jest 
znikoma, dlatego powierzchnia nie 
ulega rozszerzeniom.

Trwałość  
koloru

Kontrola pigmentacji i dekoru 
podczas produkcji zapewnia 
materiałowi Dekton® większą 
jednolitość i spójność koloru 
w każdej płycie. Dzięki temu materiał 
jest trwalszy i nie blaknie z upływem 
czasu.

Wysoka odporność 
na zadrapania

Dekton® to jedna z najbardziej 
odpornych na zarysowania 
powierzchni dostępnych na rynku. 
Posiada ocenę siedem (7/10) w skali 
twardości mineralnej Mohsa.
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Ognioodporny  
materiał

Dekton® może wytrzymać najwyższe 
temperatury bez przypalenia, 
zwęglenia lub pękania. Europejskie 
testy norm EN 13501 i ASTM E84 
kwalifikują ultrakompaktową 
powierzchnię jako niepalną. 

^



24 | 25DEKTON® � CECHY PRODUKTU

Stabilność  
wymiarów

Rozszerzalność materiału Dekton®jest 
minimalna: panele można montować 
z cienkimi spoinami, a połączenia te 
zachowają swoją szerokość w każdych 
warunkach.

Odporność na 
zamarzanie i odmarzanie

W testach wytrzymałości, Dekton® 
wykazał wysoką odporność na 
zamarzanie i rozmrażanie w różnych 
warunkach.

Odporność  
na ścieranie

Dekton® jest jeszcze bardziej odporny 
na ścieranie niż granit i porcelana, 
będąc idealną powierzchnią dla 
elewacji lub podłóg narażonych na 
dużą aktywność w zastosowaniach 
komercyjnych.

Odporność na ogień  
i wysokie temperatury

Dekton® został z powodzeniem 
zainstalowany na elewacjach 
zlokalizowanych w miejscach 
narażonych na działanie wysokich 
temperatur.

Łatwe czyszczenie  
i minimalna konserwacja

Z powierzchni Dekton®, przy użyciu 
standardowych środków czyszczących, 
łatwo jest usunąć nawet grafitti. To 
oznacza znacznie mniejsze koszty 
utrzymania.

Odporność  
na zabrudzenia 

Dekton® to materiał, który jest odporny 
na plamy różnego pochodzenia. Ich 
usunięcie nie będzie stanowić żadnego 
problemu.

2 

4 6 

7 5 
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Wielki format

Format Optimma → 260 x 100 cm 
Płyta wielkoformatowa → 320 x 144 cm 

Inne rozmiary

→ 106 x 71 cm 
→ 142 x 106 cm 
→ 142 x 142 cm 
→ 142 x 71 cm 
→ 142 x 79 cm 
→ 159 x 142 cm 
→ 159 x 71 cm 
→ 71 x 71 cm 
→ Format docięty na zamówienie

Grubości

→ 0,4 cm  
→ 0,8 cm  
→ 1,2 cm 
→ 2 cm 
→ 3 cm

Płyta wielkoformatowa

Format Optimma

Rozmiary  
Dekton® 

Wszechstronność
i możliwość 
dostosowania.
W każdej przestrzeni.

Dekton® oferuje szereg 
standardowych rozmiarów 
i grubości, daje też 
możliwość dostosowania 
kształtu płyty tak, aby 
sprostać funkcjonalnym 
i kreatywnym potrzebom 
projektanta w każdym 
projekcie wewnętrznym lub 
zewnętrznym, bez względu na 
jego złożoność.
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X-Gloss

Lśniące, błyszczące wykończenie uzyskane przez mechaniczne 
polerowanie, bez konieczności stosowania emalii lub innych 
materiałów.

Mat

Matowa tekstura, która zapewnia naturalny, pozbawiony 
połysku wygląd, idealny aby uzyskać harmonijne i ponadczasoe 
wykończenie powierzchni. Większość produktów Dekton® jest 
dostępna w tej teksturze.

p m

n l

Velvet

Velvet to aksamitne wykończenie powierzchni Dekton. Materiały 
wybrane w tej teksturze tworzą uczucie ciepła i komfortu. 
To wykończenie doskonale sprawdza się w klasycznych kolorach, 
z żyłkami.

Teksturowany Mat lub Velvet

Teksturowany Mat lub Velvet łączy ciepło aksamitu 
z chropowatością teksturowanego, niedoskonałego materiału. 
Przypomina przyjemne w dotyku, płomieniowane wykończenie 
kamienia naturalnego.

Tekstury  
Dekton®

Różne wrażenia. 
Bogactwo odcieni.

Dekton® jest dostępny 
w różnych teksturach, 
więc jedynym 
ograniczeniem jest 
wyobraźnia architekta 
lub projektanta: od 
bardzo błyszczącego 
wykończenia po opcje 
z fakturą matową lub 
aksamitną.
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Optimma

Nowy zoptymalizowany 
format Dekton®.

Najlepsze rozwiązanie 
w zakresie okładzin 
wewnętrznych.

Płyta Dekton® została zoptymalizowana pod kątem 
najczęstszych zastosowań, aby zaoferować nowy 
format o niższych kosztach, dopasowanych wzorach 
oraz łatwiejszej instalacji i obsłudze. Przedstawiamy 
nasz pierwszy format z rodziny Optimma przeznaczony 
specjalnie do okładzin ściennych: 
Optimma 260 x 100 x 0,4 cm.

26
0

0
 m

m

3
20

0
 m

m

1440 mm

1000 mm

260x 100 cm  
o grubości 4 mm

Płyty są produkowane w grubości 4mm, co zapewnia ich lekkość, 
która umożliwia łatwą obsługę oraz możliwość docięcia w razie 
potrzeby tak, aby dostosować produkt do wszystkich przestrzeni.

Format Optimma

Płyta wielkoformatowa
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Efektywny  
kosztowo

Rozmiary zostały 
zoptymalizowane pod kątem 
najpopularniejszych standardów, 
co pozwala uniknąć generowania 
odpadów. To z kolei znacząco 
obniża cenę.

Zaprojektowany  
w konkretnym celu 

Płyta została stworzona z myślą 
o wykorzystaniu jej całkowitej 
wysokości, co znacznie ułatwia 
docięcie jej na okładzinę.

Łatwy 
w instalacji

Produkt jest mniejszy i lżejszy, co 
ułatwia transport i przenoszenie. 
Cięcie można wykonać za 
pomocą prostych narzędzi. 
Krawędzie są już sfazowane, 
a płyta zawsze wykończona 
siatką.

Dopasowanie  
wzoru

Wzór został zaprojektowany tak, 
aby umieścić płyty pionowo 
i zapewnić ciągłość rysunku.

$
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Minimalna grubość 
4mm  Duży format 
& wydajność

Dekton® Slim to ultracienka płyta  
o grubości 4 mm w dużym formacie, 
która oferuje nieograniczone możliwości 
projektowania i niesamowitą łatwość 
instalacji i transportu. Idealny do okładzin 
ścian w łazienkach i kuchniach, a także do 
wszelkiego rodzaju mebli.

Dekton® Slim

01 → Wielki format i minimalna ilość 
spoin

Jego duży format, do 3200 x 1440 mm, 
pokrywa duże powierzchnie, minimalizując 
liczbę połączeń, a tym samym gromadzenie 
się brudu.

02 → Łatwość instalacji

Tak lekki format wszystko upraszcza. Jego 
niewielka grubość pozwala na szybkie cięcie 
i regulację na miejscu za pomocą narzędzi do 
płytek ceramicznych.

03 → Projektowanie  
bez ograniczeń

Dekton® Slim jest bardzo łatwy w obróbce  
i można go przyciąć na wymiar. Dopasowuje 
się do każdej przestrzeni. 

04 → Maksymalna odporność na 
wilgoć

Dekton® Slim to idealna, ultra odporna na 
wilgoć i plamy okładzina łazienkowa. Produkt 
o wysokiej wydajności, który nie wymaga 
więcej narzędzi do konserwacji niż zwykła 
wilgotna ściereczka.

Piękno i wydajność w pionowych 
okładzinach i meblach.
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03

01

02

01 → Okładzina 
łazienkowa

Maksymalna odporność 
na wilgoć i minimalna ilość 
spoin.

02 → Okładzina 
kuchenna

Lekkość i idealne 
dopasowanie do frontów 
meblowych.

03 → Okładzina  
mebli

Zmniejszona grubość, 
nieskończone możliwości.

W Cosentino oferujemy 
spersonalizowaną obsługę klienta. 
Zadawaj tyle pytań, ile chcesz  
i poproś o wszelkie porady, których 
potrzebujesz, aby uzyskać dokładnie 
to, czego chcesz od nowego Dekton® 
Slim.

Znajdź najbliższe Centrum Cosentino 
na stronie www.cosentino.com
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Silestone® to hybrydowa 
powierzchnia stworzona  
z minerałów i materiałów  
z recyklingu, przeznaczona do 
wykończenia wnętrz kolorem  
i teksturą.

Silestone®  
by Cosentino® 

 

Najlepsza hybrydowa 
powierzchnia mineralna  
z technologią HybriQ

Zalety Silestone®

Silestone® jest niezwykle trwały w kuchniach, łazienkach 
i innych pomieszczeniach narażonych na ciągłą aktywność 
i użytkowanie. Ponadto oferuje nieograniczoną gamę kolorów 
i faktur.

Silestone® ma wiele zalet, tj. minimalna konserwacja, wysoka 
odporność na plamy i zarysowania oraz niski współczynnik 
wchłaniania płynów. Ta odporność i minimalna ilość spoin 
sprawiają, że Silestone® jest idealnym rozwiązaniem do 
miejsc narażonych na wilgoć. Silestone® pozwala cieszyć 
się wnętrzem pomimo upływu czasu, wykraczając poza 
oczekiwania użytkownika.

Właściwości Silestone® są wynikiem wielu lat pracy 
i innowacji, które gwarantują maksymalną higienę 
i bezpieczeństwo.

Odporny na kwasy  
i zarysowania

Silestone® charakteryzuje 
się wysoką odpornością na 
zarysowania, a także na czynniki 
zewnętrzne i kwasy powszechnie 
stosowane w kuchni.

Odporny  
na plamy

Silestone® to nieporowata 
powierzchnia, która jest wysoce 
odporna na plamy z kawy, 
wina, soku z cytryny, oleju, octu, 
kosmetyków do makijażu i wielu 
innych produktów codziennego 
użytku.

Odporny  
na uderzenia

Wysoka odporność na uderzenia 
Silestone® umożliwia pracę 
z twardymi przedmiotami 
(garnki, patelnie, tace itp.) 
z całkowitym spokojem.

®

25 year
warranty
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Silestone®  
z technologią 
HybriQ+®
HybriQ to pionierska technologia od Silestone® 
(zgłoszona do opatentowania). Innowacyjna generacja 
powierzchni skomponowanych z hybrydowej mieszanki 
surowców. Nowa niezwykle wydajna mieszanka wysokiej 
jakości minerałów, kwarcu i szkła z recyklingu.

Wynikiem jest piękniejszy i bardziej ekologiczny produkt. 
Silestone z technologią HybriQ powstaje 
w procesie produkcyjnym, zasilanym w pełni energią 
odnawialną i wodą z recyklingu. 

Ta nowa generacja zachowuje 
gwarancję jakości Silestone®.

Bardziej innowacyjny

Cosentino® stale pracuje nad 
innowacjami i jakością co 
sprawia, że Silestone® ma 
wyjątkową trwałość, a przy tym 
niesamowitą głębię kolorów. 
Silestone® to połączenie 
innowacji i zrównoważonego 
rozwoju.

Bardziej atrakcyjny

Nowa kompozycja najwyższej 
jakości minerałów pozwala 
uzyskać większą głębię kolorów, 
tekstur i odcieni Silestone® tak, 
aby tworzyć unikalne 
i spersonalizowane wnętrza.

Bardziej zrównoważony

HybriQ+® wykorzystuje 
w swoim składzie co najmniej 
20% materiałów z recyklingu, 
98% wody z recyklingu i 100% 
odnawialnej energii.

Te same korzyści

Silestone® z HybriQ+ zachowuje 
wszystkie swoje cechy 
związane z jakością, trwałością 
i gwarancją, które uczyniły go 
rynkowym liderem w swojej 
kategorii.

Ta nowa generacja powierzchni 
zachowuje 25-letnią gwarancję 
jakości Silestone®.
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Wielki format

Rozmiar Jumbo → 325 x 159 cm 
Rozmiar Standard → 306 x 140 cm 

Płytki podłogowe

→  30 x 30 cm 
→  40 x 40 cm 
→ 60 x 60 cm 
→ 60 x 30 cm 
→  60 x 40 cm 
→  Płytki cięte na miarę

Grubości

→  1,2 cm  
→  2 cm  
→  3 cm 
→  Dopasowanie grubości poprzez 
łączenie płyt

Jumbo Slabs

Cosentino® oferuje płyty Silestone w formacie Jumbo (maks. 325x159 cm). Ten format pozwala na 
tworzenie dużych powierzchni przy minimalnej ilości łączeń, wszechstronnej konstrukcji i lepszej 
higienie. W ten sposób wykorzystanie płyt jest zoptymalizowane, a odpady zminimalizowane. 

Płyta Standard

Płyta Jumbo

Formaty 
Silestone®

Nieskończone możliwości 
zastosowań wewnętrznych.

Silestone® jest dostępny w płytach 
o maksymalnych wymiarach 
do 325x159cm oraz w płytkach 
30x30cm, 40x40cm, 60x60cm, 
60x30cm i 60x40cm. Sprzedawane 
są w grubościach 1,2, 2 i 3cm. 
Ponadto różne elementy można 
łączyć, aby symulować grubsze 
krawędzie.



34 | 35SILESTONE® � FORMATY / TEKSTURY

Poler

Błyszcząca, gładka w dotyku 
powierzchnia oraz jednolity, intensywny 
i spójny kolor.

b Z

V

Tekstury 
Silestone®

Powierzchnia  
postrzegana zmysłami.

Aby dostosować się do wszystkich 
stylów, Silestone® oferuje różne 
tekstury do wszystkich zastosowań. 
Polished, Suede lub Volcano to 
trzy możliwości, które pobudzają 
wyobraźnię i pozwalają tworzyć 
blaty, podłogi lub ściany o fakturze, 
o jakiej zawsze marzyłeś.

Volcano (płomień)

Tekstura rustykalna i chropowata, a przy 
tym atrakcyjna, miękka i przyjemna 
w dotyku.

Suede (delikatny mat)

Matowy wygląd, który zapewnia wyjątkowe 
wrażenia zmysłowe dzięki swojemu pięknu 
i delikatności.
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Kolekcja  
Sunlit Days
Sunlit Days. To wciągająca i zmysłowa podróż przez światło 
i kolor, która zabiera nas do naszych korzeni i prowadzi 
do bardziej naturalnej, zrównoważonej i bardziej ludzkiej 
przyszłości.

KOLEKCJA  
NEUTRALNA  
WĘGLOWO

W I T H

Przedstawiamy pierwszą neutralną węglowo kolekcję 
Silestone®. To nasze zobowiązanie w dziedzinie 
zrównoważonego rozwoju, w ramach którego ograniczamy 
i neutralizujemy emisję dwutlenku węgla generowanego 
w procesie produkcji. Robimy to poprzez wkład w projekty 
ponownego zalesiania terenów, a także program ochrony dna 
morskiego.

Kolekcję Sunlit Days zainspirowały ekscytujące 
śródziemnomorskie odcienie, które odzwierciedlają ten 
unikalny styl życia.

Nowy powiew powietrza. Nowy duch. Nowy Silestone®.

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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Faro White

Biały to kolor naszego Morza 
Śródziemnego. Pokrywa on ściany, 
w których słońce kąpie się każdego dnia. 
Chwyta jego światło i przywołuje jego 
ciepło. Biel ucieleśnia czystość w całym 
tego słowa znaczeniu oraz wyraża spokój 
bardziej niż jakikolwiek inny kolor. To 
kolor prostoty, chociaż jest najbardziej 
złożony i wszechstronny ze wszystkich. 

Faro White jest zainspirowany latarniami 
morskimi, które codziennie wskazują 
statkom drogę. To wyjątkowa biel, która 
opowiada historie o świetle i morzu, 
a także o ludziach, którzy kochają życie. 

Faro White to błysk światła, który 
przybliża nas do tego, co naprawdę 
ważne: naszych bliskich.

Faro White dobrze komponuje się 
z naturalnymi teksturami i postarzanym 
drewnem, rafią i metalami o matowym 
wykończeniu.

To dobry wybór w czystych, spokojnych 
wnętrzach, gdzie jedyną dekorację 
stanowią bryła i tekstura.
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Cincel Grey

Niektórzy mówią, że szarość to tylko 
szarość. Ci sami ludzie powiedzą, że 
drewno to tylko drewno. Nie będą mówić 
o hebanie, ani o szkarłatnym mahoniu. 
Ale drewno nie jest jedynie drewnem, 
a szarość nie jest jedynie szarością.  

Cincel Grey to jedwabista, delikatnie 
przeżylona szarość pełna niuansów. 
Ta szarość odkrywa szereg kontrastów 
między powierzchnią matową 
i błyszczącą, przywodzi na myśl inne 
kolory, gdy okryje ją światło.  

Jej dotyk, podobnie jak w przypadku 
innych kolorów z tej serii, stanowi 
zmysłowe doznanie nawet dla 
tych, którzy są przyzwyczajeni do 
rozkoszowania się fakturami różnych 
rodzajów drewna.

Cincel Grey to neutralna szarość, która 
łatwo balansuje między ciepłymi 
i chłodnymi tonami. Doskonale uzupełnia 
polerowane metale i rustykalne 
wykończenia oraz bardzo dobrze łączy 
się z kolorami ziemi i wytrzymałymi 
tkaninami, takimi jak plusz, filc, 
czy denim. 

To idealny kolor do codziennych 
przestrzeni, które łączą się z tekstyliami 
i przedmiotami kochającymi minimalizm. 
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Posidonia Green

Czas się zatrzymał pod wodami Morza 
Śródziemnego. Wszystko przebiega 
powoli i harmonicznie. Łąki posydonii 
kołyszą się w hipnotyzującym tańcu 
niesamowitej zieleni. Zieleń, która 
dosłownie i w przenośni urzeka oko 
i ożywia dno morskie. 

To Posidonia Green. Zieleń, która 
zachęca nas do otoczenia jej kolorami 
i wnosi to nieosiągalne piękno do 
naszych pomieszczeń. Zieleń, która 
promienieje witalnością, radością 
i naturą. Zieleń jasna bądź ciemna, 
zależnie od chwili, w której na nią 
patrzymy. Zupełnie jak natura morza, 
które nadaje jej nazwę.

Posidonia Green doskonale komponuje 
się z drewnem, takim jak bambus oraz 
miękkimi teksturami i włóknami, takimi 
jak bawełna lub lyocell 

Marmurki, rustykalne, naturalne 
elementy i monochromatyczna 
geometria to doskonałe opcje 
dopełnienia tej świetlistej zieleni.

SILESTONE � NOWOŚCI
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Cala Blue

Po raz pierwszy widzisz morze i toniesz 
w objęciach bryzy. Czujesz, że unosisz 
się w bezkresie. Z dala od trosk dnia 
codziennego pozwalasz słońcu i wodzie 
skąpać Twoją skórę. Delektujesz się solą, 
która otula Twoje ciało, oraz dźwiękiem 
rozbijających się o brzeg fal. Spójrz 
w błękit nieskończonego horyzontu. 
To doświadczenie wszystkich pięciu 
zmysłów. Niezwykły dotyk, który pieści 
Twoją skórę niczym morze.

Oto Cala Blue. Głęboki odcień 
niebieskiego, który swą grą światła 
równoważy kolory głębi i powierzchni 
morza. To wyrafinowany niebieski kolor, 
który współbrzmi z resztą otaczających 
go elementów. Pozwól, by Morze 
Śródziemne Tobą wstrząsnęło.

Cala Blue to niezwykle wszechstronny 
odcień, który pozwala na różnorodne 
połączenia. Łączenie z ciemnym 
drewnem, takim jak orzech lub jesion lub 
ciemnymi metalami nada mu klasyczny 
i spokojny wygląd.

Kombinacja z cielistymi odcieniami 
i jasnym drewnem doda mu bardziej 
rustykalnego charakteru.
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Arcilla Red

Istnieje ziemia, która oddycha ogniem i w 
której zdaje się płynąć krew – ta ziemia 
to czyste życie. Gliniana gleba  
o nieskończonej czerwieni, eksponująca 
odurzające odcienie, wnosząca ciepło, 
życie i radość.

Arcilla Red to odcień czerwieni, który 
sprawi, że się zakochasz.Ziemisto-
czerwony odcień, który smakuje jak 
wino i pachnie jak grunt tuż po deszczu. 
To odcień czerwieni, który wnosi do 
naszego domu czystą esencję naszego 
pochodzenia. Wybuch koloru, charakter 
i bijące serce. To odcień, który zmienia 
kuchnię w miejsce żądne doświadczeń 

To kolor, którego można odczuwać 
wszystkimi pięcioma zmysłami. Unikalna 
tekstura, którą można się cieszyć 
zarówno poprzez dotyk, jak i wzrok. 
Arcilla Red dostarcza każdej przestrzeni 
pasji, bliskości z Ziemią i życia

Arcilla Red tworzy doskonałe połączenie 
z czerwonawymi gatunkami drewna, 
takimi jak dąb czy cedr. Metale w kolorze 
spiżowym i ręcznie robione tkaniny są 
idealnymi towarzyszami do tworzenia 
rustykalnych i artystycznych przestrzeni.

SILESTONE � NOWOŚCI
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Sensa by Cosentino® to wysokiej jakości bezobsługowy 
kamień naturalny dostarczony przez firmę Cosentino, 
światowego lidera w branży kamieni naturalnych.

Sensa by Cosentino® jest zabezpieczona rewolucyjną powłoką 
SenGuard trwale chroniącą przed plamami  
i jest objęta 15-letnią gwarancją na odporność na plamy.

Zastosowania

Blaty kuchenne Sensa.
Naturalne piękno chronione
przed plamami.

Ciesz się designem, twardością i odpornością naturalnego 
kamienia bez obawy o plamy. Kwarcyty i granity Sensa by 
Cosentino® są wyposażone w rewolucyjną powłokę odporną na 
plamy, która chroni je przez cały okres użytkowania blatu.

Sensa  
by Cosentino® 

 

Zabezpieczony  
Kamień Naturalny
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Sensa by Cosentino®  
Technologia

Trwała, chemicznie zintegrowana technologia pozwala materiałowi 
oddychać. Ta technologia wzmacnia potężne właściwości kamienia.

Proces zmienia napięcie powierzchniowe kamienia, powodując, że 
materiał nie pozwala na wnikanie płynów, takich jak woda, kawa lub olej

Zwykły kamień

Kolory i faktury Sensa by Cosentino® to 
efekt długotrwałego procesu tworzenia 
przez naturę. Każdy z dostępnych odcieni 
zapewnia różne doznania zmysłowe dzięki 
zróżnicowanym teksturom: suede, polished 
lub caresse.

Tekstury

Unikalne faktury 
niepowtarzalnych wzorów.
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 → 46

Przeprojektuj salon i zamień go w 
otwartą, funkcjonalną, wygodną 
przestrzeń zintegrowaną z resztą 
domu.

5.1
SALON

 → 96

Odmień łazienkę dzięki 
unikalnej i integralnej koncepcji 
projektowej.

5.2
ŁAZIENKA
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 → 240

Odkryj na nowo wyjątkowość 
mebli projektowanych na 

zamówienie dla każdej 
przestrzeni.

5.5
MEBLE

 → 150

Zmień otoczenie domu i dopasuj 
je w pełni do wnętrz. Stwórz dom, 
który doskonale ze sobą współgra.

5.3
PRZESTRZEŃ ZEWNĘTRZNA

Zdefiniuj na nowo funkcję kuchni 
i przekształć ją w serce domu

Innowacyjne 
powierzchnie domowe, 
które urzeczywistniają 

wizję projektanta.
Na nowo wyobrazisz 

sobie przestrzenie 
wewnątrz i na zewnątrz 

domu.

Z
a

stosow
a

nia

 → 186

5.4
KUCHNIA



Salon 

Salon zmienia się w osobistą, 
ponadczasową przestrzeń. Dzięki 
powierzchniom Cosentino będzie on 
kwintesencją wyrafinowania oraz 
funkcjonalności.

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO  
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Nieograniczona 
personalizacja
Zaprojektowanie pięknego salonu wymaga wykorzystania 
wszechstronnych powierzchni o różnych kolorach, teksturach  
i wzorach. Takimi powierzchniami są Dekton i Silestone - sprawdzą 
się jako okładziny podłóg, mebli, ścian i innych powierzchni tak, aby 
stworzyć spójny i wyróżniający się projekt wnętrza. 

Odkryj na nowo 
przestrzeń 
swojego domu
Zintegrowane rozwiązania 
o maksymalnej 
funkcjonalności.

Nieskończone możliwości 
personalizacji.
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Łatwa  

instalacja
Dekton® jest dostępny w formacie Slim, który jest lekki, łatwy do 
cięcia i można go dostosować do każdej przestrzeni. Jego grubość, 
która wynosi jedynie 4mm pozwala na dokonywanie korekt 
podczas montażu za pomocą narzędzi do płytek ceramicznych. 

Odporność na 
wzmożony ruch
Dekton® to innowacyjna powierzchnia o wysokim poziomie 
odporności, która nie zmienia się pod wpływem wysokich 
temperatur, promieni ultrafioletowych i która jest odporna na 
wszelkie zarysowania. Pozostaje niezmieniona pod względem 
zużycia w wyniku intensywnego codziennego użytkowania  
w pomieszczeniu takim jak salon.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Wszechstronne 
rozwiązanie
Ten sam materiał na podłogach, okładzinach  
i meblach zapewnia ciągłość wizualną  
i wysoką estetykę przestrzeni, płynnie łącząc 
pomieszczenia jednocześnie zwiększając ich 
funkcjonalność.
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Wielki format, 
minimalne spoiny
Duży format Dekton Slim o rozmiarach do 3200 x 1440 mm  
i grubości 4 mm pozwala na pokrycie dużych powierzchni, 
tworząc ciągłą i jednorodną estetykę okładzin i mebli. Ten rozmiar 
zmniejsza liczbę połączeń, ułatwiając czyszczenie i konserwację.

Nowy format 
Dekton® Optimma
Dekton® został zoptymalizowany pod kątem okładzin 
wewnętrznych. Format Optimma (2600x1000x4 mm) zapewnia 
oszczędność kosztów, więcej możliwości projektowych oraz łatwą 
instalację i przenoszenie. Rezultat: efektowne okładziny  
i zintegrowane przestrzenie. 

ZASTOSOWANIA � SALON



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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01/ 
Projekt   

wnętrza 

Przestrzeń, jasność 
i ciągłość wizualna.

Jeden materiał podłogowy 
w całym domu.

Cel: stworzyć atrakcyjne i ciągłe tło, bez 
łączeń, które nadaje wizualną ciągłość   

i uwydatnia zieleń i meble znajdujące się   
w przestrzeni.

Aby to osiągnąć, zastosowano Silestone® 
Blanco Zeus, biały materiał, który zapewnia 

jednolite tło w całym domu. Ściany i stolarka 
wewnętrzna w tym samym kolorze, tworzą 

razem jasną, spokojną i zrównoważoną 
przestrzeń.

SALON � PROJEKT 01

Architektura 
Mariana Andersen i 
 Mariana Guardani

Zdjęcia 
Maíra Acayaba



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Ciągłość stworzona 
przez ten sam materiał.

Czysta biel podłogi z materiału Silestone® kontrastuje   
z ciepłem niektórych mebli i dekoracji, takich jak drewniane 
szafki, czy stół w jadalni.

Czyste, neutralne tło podkreśla wyróżniającą się grafikę na 
poddaszu i rośliny w domu. To piękne, a zarazem praktyczne 
rozwiązanie, które przetrwa próbę czasu.
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Poziome plany 
w przestrzeni.

Zastosowanie tego samego materiału podłogowego 
w otwartej przestrzeni z dwupoziomowym salonem, 
w połączeniu z odpowiednim zastosowaniem szkła, zapewnia 
poczucie harmonii i równowagi.

→  Podłogi  
 Silestone® Blanco Zeus



Architektura
Cosentino

Zdjęcia
Francisco Carrasco

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

→  Podłoga   
 Dekton® Keon

02/ 
Projekt   

wnętrza 

Mieszkanie 
w wieżowcu.

Nowoczesny 
i funkcjonalny apartament 
w odcieniach szarości.

W tym miejskim mieszkaniu projektant 
zdecydował się na jasnoszarą podłogę w kolorze 
Dekton® Keon, o formacie dużego kwadratu. 
Odcień ten powiększa niewielką przestrzeń   
i dodaje jej wizualnej ciągłości.

Szara podłoga dobrze komponuje się z meblami 
w stylu industrialnym i tkaniną sofy. To prosty 
i uniwersalny projekt, który przetrwa próbę 
czasu.
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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Tropikalne drewno na 
wielkoformatowym szarym tle.

Chłód szarości i bieli jest równoważony subtelnymi nutami 
czerwonawego drewna wykorzystanego w elementach stołu 
jadalnianego i krzeseł, lampie podłogowej i nogach sofy.

Wybór materiału Dekton® Keon na podłogę tego miejskiego 
mieszkania to jednocześnie bardzo praktyczne i stylowe rozwiązanie.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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03/ 
Projekt   

wnętrza 

Ciepłe, naturalne 
kształty na 
białym tle.

Biel na wysoki połysk.

W tej kuchni wykorzystano kolory terakoty, 
zaoblone kształty i drewniane panele 

ścienne, aby stworzyć przytulną i bardzo 
osobistą przestrzeń.

Ten organiczny i nieco „tropikalny” styl 
dekoracyjny wymaga delikatnego tła, 

które stworzy ciągłą powierzchnię, 
duże płótno, na którym będzie można 
przedstawić cały charakter wnętrza. 

Dekton® Halo został wykorzystany, aby 
osiągnąć ten efekt. Halo z kolekcji Solid,  

o wykończeniu XGloss, proponuje 
świetlisty, krystaliczny połysk, który 

doskonale podkreśla cały projekt. 



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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→  Blat przy wyspie, 
 Dekton® Laurent

→  Wyspa kuchenna, 
 Silestone® Iconic White

→  Dekton® Halo XGloss

Nieskończone powierzchnie.

Wrażenie ciągłej powierzchni uzyskuje się dzięki 
zastosowaniu takiego samego materiału na 
podłodze oraz na frontach szafek kuchennych. 
Dekton® Halo XGloss jest wykorzystany jako płytki 
podłogowe, w dużym formacie i większej grubości. 

Wyspa i bar doskonale 
połączone.

Projektant wybrał Silestone® Iconic White, aby 
pokryć wyspę i stworzyć imponujący efekt totemu. 
Kontrastuje z nią podwieszany bar zrealizowany 
z materiału Dekton® Laurent, czyli pięknej czerni 
z przeżyleniami w złotym odcieniu. Doskonale 
współgra on z kolumną pokrytą drewnianymi 
panelami, będącą mocnym akcentem we wnętrzu. 



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

04/ 
Projekt   

wnętrza 

Modne indygo 
i szarości.

Duży format do 
imponującego salonu.

Ten salon zachwyca. Również rozmiarem. 
A nawet rozmiarem płyt podłogowych 
Dekton® Aeris.

Wielki format wykorzystany jst również na 
okładzinach ściennych, a na blatach stołów 
projektant wybrał polerowany marmur (patrz 
zdjęcia na następnej stronie).

To połączenie wielkoformatowych 
materiałów i szlachetnych kamieni 
o różnych wykończeniach sprawia, 
że dom jest ponadczasowy.

Sztuka oraz spójne plamy koloru we 
wnętrzach dodają mu niepowtarzalnego 
charakteru i klasy.
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Mat i połysk.

Projektant wybrał na podłogi 
piękny kremowy odcień Dekton® 
Aeris. Okładzina pionowa 
w strefie wypoczynkowej jest 
w odcieniach brązu. Matowe 
tekstury przełamano polerowanym 
blatem stołu w odcieniu Dekton® 
Splendor z kolekcji Solid.

→  Podłogi  
 Dekton® Aeris
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO



Architektura 
Jano Blanc

Zdjęcia 
Adrián Chambre

68 | 69SALON � PROJEKT 05

05/ 
Projekt   

wnętrza 

Duży format 
w dużym salonie

Funkcjonalność  
i piękno.

W tym nadmorskim domu podłoga ma 
dużą powierzchnię, z której roztacza 

się widok na morze. Prosty, czysty, 
praktyczny i wielkoformatowy materiał 

Dekton® Strato nadaje tej przestrzeni 
zrównoważony i miejski charakter.

Łatwa w czyszczeniu, praktycznie 
bezspoinowa i neutralna kolorystycznie, 
ta podłoga jest idealnym rozwiązaniem 

do ruchliwego domu letniego, który 
wymaga maksymalnej odporności.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

→  Podłogi  
 Dekton® Strato

→  Blat kuchenny  
 Silestone® White Zeus, Poler
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Biały
blat kuchenny.

Blat kuchenny z materiału Silestone® 
Blanco Zeus i błyszczące, białe, 
lakierowane szafki są idealne do tego 
nadmorskiego domu – zapewniają 
jasność, czystość i porządek.

Śródziemnomorska biel kontrastuje z 
podłogą i wielkim drewnianym stołem 
w jadalni. Grafiki w pozostałej części 
domu sprawiają, że przestrzeń jest pełna 
koloru i unikalnego charakteru.



Architektura
Muxacra Aquitectos 

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

→  Podłogi  
 Dekton® Kreta

06/ 
Projekt   

wnętrza 

Materiały 
z charakterem do 
eklektycznej przestrzeni.

Szare przeżylenia  
są na topie.

Pomysł dla tego bardzo charakterystycznego 
domu był jasny: właściciel szukał żywego i 
niepowtarzalnego materiału tak, aby każdy 
element przestrzeni był inny. Wielkoformatowe 
płyty Dekton® Kreta zostały wybrane jako tło 
wnętrza, natomiast wyraziste żyły na białym tle 
odcienia Dekton® Bergen dały wrażenie ruchu 
na blatach roboczych i bocznej okładzinie mebli.

Ten sam materiał można znaleźć na klatce 
schodowej i listwach przypodłogowych, które 
łączą różne przestrzenie.
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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Matowa 
tekstura.

Dekton® posiada prawdziwie aksamitną 
teksturę. Matowe wykończenie zapewnia 
płaską, niechropowatą powierzchnię, która 
jest wyjątkowo miękka i przyjemnaw dotyku.

→  Podłogi  
 Dekton® Bento



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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07/ 
Projekt   

wnętrza 

Wyrafinowany  
styl połowy XX wieku.

Dekton® Danae 
w całym domu.

Klasyczny wygląd domu uzyskano dzięki  
wyborom mebli i dodatków - lamp , foteli 

i krzeseł.

 Dekton® Danae, powierzchnia 
inspirowana tradycyjnym trawertynem, 
pomaga łączyć wszystkie przestrzenie 
i sprawia, że   starannie dobrane meble 

wyróżniają się na jego tle.

Duży format płyt pozwolił uzyskać ciągłą 
podłogę w kremowym, jasnym i matowym 

odcieniu, bez widocznych spoin.

Architektura
José Poveda Rivera

Zdjęcia
Alberto Rojas



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Rozmiar do 
każdej przestrzeni.

Projektant wykorzystał na posadzki wielkoformatowe płyty Dekton® 
Danae. Daje to bardzo neutralny i uporządkowany efekt, pomagając 
podkreślić designerskie meble, takie jak legendarne krzesło Barcelona.

Na schodach wykorzystano inny format tego samego materiału, co daje 
wrażenie unoszenia się w przestrzeni.

→  Podłogi  
 Dekton® Danae
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

08/ 
Projekt   

wnętrza 

Klasycyzm 
unowocześniony.

Kolorystyka ochry 
w połączeniu 
z żelazem i szkłem.

W tym salonie celem projektanta było 
połączenie klasycznego charakteru ciemnego 
drewna i aksamitnych musztardowych foteli 
z nowoczesnymi wspornikowymi schodami 
z elementami stali i szkła. Równowagę udało 
się zapewnić dzięki wykorzystaniu na podłodze 
nowoczesnych wielkoformatowych płyt w ciepłym 
beżowym odcieniu Dekton® Danae.

Architektura
José Poveda Rivera

Zdjęcia
Alberto Rojas
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTI-

→  Blat kuchenny 
 Dekton® Zenith

→  Podłogi 
 Dekton® Danae

Kuchnia otwierająca się na część dzienną, 
została zaprojektowana z materiału, który 
idealnie komponuje się z białymi, matowymi 
meblami. Blat roboczy Dekton® Zenith został 
wybrany, aby stworzyć spójny i atrakcyjny 
efekt na centralnej wyspie.

Zastosowanie dwóch dobrze do siebie 
pasujących odcieni, takich jak Dekton® 
Danae i Dekton® Zenith, daje nieograniczone 
możliwości twórcze, od klasycznych po 
najbardziej przełomowe projekty.
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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09/ 
Projekt   

wnętrza 

Okładziny łączące 
pomieszczenia.

Głębia koloru 
i drobny wzór.

Silestone® Charcoal Soapstone 
został wybrany jako okładzina ścian 
salonu, wyspy i frontów kuchennych. 

Charakterystyczny odcień szarości 
o niebieskawym tonie i delikatnych 

białych żyłkach elegancko kontrastuje 
i wyróżnia się w przestrzeni..

Architektura
Gustavo Martins Arquitetura

Zdjęcia
Denilson Machado 



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Okładzina ścienna 
w niszy.

Wszechstronność Silestone® umożliwia 
przycinanie płyt do pożądanego rozmiaru 
i dopasowanie ich do wszelkich potrzeb

Ten projekt obejmuje niszę telewizyjną, gdzie 
zaprojektowany jest inny rodzaj okładziny 
i dodatkowe oświetlenie, pomagające 
stworzyć kontrast i klimat w przestrzeni.

Kolejną zaletą okładzin ściennych Dekton® 
i Silestone® jest to, że nie wymagają montażu 
listwy przypodłogowej.
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Prostota  
i elegancja.

Połączenie tych dwóch odcieni 
szarości daje prosty i elegancki wygląd. 
Drewniane meble, lina konopna i zestaw 
świec dodają ciepła przestrzeni.

→  Okładzina ścienna 
 Silestone® Charcoal Soapstone



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

10/ 
Projekt   

wnętrza 

Odkrywamy na 
nowo połączenie 
między przestrzenią 
zewnętrzną 
i wewnętrzną.

Salony, które wychodzą 
na zewnątrz.

Architekt tego projektu dążył do stworzenia 
nowoczesnej przestrzeni, z dużymi oknami, 
w której taras i ogród wtapiają się w resztę 
domu.

Taka ciągłość wizualna jest wynikiem 
zastosowania dużych przeszklonych ścian 
i tego samego materiału w przestrzeniach 
wewnętrznych i zewnętrznych. Wyzwaniem 
jest znalezienie pięknej, ale praktycznej 
nawierzchni, która wytrzyma niesprzyjające 
warunki pogodowe i pozostanie niezmieniona 
w czasie.

Deweloper uznał, że materiał Dekton® Danae 
jest idealnym rozwiązaniem, aby połączyć 
obie przestrzenie wielkoformatową, ciągłą 
podłogą.

Architektura
Andrés Oller- Arquivirtual

Zdjęcia
Alberto Rojas
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Wyspa kuchenna 
Dekton® Kelya.

Beż i czerń tworzą paletę barw tej przestrzeni.

Na wyspę kuchenną projektant wybrał 
materiał inspirowany naturalnym kamieniem: 
Dekton® Kelya z kolekcji Natural. Materiał jest 
również dostępny w formacie Slim o grubości 

4mm, który jest m.in. odpowiedni na okładziny 
forntów drzwi szafek.

Zlewozmywak, wykonany z tego samego 
materiału, doskonale komponuje się 
z kominkiem i kredensem w jadalni.
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Naturalny look: 
trawertyn i czarny 
wapień.

Ciepło podłogi Dekton® Danae 
kontrastuje z mocą blatu Dekton® 
Kelya inspirowanego ciemnoszarym 
wapieniem z widocznymi przeżyleniami.

→  Podłoga 
 Dekton® Danae

→  Blaty kuchenne  
 Dekton® Kelya



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO



Architektura 
Mariana Pescara 

Zdjęcia
Fábio Jr. Severo

92 | 93SALON � PROJEKT 11

11/ 
Projekt   

wnętrza 

Naturalne  
okładziny w salonie. 

W tej przestrzeni 
w stylu skandynawskim 

szarość współgra 
z bukowym drewnem.

W stylu skandynawskim wszystko współgra 
w idealnej harmonii. Kolorystyka złamanej 

bieli i szarości podkreśla ciepło jasnego 
drewna bukowego oraz drobne plamy koloru 
w pastelowych odcieniach, takich jak blady 

róż, błękit i seledyn. To kluczowa cecha tego 
projektu – oddanie jasności i harmonii.

Połączenie materiałów i zastosowanie 
okładziny ściennej z delikatnym wzorem 

na białym tle – Dekton® Opera – pomaga 
stworzyć naturalne i wyrafinowane wnętrze.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Pastelowe tony na 
klasycznym tle.

Okładzina z szarymi przeżyleniami Dektonu 
Opera to idealne tło, które wyeksponuje 
ceramiczne dekoracje w różnych odcieniach. 

Połączenie chłodnej bieli i szarości z ciepłem 
drewnianej okładziny i mebli podkreśla 
skandynawski klimat jadalni. 
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Inspiracja  
naturą.

Dekton® Opera to kolekcja Natural. 
Jego wzór jest inspirowany tradycyjnym 
marmurem Carrara. Wzór ten 
charakteryzuje się delikatną i przyjemną 
w dotyku teksturą velvet od Dekton®.

Przyjemność tekstury dla zmysłów, 
głębia i piękno wzoru dla wnętrza. 

→  Okładzina ścienna 
 Dekton® Opera



Łazienka od 
Cosentino

Cosentino® pomaga 
Ci odkryć łazienkę na 
nowo dzięki unikalnej 
i zintegrowanej 
koncepcji projektowej

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO  
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 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Wielki format 
Wielki format, minimalne spoiny. 
Podłogi i okładziny ścienne na 
wymiar.

Łazienki narażone są na ciągłą aktywność. 
Zastosowanie wysokiej jakości powierzchni na 
podłogach i okładzinach oznacza mniejszą ilość fug 
oraz gwarantuje higienę i czystość. Rozmieszczenie płyt 
w rozmiarze XXL sprawia, że pomieszczenie wydaje 
się większe, tworząc wrażenie bardziej przestronnej 
łazienki.

Wyobraź sobie na nowo
tę najbardziej osobistą 
przestrzeń w domu. Stwórz 
wyjątkową wizję, w której 
najpiękniejsze i najbardziej 
funkcjonalne powierzchnie 
Cosentino zmieniają ją
w wyjątkową, ciepłą 
i ekskluzywną przestrzeń.

Od okładzin ściennych i podłogowych w różnych, ale 
doskonale wyważonych formatach, kolorach   
i fakturach, po atrakcyjne umywalki i brodziki, starannie 
zaprojektowane z wielką dbałością o szczegóły.

Rozwiązania o dużej wartości estetycznej i funkcjonalnej, 
które pasują do każdego stylu łazienki. Cosentino na nowo 
definiuje sposób, w jaki możemy doświadczać tej osobistej 
przestrzeni.
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Brodziki prysznicowe 
Brodziki z Dekton Grip+ i Silestone: 
ekskluzywne i zintegrowane 
projekty łazienki z nieograniczonymi 
możliwościami personalizacji.  

Cosentino oferuje bogatą kolekcję brodzików prysznicowych 
wykonanych z materiału wybranego przez architekta 
lub projektanta, który można dostosować do każdej 
przestrzeni. To ciekawa alternatywa dla tradycyjnego 
prysznica, która ułatwia instalację i montaż. 

Umywalki
Wszechstronne zlewozmywaki 
i blaty, które dopasują się do każdej 
przestrzeni. Wyrafinowane projekty 
o maksymalnej urodzie i trwałości. 

Umywalki Silestone mają unikalny design, który sprosta 
najbardziej wymagającym kreatywnym propozycjom. Od 
umywalek, które integrują się z blatem, po opcje nablatowe, 
podwójne misy... wszystko jest możliwe dzięki produkcji na miarę.

 Architekt: Pedro Francisco  
 Projekt wnętrza: Alexia Martínez
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Format Optimma
Format Dekton Optimma. 
Zoptymalizowany pod kątem okładzin 
łazienkowych: pełne wykorzystanie 
przestrzeni, łatwy montaż i ciągłość 
projektu w formacie pionowym.

Format płyty Optimma ma wymiary 260 x 100 cm i grubość 0,4 
cm, dzięki czemu jest w stanie zaspokoić wszelkie wymagania 
dotyczące okładziny pionowej. Tworzy ciągłą konstrukcję, 
wykorzystuje pełną wysokość, łatwo się instaluje 
i zapewnia minimalną ilość odpadów. 
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Totalna integracja
Całkowita integracja estetyczna 
i ciągłość wizualna. Ten sam 
materiał do całej łazienki: podłoga, 
okładzina, brodzik i umywalka. 

Ta sama powierzchnia odpowiednia do wykorzystania 
w każdej części łazienki. Pozwoli to osiągnąć całkowitą 
jednorodność estetyczną, stworzy wrażenie harmonii 
i równowagi. 

Kolory i tekstury
Nowe kolekcje innowacyjnych, 
modnych kolorów i faktur, aby 
stworzyć oryginalną przestrzeń 
łazienkową pełną charakteru.

Innowacyjne powierzchnie Silestone i Dekton 
charakteryzująsię szeroką gamą jednolitych i żyłowanych 
kolorów, unikalnym wzornictwem i przyjemnymi dla zmysłów 
teksturami, które pozwalą na nowo stworzyć przestrzeń 
łazienkową. 
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01/ 
Projekt 
Łazienki

Minimalistyczna 
i prosta. Łączy 
czystość linii 
z neutralną 
kolorystyką. 

Powierzchnie 
harmonijnie wtapiają 
się w przestrzeń, 
dając poczucie 
jedności i spokoju.
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3
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W tej minimalistycznej łazience 
brodziki i umywalki doskonale 
harmonizują z okładzinami 
poziomymi i pionowymi. 
Są zrealizowane z tych 
samych materiałów.

1 2

Najbardziej wszechstronny format okładzin 
wewnętrznych - Dekton® Optimma   
o wymiarach 260X100 cm - otacza brodzik 
Gocce, kreując najlepszy efekt w tak 
minimalistycznej łazience.

3
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Szerokie, wyraźne linie zlewozmywaka 
Silestone® Silence w kolorze Corktown (seria 
Loft), tworzą kontrast z okładziną Dekton® 
Rem, aksamitną powierzchnią o białym tle 
z delikatnie zaznaczonymi brązowo złotymi 
przeżyleniami.

1→ Podłoga i okładzina ścian 

 Dekton® Rem (Format Optimma)  

2→ Blat łazienkowy 
 Silestone® Corktown  

3→ Dopasowany brodzik prysznicowy  

 Dekton® Zenith
4→ Umywalka Silence  
 Silestone® Corktown

4
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Architektura
Pedro Francisco  

Projekt wnętrz
Alexia Martínez
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02/ 
Projekt 

Łazienki

Zerwij z konwencją 
i na wzór wielkich miast 
wyobraź sobie łazienkę 

w stylu industrialnym: 
niedoskonałe elementy 

i kolory łączone 
z pełnymi charakteru 

fakturami.



Kontrastowe odcienie 
w eleganckim, industrialnym 
wykończeniu.

W tej industrialnej łazience projektant 
zastosował okładzinę ścienną Dekton® Lunar 
z kolekcji Industrial. Ten materiał przywodzący 
na myśl beton doskonale pasuje do surowego 
klimatu wnętrza.

Projektant wykorzystał wielkoformatowe płyty 
w tym samym odcieniu Dekton® Lunar na 
powierzchni podłogi, podkreślając tym samym 
loftowy charakter przestrzeni.

Aby dodać kontrastu, w łazience 
zaprojektowano czarny blat z materiału 
Silestone® Negro Tebas, na którym 
umieszczono trzy umywalki Symmetry 
zrobione z tego samego materiału.

Matowe krany, profile z efektem rdzy i lustra 
w czarnej metalowej ramie dopełniają scenę, 
nadając jej wyraźnie industrialny efekt.

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO



1→ Podłoga i okładzina ścienna  
 Dekton® Lunar

2→  Blat łazienkowy 
 Silestone® Negro Tebas 
3→ Umywalka Symmetry 
 Silestone® Negro Tebas
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1 2

3

Dekton Lunar: Reinterpretacja 
konwencjonalnego cementu inspirowana 
estetyką industrialną. Jego subtelna 
struktura na jasnym tle sprawia, że   Lunar  
jest często wybieranym kolorem. 
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03/ 
Projekt 
Łazienki

W tym projekcie główną rolę odgrywa bardzo dekoracyjna 
i efektowna okładzina, o głębi, blasku i połysku Dekton® 
X-Gloss Helena. Całość dopełniają linie brodzika Kador Suite 
i delikatnie zaokrąglona umywalka Marie Top od Silestone®. 
Odcienie bieli łączą się, tworząc harmonijną łazienkę.

1→ Brodzik Kador Suite, 

 Silestone® Blanco Zeus

2→ Umywalka Marie Top,  
 Silestone® Blanco Zeus 

3→ Okładzina ścienna Dekton® Helena,  

 kolekcja X-Gloss

4→ Ppodłoga Dekton® Halo, 
 kolekcja X-Gloss,

32

1
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Architektura
Pedro Francisco  

Projekt wnętrz
Alexia Martínez
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04/ 
Projekt 

Łazienki 

Nowa 
interpretacja stylu 

industrialnego: 
beton i żyły 

harmonijnie łączą 
się w spójną całość.

Korzystając z palety czerni i szarości, 
projektant stworzył ponadczasową,  

a jednocześnie nowoczesną łazienkę,  
w której wyróżniają się dwa bardzo mocne 

elementy: szara podłoga z efektem cementu 
w kolorze Dekton® Kreta i monolityczny blat 
z materiału Silestone® Charcoal Soapstone.
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Okładziny podłogowe i ścienne 
z tego samego materiału 
w celu ujednolicenia przestrzeni.

1

3

2

4

1→ Blat łazienkowy 
 Silestone® Charcoal Soapstone

2→ Uywalka Marie Top 
 Silestone® Blanco Zeus 
3→ Brodzik prysznicowy na wymiar 
 Dekton® Kreta 
4→ Podłoga i okładzina ścienna  
 Dekton® Kreta

Zainspirowany typowym nowojorskim 
loftem bez ścian, projektant wnętrz 
zaplanował metalowo-szklaną 
konstrukcję, która służy również jako front 
łazienki.

Wyrazista ścianka w tym samym kolorze, 
co podłoga – Dekton® Kreta – jest 
integralną częścią tej konstrukcji.

Na płaszczyźnie poziomej wyróżnia się 
blat Silestone® Charcoal Soapstone, 
tworzący atrakcyjny kontrast z 
pozostałymi elementami.

Dla kontrastu i lekkości, projektantka 
wybrała dwa piękne i delikatne zlewy 
Marie Top w kolorze Silestone® Blanco 
Zeus o zaokrąglonym kształcie.

Wielkoformatowa, szara podłoga to 
zawsze dobry wybór. W tym projekcie 
materiał Dekton® Kreta z kolekcji 
Industrial zapewnia podobne do betonu 
wykończenie, idealne do wnętrz w stylu 
loftowym.

Dzięki miękkim, zaokrąglonym liniom 
zlew Marie Top to idealny wybór do 
umieszczenia na blacie. Chociaż projekt 
ma wyraźnie industrialny charakter, ta 
jednoczęściowa umywalka, bez łączeń, 
zwiększa jego atrakcyjność.
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Architektura 
Pedro Francisco  

Projekt wnętrz 
Alexia Martínez
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Nieprzerwana powierzchnia materiału 
Dekton® Vera, użytego do wykonania 
podłogi, ściany i blatu z umywalką, 
jest elementem łączącym tę łazienkę. 
Ten materiał z kolekcji Natural 
przypomina nieco polerowany beton, ale 
charakteryzują go też długie, delikatne 
żyłki biegnące na całej powierzchni.

Imponujący zlew Simplicity o prostych 
liniach, też wykonany z materiału Dekton® 
Vera, jest w pełni zintegrowany z blatem.

ŁAZIENKA � PROJEKT ŁAZIENKI 05

05/ 
Projekt 

Łazienki

Powierzchnie podłogi, 
okładziny pionowej, blatu 

i zlewu tworzące płynną, 
jednolitą przestrzeń.

21

1→ Blat, podłoga i okładzina ścienna 
 Dekton® Vera 
2→ Umywalka Simplicity 
 Dekton® Vera
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06/ 
Projekt 
Łazienki

Czarny total look 
z nutą vintage.

W tej łazience czerń zajmuje centralne 
miejsce. Projekt, w którym okładzina, 
umywalka i blat współgrają ze sobą, tworząc 
przestrzeń przywodzącą na myśl miejską 
elegancję, podkreśloną przez klasyczne 
dodatki.

Projektant uwzględnił tu detale vintage, 
przywodzące na myśl minione czasy. Te 
subtelne akcenty, takie jak rzeźbiona rama 
lustra, krany w kształcie krzyża lub podłoga   
w jodełkę – dodają wnętrzu osobowości.
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Na okładziny ścienne projektant 
wykorzystał wielkoformatowe płyty 
Dekton® Eter, tworząc nieprzerwane 
ściany prawie bez łączeń. To rozwiązanie 
idealne do wilgotnych przestrzeni, takich 
jak łazienki.

Dekton® Eter jest częścią kolekcji Natural. 
Ma wygląd granitu i bardzo dobrze 
sprawdza się zarówno wewnątrz, jak i na 
zewnątrz.

Umywalka Symmetry w kolorze Silestone® 
Iconic Black jest umieszczona na blacie, 
co zapewnia całości bardzo nowoczesny 
wygląd..

ŁAZIENKA � PROJEKT ŁAZIENKI 06

21

Osobisty, miejski styl   
z klasycznymi elementami   

i najbardziej innowacyjnymi 
materiałami.

1→ Blat i okładzina ścienna  
 Dekton® Eter 
2→ Umywalka Symmetry 
 Silestone® Iconic Black



Architektura
Debora Aguiar Architects

Zdjęcia
Denilson Machado
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07/ 
Projekt 
Łazienki

Bardzo osobisty 
projekt z klasycznymi 
materiałami, 
dostosowany do 
najnowszych trendów.

Biały kolor z przeżyleniami to idealny materiał  
do każdej łazienki, gdzie klasyka łączy się  
z nowoczesnością. Nie dziwi więc wybór 
powierzchni Silestone® Calacatta Gold, białego 
odcienia z delikatnymi złotawymi żyłami na 
okładziny w tej przestrzeni.
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Duże pionowe 
i poziome 
powierzchnie.

Współczesny design jest praktyczny. 
We współczesnym projektowaniu 
najważniejsza jest funkcjonalność, ale 
bez kompromisów w kwestii piękna.

W tej łazience projektant przewidział 
dużą kabinę prysznicową, bardzo duże 
lustro bez ramy i pojemne szuflady do 
przechowywania.

Projektant zastosował wiele elementów 
dekoracyjnych, takich jak sztuka, zieleń, 
polerowane miedziane krany, a także 
materiał nawiązujący do antycznego 
greckiego marmuru:   

Silestone® Calacatta Gold.

Ogromna, wykonana na zamówienie 
wanna z tego materiału zajmuje 
centralne miejsce w pokoju.

→  Podłoga i wanna cięta na zamówienie  
 Silestone® Calacatta Gold



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO



Architektura
Pedro Francisco Architect

Projekt wnętrz
Alexia Martínez
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08/ 
Projekt 

Łazienki

Ciekawe 
wykorzystanie 

przestrzeni 
i kremowych tonów.

Trzy płaszczyzny pionowe - lustro, umywalka i okno 
- w idealnym kontraście do monolitycznego blatu i 
poziomej płaszczyzny podłogi, wykonanych z tego 
samego ciemnego materiału, dają spektakularny 

efekt w tej bardzo architektonicznej łazience.
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Zainspirowany 
kwarcytem Taj 
Mahal, Dekton® 
Taga przywołuje 
elegancję i charakter 
naturalnego kamienia.

Na ścianę projektant wybrał Dekton® Taga, 
charakterystyczny wzór w odcieniach ziemi 
inspirowany naturalnymi kwarcytami: bardzo 
wyrazisty choć klasyczny kolor.

Dekton® Fossil z kolekcji Natural został 
zastosowany zarówno na blacie, jak i na 
podłodze, uzyskując rezultat ciemnoszarej 

okładziny, która mocno kontrastuje 
z jasną powierzchnią ścian. W tym projekcie 

wykorzystano standardowe płyty 
o wymiarach 320 x 144 cm, jak i materiał cięty 
na zamówienie tak, aby najlepiej dostosować 
materiał do potrzeb.

Umywalka, niczym ogromny totem, wyłania 
się z blatu. Została wykonana na zamówienie 

z materiału Silestone® Negro Tebas, 
z atrakcyjnym matowym wykończeniem.

2 3

1→  Okładzina ścienna 

 Dekton® Taga

2→ Blat łazienkowy i podłoga  
 Dekton® Fossil 

3→ Umywalka na zamówienie  

 Silestone® Negro Tebas

1

Chłód i szorstkość ostrych 
kształtów oraz płaszczyzn 
pionowych i poziomych są 
równoważone przez ciepło 

użytych w projekcie materiałów.
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09/ 
Projekt 
Łazienki

Ta łazienka prezentuje 
nową interpretację 
stylu współczesnego.

Lśniące białe materiały z wzorami żył komponują 
się ze złotymi kranami, profilami szafek i tacami, 
tworząc charakterystyczny styl, ale bez zbytniego 
przepychu. Biały blat Silestone® Blanco Zeus 
wyróżnia się jasnością i czystymi liniami.

→  Blat łazienkowy  
 Silestone® Blanco Zeus, Poler

Architektura
Mariana Pescara

Zdjęcia
Fábio Jr. Severo
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10/ 
Projekt 

Łazienki

Odświeżony 
klasyczny styl 

emanuje elegancją 
i dobrym smakiem.

W tej łazience nic nie zostało pozostawione 
przypadkowi. Owocem jest spokojna, 

przyjazna atmosfera, która zachęca do 
relaksu.

Projektantka wykorzystała paletę kremowych 
odcieni i dobrze wyważony design każdego 

elementu. Umywalka, jasna drewniana ściana 
i wolnostojąca wanna zajmują centralne 
miejsce i współgrają ze sobą w idealnej 

harmonii.
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Ściany z materiału 
Dekton® Entzo 
upiększają łazienkę, 
dodając jednocześnie 
klasycznego akcentu.

Dekton® Entzo to materiał inspirowany marmurem 
Calacatta. Dzięki wyraźnym żyłkom w odcieniach 
brązu materiał ten ożywia łazienkę i jest idealnym 
towarzyszem dla blatu w łazience.
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3 4

1 2

Neutralne tony i subtelne 
tekstury to główne 

elementy tej łazienki.

Pozostałe ściany są pokryte materiałem Dekton® 
Zenith, bardziej neutralnym odcieniem bez przeżyleń.

Podłoga ma geometryczny wzór, naśladujący 
podłogi starożytnych świątyń. Tutaj projektant 
połączył wzory Dekton® Entzo, Danae i Ventus, 
osiągając imponującą mozaikę..

1→  Blat łazienkowy, okładzina ścian, podłoga 
 Dekton® Entzo

2→ Okładzina ścian pod prysznicem  
 Dekton® Zenith

3→ Podłoga  
 Dekton® Danae 
4→ Podłoga  
 Dekton® Ventus
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11/ 
Projekt 
Łazienki

Funkcjonalność i rygor: 
mniej znaczy więcej.

Apartament z łazienką i sypialnią w jednym 
pomieszczeniu. Do tej realizacji projektant 
potrzebował materiału, który zapewniłby poczucie 
ciągłości, a jednocześnie działałby dobrze  
w wilgotnych pomieszczeniach. Dzięki 
zastosowaniu na posadzce wielkoformatowych płyt 
Dekton® Strato te dwie strefy stają się jednym.

Architektura
Jano Blanco

Zdjęcia
Adrián Chambre
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Ważną częścią projektu jest matowa biała 
ściana, która oddziela sypialnię od części 
łazienki, w której znajduje się umywalka. 
Wykonana na wymiar umywalka jest 
zintegrowana z blatem o tej samej szerokości 
co ściana. Neutralne kolory i proste linie to 
klucz do tej łazienki, w której wszystko zostało 
starannie zaprojektowane.

Ta bardzo duża, zintegrowana umywalka to 
Elegance, dostępna we wszystkich kolorach 
Silestone. W tym przypadku wybrano kolor 
Silestone® Blanco Zeus, który podkreśla 
minimalistyczny design przestrzeni.

Ta praktyczna i ponadczasowa łazienka to 
efekt połączenia pomysłowego designu  
z dwoma neutralnymi i uzupełniającymi się 
materiałami.

3

2

1→ Blat 

 Silestone® Blanco Zeus

2→ Umywalka na wymiar Elegance 

 Silestone® Blanco Zeus  

3→ Podłoga 

 Dekton® Strato

1

Neutralne kolory i proste 
linie to klucz do tej łazienki, 

w której wszystko zostało 
starannie zaprojektowane.
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Umywalki 
 
Pełna oferta 
produktów.

Umywalki i blaty zaprojektowane, aby 
dostosować się do każdej przestrzeni

Armony
Tradycja ewoluuje. 
Umywalka może 
stać się kluczowym 
elementem, który 
wniesie harmonię 
i charakter.

C
 

Dostępne
w szerokiej 
gamie kolorów

Sprawdź dostępne kolory na  
cosentino.com



 skirt
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Elegance

Armony

Symmetry

ReflectionMisa 49 x 30 x 10 cm

Długość od 59 do 320* cm 
Szerokość od 40 do 60 cm 
Krawędź prosta 2 cm lub  
pogrubienie 12.5 cm

Długość od 59 do 320* cm 
Szerokość od  40 do 60 cm 
Krawędź prosta 2 cm lub  
pogrubienie 16 cm

Długość od 59 do 320* cm 
Szerokość od 40 do 60 cm 
Krawędź prosta SI 2 / DK 1.2 cm lub  
pogrubienie 12.5 i 16 cm

Silestone®

Silestone®

Silestone®

Silestone® / Dekton®

Silestone® / Dekton®

Silestone® /  Dekton®

Misa 49 x 30 x 10 cm

Misa S 33 x 23 x 7 cm 
Misa M 38 x 25 x 7 cm 
Misa L 58 x 30 x 7 cm

Długość od 55 do 320* cm 
Szerokość od 43 do 60 cm 
Krawędź prosta 2 cm lub  
pogrubienie 10 cm

Misa S 49 x 30 x 8 cm 
Misa M 90 x 30 x 8 cm 
Misa L 120 x 30 x 8 cm

Silence

Długość od 59 do 320* cm 
Szerokość od 40 do 60 cm 
Krawędź prosta SI 2 / DK 1.2 cm lub  
pogrubienie 12.5 i 16 cm

Długość od 59 do 320* cm 
Szerokość od 40 do 60 cm 
Krawędź prosta SI 2 / DK 1.2 cm lub  
pogrubienie 12.5 i 16 cm 

Misa S 49 x 30 x 8 cm 
Misa M 90 x 30 x 8 cm 
Misa L 120 x 30 x 8 cm

Simplicity Misa 49 x 30 x 10 cm

ŁAZIENKA � UMYWALKI
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Umywalki 
 
Pełna oferta  
produktów 

Organiczne i liniowe kształty, wykonane 
na łatwych do czyszczenia i higienicznych 
powierzchniach.

Marie
Trzy rozmiary zaokrąglonej
i funkcjonalnej umywalki, 
która łączy technologię, 
spójność i praktyczność

C
 

Dostępne
w szerokiej 
gamie kolorów

Sprawdź dostępne kolory na  
cosentino.com
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Umywalki  
H-Line 

Różne propozycje blatów i półek łazienkowych 
o nowoczesnym i wyrafinowanym wzornictwie, 
które można dostosować do wszelkich potrzeb.

Marie Evita

Długość od 47 do 320* cm 
Szerokość od 44 do 60 cm 
Krawędź prosta 2 cm lub  
pogrubienie 10 cm (Marie Top) lub 12.5 cm 
(Marie S i L)

Długość od 45 do 320* cm 
Szerokość od 46 do 60 cm 
Krawędź prosta 1.2 cm lub  
pogrubienie 10 cm

Długość od 60 do 320* cm 
Szerokość od 46 do 60 cm 
Krawędź prosta 1.2 cm lub  
pogrubienie 10 cm

Długość od 60 do 320* cm 
Szerokość od 40 do 60 cm 
Krawędź prosta 1.2 cm lub  
pogrubienie 12.5 cm

Misa Evita S: 50 x 30 x 10 cm 
Misa Evita L: 65 x 30 x 10 cm 
Misa Evita Q: 51 x 41 x 10 cm

Porcelana 
nakładana Urban 

Porcelana 
podwieszana Flex 
Silestone® / Dekton®Silestone® / Dekton®

ŁAZIENKA � UMYWALKI

Silestone® Silestone®

Misa Marie Top: 51 x 37 x 10 cm 
Misa Marie S: 34 x 37 x 7 cm 
Misa Marie L: 51 x 37 x 7 cm



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Brodziki  
Prysznicowe
Pełna oferta  
produktów

Sześć modeli brodzików prysznicowych, 
które można dostosować do własnych 
potrzeb. Wykonywane z materiałów Silestone 
i Dekton, z możliwością wyboru wykończeń. 
Odpowiednie do każdej przestrzeni 
i wymagań technicznych, niezależnie od ich 
złożoności.

C
 

Dostępne
w szerokiej 
gamie kolorów

Sprawdź dostępne kolory na  
cosentino.com



146 | 147

Wakka

Kador Suite Exelis

Wakka BrimSilestone®

Długość od 70 do 250 cm 
Szerokość od 70 do 150* cm 

Silestone®

Długość od 70 do 200 cm 
Szerokość od 70 do 150* cm 

Silestone®

Długość od 70 do 320*cm 
Szerokość od 70 do 150* cm

Silestone®

Długość od 70 do 250 cm 
Szerokość od 70 do 150* cm 

*Jumbo slab only

ŁAZIENKA � BRODZIKI PRYSZNICOWE



Blaty 
łazienkowe 
HLine
Poziome, funkcjonalne płaszczyzny o prostych 
liniach z materiałów Silestone i Dekton.

Podłogi
Formaty standardowe 
i cięte na miarę.

Osiągnij wizualną ciągłość i zapewnij dużą 
odporność na wilgoć i temperaturę stosując 
standardowe lub cięte na miarę formaty płyt 
na podłogach łazienkowych. To rozwiązanie 
pozwoli na niewielką ilość złączy i minimalną 
obsługę.

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

C
 

Dostępne
w szerokiej 
gamie kolorów

Sprawdź dostępne kolory na  
cosentino.com

C
 

Dostępne
w szerokiej 
gamie kolorów

Sprawdź dostępne kolory na  
cosentino.com



Format S

Dekton®

71 x 71 cm

Format M

Dekton®

142 x 71 cm

Format L

Dekton®

142 x 142 cm

Blat 
o prostych 
krawędziach

Silestone® /  Dekton®

Długość od 60 do 320 cm 
Szerokość od 30 do 60 cm 
Krawędź prosta 1.2 cm

148 | 149

Blat 
z pogrubionym 
brzegiem

Silestone® /  Dekton®

Długość od 60 do 320 cm 
Szerokość od 30 do 60 cm 
Pogrubienie 6, 10 lub 21 cm

ŁAZIENKA � PODŁOGI / BLATY ŁAZIENKOWE



Przestrzenie 
zewnętrzne

Piękne i trwałe 
powierzchnie na 
zewnątrz.

Przeprojektuj otoczenie 
swojego domu tak, 
aby werandy i tarasy 
idealnie pasowały 
do wnętrz

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO



O
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u
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Prostota  
instalacji
Dekton® oferuje lekki, łatwy do cięcia 
format, który można dopasować 
do różnych kształtów.

Personalizacja 
bez ograniczeń
Otwarte przestrzenie, otwarte na 
inspiracje. Spersonalizuj powierzchnie 
wokół domu wykorzystując wzory, które 
najbardziej przypadły Ci do gustu.

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO



Odporność  
na zużycie
Jest odporny na zużycie typowe dla 
powierzchni o dużym natężeniu ruchu, 
takich jak chodniki czy tarasy.

Blaty zewnętrzne 
Dekton®
Blat zewnętrzny Dekton jest wytrzymały 
i odporny na różne warunki pogodowe. 
To zastosowanie, gdzie innowacyjne 
powierzchnie mogą zmienić się  
w funkcjonalne i piękne 
powierzchnie robocze.

152 | 153SPACES � PRZESTRZENIE ZEWNĘTRZNE
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01/ 
Projekt  
Zewnętrzny

Zaprojektuj otoczenie 
swojego domu tak, aby 
uwzględnić werandy  
i tarasy, które stanowią 
jego integralną część.

Najcenniejszymi przestrzeniami domu stały się 
tereny zewnętrzne, takie jak werandy, tarasy 
czy ogrody. W przeszłości materiały zewnętrzne 
wymagały corocznej konserwacji i często nie były 
odpowiednio pielęgnowane. Oprócz tego zawsze 
istniała widoczna luka między podłogą wewnętrzną 
a zewnętrzną.

Dekton® na nowo definiuje pojęcie powierzchni 
zewnętrznych, którymi można cieszyć się zarówno 
wewnątrz, jak i na zewnątrz. 

Niemal bez łączeń i konserwacji.

Architektura
Jano Blanco
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Dekton® Aeris to materiał z kolekcji 
Natural, charakteryzujący się połączeniem 
beżu i szarości z teksturą betonu. Bardzo 
dobrze sprawdza się na podłogach 
zewnętrznych dzięki formatowi 320 x 
144 cm. Może zostać dopasowany do 
zewnętrznych schodów, basenu i innych 
elementów przestrzeni, a także mieć swoją 
kontynuację w domu

Dekton® z technologią Grip+ zapobiega 
ślizganiu się na zewnątrz podczas 
chodzenia boso. Jest wysoce odporny na 
plamy, promienie UV i zmiany temperatury.

Powierzchnie zewnętrzne  
o wyglądzie betonu.

Wielkoformatowa naturalna posadzka 
łączy salon z tarasem. Materiał wygląda 
jak beton, lecz nie ma jego niedoskonałości, 
a efekt końcowy jest spektakularny! 
Wszystkie te zalety projektanci odnajdą w 
kolekcjach Tech i Industrial marki Dekton®.

→  Okładzina podłogowa, 
 Dekton® Aeris
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Architektura
Andres Oller-Arquivirtual

Zdjęcia
Alberto Rojas
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02/ 
Projekt  

Zewnętrzny
Piasek i biel 

o śródziemnomorskim 
charakterze.

Wizualna  
ciągłość.

W tym projekcie architekt zaprezentował 
śródziemnomorski dom o prostej kubaturze 

i nowoczesnym planie pięter.

Śródziemnomorski styl widać w białych 
ścianach, przypominających bielone domy 

południowej Hiszpanii. Ciepły, trwały 
i praktyczny materiał łączy przestrzenie 

tarasu, werandy i łazienki.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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Ciepło materiału 
Dekton® Danae.

Dekton® Danae z kolekcji Natural to 
ponadczasowy materiał, który idealnie 
komponuje się z każdą przestrzenią. 
Jego wapienny beżowy odcień przypomina 
piasek.

Jest dostępny w formacie 320 x 144 cm, co 
czyni go idealnym wyborem na podłogę.

Dostępnych jest 5 grubości (4, 8, 12, 20 
i 30 mm); idealny do blatów, mebli 
i okładzin ściennych, zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz.

→  Podłogi 
 Dekton® Danae



Zdjęcia
Alberto Rojas

 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

03/ 
Projekt  
Zewnętrzny
Inspiracje lokalnymi 
materiałami.

Funkcjonalność 
z rustykalnym 
akcentem.

W tym projekcie werandy i ogrodu 
projektant wyremontował dom 
z praktycznych i wydajnych technologicznie 
materiałów. Ta stylowa renowacja obejmuje 
zastosowanie Dekton® Kreta do podłóg 
oraz wymianę oryginalnych okien na duże 
przeszklenia.

Te nowoczesne wykończenia doskonale 
komponują się z kamiennymi ścianami, 
donicami z terakoty i krzesłami z 
rattanu – tradycyjnymi materiałami 
charakterystycznymi w regionie.
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Wielkoformatowa podłoga 
i stół w tym samym 
stylu: Dekton® Kreta.

Dekton® Kreta został wybrany na 
zewnętrzną podłogę domu, szary odcień 
kolekcji Industrial, który bardzo przypomina 
beton.

Mimo że materiał jest dostępny w formacie 
320 x 144 cm, projektantka zdecydowała 
się na mniejszy format, aby pozostawić 
widoczne spoiny przypominające 
szachownicę.

Ten sam materiał został użyty do 
stworzenia długiego 3-metrowego stołu.

→  Podłoga 
 Dekton® Kreta



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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Architektura
Leandro M. del Río Regos

Zdjęcia
Roi Alonso 
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04/ 
Projekt  

Zewnętrzny
Transformacja 

budynku z lat 60. 
rozpoczęta od fasady.

Dekton® na  
fasady wentylowane.

Architekt tego projektu musiał zmierzyć się 
z poważnymi problemami konstrukcyjnymi. 

Zadanie polegało na odrestaurowaniu 
budynku z lat 60. o niskiej nośności, 

poprawie jego wydajnośći energetycznej 
i izolacji akustycznej. Ważne było znalezienie 

materiału, który wytrzymałby bezlitosne 
warunki pogodowe i który z łatwością ukryłby 

instalacje i elementy budynku.

Deweloper zaproponował zastosowanie 
elewacji wentylowanej z okładziną ceramiczną. 

W oparciu o tę propozycję architekt 
i pracownia kamieniarska znaleźli idealne 

rozwiązanie w postaci powierzchni Dekton®.

Dzięki powierzchni Dekton® architekci 
rozwiązali napotkane problemy konstrukcyjne 

i funkcjonalne, zapewniając jednocześnie 
optymalny i atrakcyjny wynik w rekordowym 

czasie.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Dekton®, nowa skóra 
budynków mieszkalnych

Do pokrycia elewacji użyto 38 płyt 
Dekton® Sirius o grubości 1,2 cm, 
co odpowiada łącznej powierzchni 175 
m2. Płyty te są łatwe w utrzymaniu 
i wsparte na konstrukcji ze stali 
nierdzewnej i aluminium, która jest 
wysoce odporna na wilgoć.

→  Fasada wentylowana 
 Dekton® Sirius
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05/ 
Projekt  
Zewnętrzny
Dekton na 
zewnętrznych 
powierzchniach 
poziomych.

Ciągłość wizualna, 
wszechstronność 
i trwałość.

Ten projekt mieszkaniowy wyróżnia się 
zastosowaniem jednego materiału do 
wykonania wszystkich podłóg zewnętrznych: 
podjazdu do garażu, schodów, tarasu, basenu 
itp. Dekton® Strato został wykorzystany 
w całej przestrzeni zewnętrznej, kontrastując 
z białymi ścianami i dużymi przeszkleniami.
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Dekton® Strato to materiał z kolekcji 
Tech przypominający powierzchnie 
betonowe. Jego szaro-beżowy wzór 
tworzy atrakcyjną i praktyczną grę 
światła w przestrzeniach zewnętrznych.

Dzięki formatowi 320 x 144 cm jest 
idealnym materiałem zapewniającym 
poczucie wizualnej ciągłości.

→  Podłogi zewnętrzne 
 Dekton® Strato
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Architektura
José Poveda Rivera 

Zdjęcia
Alberto Rojas
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06/ 
Projekt  

Zewnętrzny
Format XXL dla 

wyróżniających się 
powierzchni 

w Twoim domu.

Weranda i taras 
w jednym wykończeniu.

Jednym z wyzwań tego projektu 
była udana integracja przestrzeni 

zewnętrznej z resztą domu.

W tym celu płyty Dekton® Danae  
o wymiarach 320 x 144 cm ułożono pionowo, 

a spoiny są niemal niewidoczne.

Zastosowanie dużego formatu w tym 
układzie daje poczucie głębi, witając 

gości w domu, łącząc jednocześnie 
przestrzeń zewnętrzną i wewnętrzną.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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Nieskończone możliwości 
w każdej przestrzeni 
zewnętrznej.

Oprócz wyjątkowych właściwości 
materiału, które czynią go idealnym do 
zastosowań zewnętrznych, różne odcienie 

beżu Dekton® Danae sprawiają, że bryła 
budynku doskonale komponuje się 
z otoczeniem w tym śródziemnomorskim 
klimacie.

Wielkoformatowe podłogi na dwóch 
piętrach domu łączą obie przestrzenie 
i nawiązują do otaczającej architektury 
i krajobrazu.

→  Podłogi 
 Dekton® Danae



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

07/ 
Projekt  
Zewnętrzny
Dom na wzgórzu 
z widokiem na fiord.

Kiedy materiały 
łączą się z naturą.

Ten imponujący dom jest osiągnięciem 
architektonicznym prezentującym materiały, 
które wtapiają się w naturę i ją uzupełniają. 
Cel: płynnie wtopić się w otaczającą przyrodę, 
podkreślając bliskość fiordu.

Perfekcyjną harmonię osiągnięto dzięki 
szarości żelbetu – odzwierciedlającej skały 
– oraz brązowym odcieniom elewacji – 
odzwierciedlającym drewno i glinę. Całość 
została wykończona wielkoformatowymi 
szklanymi oknami z widokiem na wodę.

Architektura
Arkitektstudio Widjedal Racki

Zdjęcia
Sara Danielsson
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Żelbet + Dekton®

Dekton® Kadum z kolekcji Tech łączy 
odcienie brązu i węgla drzewnego z 
oksydowanym matowym wykończeniem. 
Taka tekstura doda każdemu budynkowi 
nowoczesny, industrialny charakter. 

W tym domu Dekton® Kadum był idealnym 
wyborem, aby osiągnąć bardzo nowoczesny 
styl, przypominający kultowy dom 
Fallingwater Franka Lloyda Wrighta.

Fasada tego wyjątkowego domu 
momentalnie przyciąga wzrok, a dwa 
wybrane materiały podkreślają wzajemnie 
swoją różnorodność i charakter.

Architekt zaprojektował ją przy użyciu 
dużych płyt w różnych formatach, co 
dodatkowo wzmacnia dynamikę 
i podkreśla układ przestrzenny bryły.

→  Fasada wentylowana  
 Dekton® Kadum
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Kuchnie od 
Cosentino

Przekształć kuchnię 
tak, aby stała się 
sercem domu
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Dawno temu kuchnia 
była zapomnianym 
pomieszczeniem
w najciemniejszej części 
domu. Teraz jest kluczową 
przestrzenią, która łączy 
się z salonem i jadalnią, 
dzieląc często tę samą 
stylistykę i materiały.

Integracja  
w przestrzeni
Kuchnia to miejsce, które tętni życiem, 
połączone z pozostałymi częściami domu. 
Możesz sprawić, że blat będzie całkowicie 
spójny z innymi powierzchniami w salonie, 
holu lub innych pobliskich pomieszczeniach.
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Blaty i wyspy 
kuchenne 
Tysiące ludzi na całym świecie zaufało 
Cosentino, aby stworzyć kuchnię, która 
jest nie tylko funkcjonalna i piękna, ale 
także odgrywa kluczową rolę  
w codziennym życiu ich rodzin. 
Oferujemy szeroką gamę 
kolorów i faktur, które pozwolą 
znaleźć ten idealny blat.

Podłogi i okładziny 
w kuchni
Powierzchnie kuchenne są narażone 
na codzienne intensywne użytkowanie. 
Muszą być odporne na plamy  
i zarysowania - nie tylko blaty, ale też 
okładziny ścian czy podłóg.  
Z Cosentino możesz zintegrować 
wzornictwo wszystkich 
tych powierzchni.
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Znajdź swój styl: 
kolory, które pasują 
do wszystkiego.
Aby wybrać tekstury i kolory, które 
najlepiej pasują do Twojej kuchni, 
kluczowe jest poznanie dostępnych 
wzorów. Dopasuj projekt do siebie dzięki 
różnorodności materiałów, formatów 
i kolorów, które oferuje Ci Cosentino.
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Zlewozmywaki
Zlew to kluczowy element 
pomieszczenia: musi gwarantować 
odporność, bezpieczeństwo i higienę.  
W Cosentino używamy materiału  
o niskiej porowatości, który jest odporny 
na uderzenia, wysokie temperatury 
oraz częste działanie wody i tłuszczu.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO
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01/ 
Projekt 
Kuchni

Kuchnia   
sercem 

domu.

Połączenie   
kuchni i salonu.

Dawno minęły czasy, kiedy kuchnia była 
zapomnianym pomieszczeniem 

w najciemniejszej części domu. Teraz jest 
kluczową przestrzenią, która łączy się   

z salonem i jadalnią, dzieląc często tę samą 
stylistykę i materiały.

Wyspa odgrywa tu ważną rolę, ponieważ służy 
jako element łączący oba środowiska, 

a także miejsce spotkań w domu. W tej 
realizacji zbudowano cały projekt wokół dużej, 

centralnie zlokalizowanej wyspy.
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Wyspa z klasycznego 
materiału.

Chociaż kuchnia ma wyraźnie 
nowoczesny wygląd, projektantka 
wybrała klasyczny materiał na 
blat: Silestone® Calacatta Gold 
w polerowanym wykończeniu. 
Zastosowanie 5-centymetrowej listwy 
oraz ukośnego nacięcia na przedniej 
stronie wprowadza element zaskoczenia 
i nowoczesności do materiału 
nawiązującego do antycznego marmuru.

→  Blat kuchenny  
 Silestone® Calacatta Gold, Poler
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Zdjęcia
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02/ 
Projekt 
Kuchni
Wyspy, które 
zamieniają się 
w stoły jadalne.

Klasyczna czerń  
w połączeniu  
z ciepłem drewna.

W tym projekcie brązowe odcienie ciemnego 
drewna i czarna okładzina z Dekton® Domoos 
zastosowana na blatach, wyspie i okładzinie 
ściennej współistnieją tworząc harmonijną 
przestrzeń.

Wyspa z wbudowanym zlewem to coś więcej 
niż tylko wyspa. Zamienia się w prawdziwy 
stół jadalny o znacznych rozmiarach. 
Biokominek służy jako przegroda między 
kuchnią a częścią dzienną. 

Rezultatem jest elegancka, dobrze 
wyważona i ciepła przestrzeń. Zastosowanie 
okładziny wielkoformatowej o wymiarach 
320 x 144 cm stwarza iluzję nieprzerwanej, 
bezspoinowej powierzchni, która nadaje głębi 
pomieszczeniu, zapewniając jednocześnie 
łatwą konserwację i czyszczenie.
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Ciemne, głębokie odcienie zapewnia 
Dekton® Domoos, piękny materiał 
o matowym wykończeniu z kolekcji 
Solid, doskonały dla zwolenników 
minimalistycznego wzornictwa. 
Przestrzeń ocieplają skórzane brązowe 
krzesła, biokominek oraz elementy 
z czekoladowego drewna.

→  Blat kuchenny  
 Dekton® Domoos
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03/ 
Projekt 
Kuchni

Kuchnia w odcieniach 
drewna i Calacatty 

Gold. Klasyczny 
skandynawski styl.

Ściana, blat i wyspa pokryte 
tym samym wzorem.

Sukces tego projektu polega głównie na 
wykorzystaniu pięknego i ponadczasowego 

materiału przypominającego starożytny 
marmur: Silestone® Calacatta Gold. Ta biała 
powierzchnia z szarozłotymi żyłkami została 

wykorzystana jako okładzina ściany kuchennej 
– z wbudowanym okapem i półkami – blat 

roboczy i wyspa, dając spektakularny efekt.

W kontraście do chłodnej bieli okładzin, 
szafki, podłoga i siedzenia wokół wyspy są 

wykonane z miodowego drewna, a finalnym 
akcentem jest czerń zastosowana po obu 

stronach kuchni: po lewej rama drzwi pokryta 
materiałem Silestone® Eternal Marquina; po 

prawej stronie duże okno z profilami 
o industrialnym wyglądzie.
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→  Blat kuchenny, okładzina ścian  
 Silestone® Calacatta Gold, Poler

Monolityczna  
wyspa.

Piękno tego projektu tkwi w idealnej 
symetrii między strefą gotowania 
z wbudowanym okapem a dużą, 
monolityczną wyspą. Wszystko to ubrane 
w ten sam klasyczny, ponadczasowy, 
piękny materiał: Silestone® Calacatta 
Gold.



202 | 203KUCHNIA � PROJEKT KUCHNI 03



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

04/ 
Projekt 
Kuchni
Boho-chic 
z elementem klasyki.

Połączenie blatów  
i okładzin ściennych

Funkcjonalność jest siłą napędową tego 
projektu. Projektant zaaranżował wysoki 
barek, industrialny piec z płytą gazową oraz 
pojemną umywalkę. Dodatkowym elementem 
przestrzeni jest szafka na wino, gdzie znajduje 
się zlew pomocniczy.

Na ścianach i blacie zastosowano stonowany 
szary odcień z subtelnymi żyłkami: Silestone® 
Eternal Serena. Przeżylenia czarnej wyspy 
Silestone® Eternal Marquina pięknie 
kontrastują z pozostałymi elementami 
wystroju.
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→  Blat i okładzina ściany 
 Silestone® Eternal Serena

→    Blat na wyspie  
 Silestone® Eternal Marquina

Ciągłe  
powierzchnie.

Zastosowanie tego samego materiału na 
ścianie i blacie daje ciągłą, atrakcyjną 
wizualnie powierzchnię, która dzięki 
mniejszej liczbie łączeń jest praktyczna 
i łatwa w utrzymaniu.

Silestone® Eternal Serena jest częścią 
kolekcji Eternal, inspirowanej wzorami 
naturalnego kamienia. Materiał ten 
charakteryzuje się delikatnymi białymi 
żyłkami, które dodają elegancji i ciepła 
przestrzeni.
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05/ 
Projekt 
Kuchni

Szarość i biel 
odnawiają klasykę.

Wyspa jako 
przestrzeń do pracy.

W tej kuchni projektant chciał 
zmaksymalizować ilość światła wpadającego 

do pomieszczenia, wykorzystując do tego 
celu świetlik i ogromne okna. Całe to 

naturalne światło pada na wyspę 
o powierzchni ponad 5 metrów 

kwadratowych, która jest centrum 
operacyjnym i centralnym punktem kuchni.

Imponujący blat z materiału Silestone® 
Blanco Zeus oraz cegła i szafki 

z wytrawionego drewna w kolorze bieli 
sprawiają, że kolor ten dominuje 

w przestrzeni. Obszary drugorzędne są 
w odcieniach szarości, a blat strefy 

gotowania oraz drugi zlew są pokryte 
materiałem w kolorze Silestone® Charcoal 

Soapstone, ciemną szarością z delikatnymi 
jasnymi przeżyleniami.
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→  Blat kuchenny 
 Silestone® Charcoal Soapstone

→  Wyspa  
 Silestone® Blanco Zeus

Lśniąca  
biel.

Obszar roboczy jest wyraźnie określony 
przez duży blat z listwą o szerokości 12 
cm. Zastosowanie Silestone® Blanco 
Zeus w polerowanym wykończeniu 
dodatkowo wzmacnia odbicie światła.

Blaty 
pomocnicze.

W przeciwieństwie do bieli, która dominuje 
w centralnym punkcie kuchni, planując 
blaty pomocnicze projektantka postawiła 
na bardzo ciemny matowy kolor z szarymi 
żyłkami z kolekcji Eternal: Silestone® 
Charcoal Soapstone. Zainspirowany 
steatytem materiał tworzy niesamowity efekt 
dzięki swojej głębi i teksturze.
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06/ 
Projekt 
Kuchni
Miejska kuchnia 
z klasą.

Jednorodność  
wykorzystanych materiałów.

W tej szarej kuchni projektant wybrał materiał 
Silestone® Pearl Jasmine, aby wykonać 
blat, okładzinę ścienną i zlewozmywak 
przygotowywany na wymiar. Pomimo 
klasycznego wykończenia, połączenie 
z czarnymi kranami i uchwytami oraz czystymi, 
prostymi liniami kuchni sprawia, że przestrzeń 
nabrała miejskiego, industrialnego charakteru.

Kontrastującym elementem są okrągłe lampy 
wiszące i małe złote detale, które przełamują 
monotonię szarości i nadają pomieszczeniu 
akcent z połowy wieku. Efektem jest elegancka 
i nowoczesna kuchnia, która doskonale 
komponuje się również z częścią dzienną.
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→  Okładzina ścienna i blat  
 Silestone® Pearl Jasmine

Klasyczny materiał 
z nowoczesnym 
wykończeniem.

Silestone® Pearl Jasmine, część kolekcji 
Eternal, przypomina wapień z subtelnymi 
szarymi żyłkami. Jest to idealny materiał 
do kuchni klasycznej, ale w zestawieniu 
z czarnymi detalami sprawdzi się 
doskonale w nowoczesnej kuchni
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07/ 
Projekt 
Kuchni

Biały 
total look.

Światło, przestronność 
i piękno bieli. 

Biel to kolor wybierany przez wielu 
projektantów, jeśli chodzi o planowanie 
kuchni. To mądry wybór, ponieważ biel 

może powiększać przestrzeń, zapewniając 
jednocześnie poczucie czystości 

i porządku.

W tej kuchni projektant połączył blat 
i wyspę w Silestone® Blanco Zeus 

z błyszczącymi lakierowanymi meblami, 
również w kolorze białym. Zastosowanie 

grubych blatów w połączeniu 
z błyszczącymi lakierowanymi meblami 

dodaje tutaj dekoracji.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

Kuchnia w odcieniu 
Silestone® Blanco Zeus.

Silestone® Blanco Zeus nadaje blatowi 
i listwie bocznej efektowny, wyrazisty 
wygląd. Jego nieskazitelny wygląd 
emanuje energią i jest ponadczasowy.

→  Blat kuchenny i wyspa 
 Silestone® Blanco Zeus
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08/ 
Projekt 
Kuchni
Współczesna 
kuchnia o rustykalnym 
wystroju.

Odcienie bieli i szarości 
połączone z drewnem.

W tym projekcie projektant musiał znaleźć 
kontrapunkt dla wyeksponowanych 
drewnianych elementów konstrukcyjnych tak, 
aby doświetlić przestrzeń i podkreślić estetykę 
wysokiego sufitu. 

Ściany i meble zostały zaprojektowane w 
kolorze czystej bieli, która zapewnia wizualną 
ciągłość z sufitem. Punktem załamania jest 
jasnoszary blat, a meble wokół wyspy są 
ciemnoszare, co pozwala zaakcentować 
wszystkie elementy w tej strefie. Jedynym 
ustępstwem na rzecz stylu rustykalnego jest 
bar i drewniane stołki, które łączą się z belkami 
stropowymi. Wszystko dokładnie przemyślane 
tak, aby stworzyć efektowną, spójną kuchnię. 
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→  Blat kuchenny 
 Silestone® Kensho

→  Wyspa kuchenna 
 Silestone® Blanco Zeus

Szarość i biel.

Na resztę blatu kuchennego projektant 
wybrał Silestone® Kensho, harmonijny 
i subtelny materiał z kolekcji Zen, który 
idealnie komponuje się z bielą mebli.

Dwa różne  
blaty robocze.

Wyspa jest gwiazdą tej kuchni. Tutaj 
blat ma polerowane wykończenie w 
Silestone® Blanco Zeus, co tworzy silny 
kontrast z matowymi ciemnoszarymi 
lakierowanymi meblami.
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09/ 
Projekt 
Kuchni

Niesamowita 
przestrzeń robocza dla 

zapalonych kucharzy.

Kuchnia  
pełna charakteru.

Stworzenie ciepłej, przyjaznej kuchni było 
założeniem projektu wnętrz tego domu 

o charakterystycznych betonowych sufitach. 
Ogrodnictwo i gotowanie to dwie pasje 

właściciela tego domu. Tutaj przyjemnością z 
gotowania będzie można dzielić się 

z przyjaciółmi.

Mając to na uwadze, projektant zaplanował 
przytulną kuchnię w drewnie, z bardzo 

przyjemną częścią dzienną i wyspą z miejscem 
do gotowania, idealnym do gotowania dla 

gości. Pasja do ogrodnictwa znajduje swoje  
odzwierciedlenie w roślinach zwisających 

z sufitu – jak gdyby był to miejski ogród – oraz 
w wielu innych rozsianych po całej kuchni. 
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→  Blat kuchenny 
 Silestone® Blanco Zeus

Piękna wyspa  
w bieli

Silestone® Blanco Zeus to kolor wybrany 
dla tej imponującej rozmiarem wyspy z 
zintegrowaną płytą grzejną i zlewem.

Efektowne błyszczące wykończenie 
blatu pozwala skupić całą uwagę na tej 
części przestrzeni.
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10/ 
Projekt 
Kuchni
Współczesny styl  
w projekcie  
z odważnymi 
przeżyleniami.

Na nieskazitelnie białym tle projektantki chciały dodać osobisty 
akcent, wybierając   wyspę, która posłuży również jako bar. 
Monolityczny blok w odcieniu Dekton® Aura został zaprojektowany 
i połączony z dużą drewnianą dębową deską.

Dekton Aura, część kolekcji Natural, naśladuje klasyczny marmur 
z Carrary. Jego mocne, szare żyły sprawiają, że doskonale łączy się 
z elementami drewna, tak jak w przypadku tego projektu. 

→  Blat kuchenny    
 Dekton® Aura
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11/ 
Projekt 
Kuchni

Porządek i harmonia 
w przestrzeni 

połączonej 
z resztą domu.

Kuchnia jest wizualnie oddzielona od reszty 
domu ścianą szaf, skrywających sprzęty 

elektryczne.

Bardzo duża wyspa ma wbudowany zlew i 
dodatkową przestrzeń do pracy. Aby uzyskać 
ciągłość wizualną w tak otwartej przestrzeni, 

zarówno wyspę, jak i blat wykonano z tego 
samego materiału Dekton® Aura 15.
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→  Blaty kuchenne  
 Dekton® Aura 15

Wyspa wykonana 
z Dekton® Aura 15.

Projektant wybrał Dekton® Aura15 
na wyspę i blat. Zastosowanie tego 
klasycznego materiału z żyłkami 
w tak wyważonej kuchni wnosi do 
pomieszczenia dynamikę i osobowość.



Architektura
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Zdjęcia
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12/ 
Projekt 
Kuchni
Zmiana kuchni 
w serce domu

Kubatura  
i gra płaszczyzn.

W tej realizacji właściciel chciał schludnej 
i funkcjonalnej kuchni, która harmonijnie 
komponowałaby się z klasycznym stylem 
mebli w salonie. W oparciu o tę prośbę 
projektant zaplanował dużą białą wyspę 
z zintegrowanym zlewem i strefą 
gotowania.

Solidna, pozioma powierzchnia wykonana 
z Dekton® Sirius tworzy przestrzeń barową. 
Stalowy okap kuchenny o konstrukcji 
podwójnej kostki nad płytą grzewczą 
dopełnia pomieszczenie. Efektem jest 
starannie zaprojektowana kuchnia, 
w której nic nie zostało pozostawione 
przypadkowi.
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→  Bar kuchenny, Dekton® Sirius

→  Wyspa kuchenna 
 Dekton® Bergen (X-Gloss)

Wyrazisty czarny bar.

W tej kuchni bar z materiału Dekton® 
Sirius rozciąga się na całą wyspę, 
a następnie ciągnie się wzdłuż ściany. 
Ten czarny teksturowany kolor, bez 
żył, pięknie kontrastuje z tradycyjnym 
kolorem Dekton® X-Gloss Bergen.

Ponadto Dekton® Sirius doskonale 
komponuje się z innymi urządzeniami, 
takimi jak baterie, lampy sufitowe 
i taborety, również w kolorze czarnym.

Wyspa jako  
rzeźba.

Aby dodać tej kuchni dynamiki 
i charakteru, projektant wybrał na 
wyspę Dekton® Bergen. Ten materiał 
o polerowanym wykończeniu z kolekcji 
Stonika XGloss jest inspirowany 
kamieniem Portobello.
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Silestone® Integrity posiada wszystkie 
cechy, które uczyniły Silestone® 
najlepszym produktem na rynku: 
wysoką odporność na zarysowania, 
trwałość i najwyższą wydajność. 

C
 

Dostępne
w szerokiej 
gamie kolorów

Sprawdź dostępne kolory na  
cosentino.com

Silestone®  
Zlewy Integrity  

Pełna oferta 
produktów.

Bez spoin, pęknięć i ograniczeń. Integrity sprawia, 
że powierzchnie w Twojej kuchni nie mają końca 
ani początku. Integrity daje poczucie doskonałej 
integracji z resztą elementów na blacie. Ten 
zlew, będący jednym elementem, jest dostępny 
w wielu kolorach Silestone, dzięki czemu możesz 
projektować swobodnie
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Integrity  
Due L

Integrity 
Due XL

Zewnętrzny rozmiar 40 x 37 x 17.5 cm 
Wewnętrzny rozmiar 37 x 34 x 15.5 cm

Promień między ściankami 6.5 cm 
Promień między podłożem i ścianką 0.3 cm

Promień między ściankami 6.5 cm 
Promień między podłożem i ścianką 0.3 cm

Promień między ściankami 3 cm 
Promień między podłożem i ścianką 3 cm

Promień między ściankami 6.5 cm 
Promień między podłożem i ścianką 0.3 cm

Promień między ściankami 6.5 cm 
Promień między podłożem i ścianką 0.3 cm

Promień między ściankami 13 cm 

Promień między podłożem i ścianką 0.3 cm

Integrity  
Due S
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Integrity  
One
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Zewnętrzny rozmiar 54 x 40 x 17.5 cm 
Wewnętrzny rozmiar 51 x 37 x 15.5 cm

Zewnętrzny rozmiar 70 x 46.5 x 23.5 cm 
Wewnętrzny rozmiar 67 x 43,5 x 21 cm

Zewnętrzny rozmiar 54 x 44 x 17.5 cm 
Wewnętrzny rozmiar 51 x 41 x 15.5 cm

Integrity Q Zewnętrzny rozmiar 55 x 44 x 17.5 cm 
Wewnętrzny rozmiar 51 x 41 x 15.5 cm

Integrity 
Top

Zewnętrzny rozmiar 54 x 40 x 17.5 cm 
Wewnętrzny rozmiar 51 x 37 x 15,5 cm
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Meble
Powierzchnie, które są 

częścią niepowtarzalnych 
projektów mebli

Dekton® 
jak skóra mebla

Popularne stało się stosowanie tych samych 
okładzin, zarówno na blatach, jak i frontach 

szuflad i szafek. Pozwala to uzyskać 
ciągłe i czyste formy, na których nie widać 

spoin, tworząc wrażenie monolitu.

Ten trend możliwy jest tylko dzięki ewolucji 
technologicznej materiałów. Grubości 8 mm i 12 

mm są idealne do stołów i stolików kawowych. 
Smukły format o grubości 4 mm pozwala na 
obudowę mebli kuchennych i łazienkowych, 

a także odpowiada na twórcze potrzeby 
projektanta: blaty do wnętrz i na zewnątrz 

całkowicie spersonalizowane i ekskluzywne.
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Meble
Niespotykana 
trwałość i design.

Powierzchnie 
Cosentino, dzięki swojej 
wszechstronności, 
trwałości i pięknu, 
na nowo definiują 
estetykę mebli.
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Dekton® Slim o grubości 4 mm jest niezwykle łatwy 
w obróbce. Jego niewielka waga i właściwości 
sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem do pokrycia 
wszystkich rodzajów mebli. Można z łatwością 
dostosować jego wzory do wszystkich elementów 
mebla, niezależnie od koloru. A więc... nogi stołu będą 
w kolorze białym, złotym czy może chromowanym?

Dekton Slim posiada 
wszystkie zalety
i właściwości, z których 
znany jest Dekton, m.in. 
wysoką odporność na 
zarysowania i plamy.



 COSENTINO PROJEKTOWANIE Z COSENTINO

→  Okładziny szaf, Dekton® Slim Zenith



244 | 245MEBLE

Idealny do okładzin drzwi 
garderoby i kuchni

Dekton® Slim Zenith i Dekton® Slim Opera 
zostały wybrane, aby ukryć szuflady pod 
schodami i na frontach kuchni. Rezultatem 
jest zakamuflowana powierzchnia, bez 
uszczerbku dla estetyki przestrzeni.

→  Okładziny mebli kuchennych, Dekton Slim Opera
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Szafki zintegrowane 
z wyspą 

Dekton® Slim to idealne rozwiązanie na 
okładziny szuflad w wyspie kuchennej. 
Sprawia wówczas wrażenie jednolitej bryły.

W industrialnym projekcie po prawej wybrano 
Dekton Trilium: wykończenie zainspirowane 
skałą wulkaniczną, które dodaje tej 
przestrzeni unikalnego charakteru.

Dekton Slim 4mm pozwolił tutaj stworzyć 
wyspę z blatem całkowicie dopasowanym do 
szuflad.

→  Okładzina mebli kuchennych z Dekton Slim Kreta
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→  Okładzina mebli kuchennych z Dekton Slim Trilium
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→  Blat stołu, Dekton® Laos
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→  Blat stołu, Dekton® Laos



Projekt
Cosentino®

Zdjęcia
Francisco Carrasco
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Unikalne przeżylenia na 
niewielkich powierzchniach.

Z kamieniem Sensa by Cosentino® projektant 
może realizować najbardziej kreatywne 
pomysły i wybierać naturalne materiały 
o wyraźnych żyłach, takie jak odcień 
Orinocco.

Sensa by Cosentino® to zabezpieczony 
kamień naturalny. Tworząc mebel, projektant 
może wybrać tę część kamienia, która 
najbardziej pasuje do danego elementu. 
Ma to szczególną cechę: nigdy nie będzie 
takiego stołu. 

→  Blat stołu, Sensa by Cosentino®w kolorze Orinoco



Architektura
Maurício Nóbrega
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Duże elementy  
kubaturowe

Dekton® pozwala na okładanie dużych mebli 
tak, jakby były blokami kamienia prosto 
z kamieniołomu. W tej przestrzeni projektant 
wykorzystał Dekton® Aura 15 w wersji 
wielkoformatowej, aby stworzyć wyrazisty stół 
kawowy o imponujących wymiarach 

→  Stół, Dekton Aura
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→  Blat stołu, Dekton® Kelya
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Wewnątrz 
i na zewnątrz

Kolejną zaletą okładzin stołowych Dekton 
jest to, że sprawdza się zarówno wewnątrz, 
jak i na zewnątrz. Jego wysoka odporność na 
promienie UV i zmiany temperatury sprawiają, 
że jest idealnym materiałem na meble 
ogrodowe, które nie niszczeją z upływem 
czasu.

→  Blat stołu, Dekton® Kelya
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→  Blat, Dekton® Aura 15

Ciągłość wzoru na 
całej powierzchni.

Cięcie poszczególnych elementów okładzin 
nie powoduje zmiany układu wzorów. Na 
całej powierzchni można zachować ciągłość 
rysunku, widoczną zwłaszcza w bardzo 
modnych projektach z żyłami.
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Pełne dopasowanie do 
systemów modułowych.

Materiały Dekton o grubościach 4, 8 i 12mm 
pozwalają na dopasowanie formatu do 
projektu - systemy modułowe, nadstawki 
stołów nie będą problemem. 
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→  Blat, Dekton® Trilium
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→  Blat, Silestone® Eternal Statuario

Idealny do   
przestrzeni roboczych 

Właściwości Dekton® i Silestone® sprawiają, 
że materiały te są idealnym wyborem 
do przestrzeni roboczych. Dzięki swoim 
nieskończonym możliwościom 
w zakresie wykończeń i wzorów, dodają one 
tym przestrzeniom delikatności i tworzą 
atrakcyjne i funkcjonalne stoły odpowiednie 
do pracy w domu.
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Notatki
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Notatki



Cosentino Warszawa
ul. św. Tomasza 4, 05-840 Brwinów 
+48 22 307 32 66

Cosentino Katowice
ul. Mikołowska 31B, 41-400 Mysłowice 
+48 32 479 83 76

info.pl@cosentino.com / www.cosentino.com / @cosentinopolska

* Aby uzyskać więcej informacji o odcieniach   
z certyfikatem NSF, odwiedź stronę www.nsf.org
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