Materialen voor
architectuur- en
designtoepassingen
Cosentino Group is een internationaal
familiebedrijf dat hoogwaardige
innovatieve oppervlakken voor
architectuur en design produceert en
verdeelt.
Cosentino Group verdeelt haar producten
en merken momenteel in meer dan 80
landen en bestuurt en beheert haar eigen
entiteiten in meer dan 29 landen vanuit haar
hoofdkantoor in Almeria, Spanje.

De multinational omvat 7 productiesites
(6 in Almeria, Spanje en 1 in Brazilië),
15 productiecentra voor keuken- en
badkameroppervlakken (14 in de
Verenigde Staten en 1 in Almeria), 1
intelligent logistiek platform (in Spanje),
2 distributiehubs (in de VS) en wereldwijd
meer dan 90 Cosentino Centers (grote
distributie- en serviceplatformen). Meer
dan 90% van de geconsolideerde omzet
van Cosentino Group is afkomstig van
internationale markten.

www.cosentino.com

www.silestone.com

De natuurlijke
kracht van
kwarts

Het beste
kwartswerkblad
voor keukens en
badkamers.
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Stootvast

Vlekbestendig

Krasbestendig

Zuurbestendig

Unieke
eigenschappen

Gecertificeerde
kwaliteit

Krasbestendig en stootvast.

Silestone® is niet schadelijke voor het milieu,
voldoet aan alle milieu- en microbiologische
voorschriften en hanteert gecertificeerde
productieprocessen.

Bestand tegen zuren en gebruikelijke
vlekkenmakers zoals citroensap, wijn, enz.

Het ruimste
kleurenassortiment

Meer dan 80 kleuren om uit te kiezen.
De geavanceerde technologie van Silestone®
biedt u de meeste kleuren van de markt.
Exclusieve collecties.

25 jaar
garantie
Het enige merk met een gecertificeerde
garantie van 25 jaar.

Verschillende
afwerkingen
p Gepolijst l Suede
v Volcano
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GARANTIE

Ontdek Suede,
de fluweelzachte
afwerking van
Silestone®.
Suede is een sensatie voor de
zintuigen. Het is fluweelzacht en
perfect als werkblad toepassing.
Een revolutionaire matte fwerking
zoals nooit eerder vertoond in
kwartsmaterialen.

Werkblad
zonder
toevoegingen

Eenvoudig
onderhoud

De Suede afwerking beschikt
over dezelfde vertrouwde
eigenschappen als de andere
Silestone® afwerkingen met een
superieure bestendigheid tegen
krassen en vlekken. De exclusieve
behandeling biedt de hoogste
technologische prestaties.

Minder
vingerafdrukken

Breed
kleurenassortiment

Integrity:
een unieke
spoelbak

Naadloze integratie.
De spoelbak vormt
één geheel met het
werkblad.
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Stootvast

Vlekbestendig

Krasbestendig

Zuurbestendig

Volledige
integratie

Unieke
eigenschappen

Naadloos en zonder beperkingen. Integrity
maakt van uw keuken één geheel, zonder
begin of eind, met eindeloze oppervlakken.
Integrity staat voor eenheid en
een perfecte integratie met het Silestone®
werkblad.

Naadloos, voor een maximale
hygiëne.

Kleuren
Beschikbaar in een groot kleurenassortiment,
in zowel gepolijste als mat Suede afwerking.
Vraag naar de beschikbare kleuren.

Beschikt over de vertrouwde voordelen
van Silestone®: hoge bestendigheid,
lage poreusheid, schokbestendigheid.

Eenvoudig te reinigen en te onderhouden.

www.silestone.com

Integrity
spoelbakken
Model One
ONE is het model waarin het concept van
Integrity werkelijkheid wordt. Een enkele
spoelbak uit één stuk met meer afgeronde
hoeken. Afmeting: 41x51x15,5cm.

Model Due
DUE is beschikbaar in drie formaten: DUE
S, 37x34x15,5cm, ideaal voor een dubbele
spoelbak, DUE L, 37x51x15,5cm perfect voor
een enkele spoelbak,

en de extra grote spoelbak voor nog meer
functioneel gebruiksgemak in de afmeting
DUE XL, 43,5x67x21cm. Unieke spoelbakken
met rechte lijnen en licht afgeronde hoeken.

Model Top
Het nieuwe Integrity spoelbak model met
organische vormen. Zachte lijnen en
onderhoudsgemak in een uniek ontwerp

De herinterpretatie
van natuursteen
De sensa behandeling
stoot vloeistoffen af
en voorkomt vlekken.

De kracht en persoonlijkheid van
SENSA graniet en kwartsiet wordt
versterkt door een revolutionaire
behandeling voor de keuken.
Sensa is veilig voor contact met
voedingsmiddelen dankzij de
speciale NSF-certificering.

Unieke
eigenschappen

Kleuren en
afwerkingen

Vereist geen enkel bijzonder onderhoud en de
behandeling is bestand tegen gebruikelijke
schoonmaakmiddelen. In tegenstelling tot
reguliere impregneermiddelen is Sensa geen
oppervlaktebehandeling maar hecht het zich
moleculair vast aan de structuur van het
materiaal.

De Sensa collectie bestaat uit een selectie
graniet en kwartsiet, zorgvuldig uitgekozen
wegens hun schoonheid en kwaliteit.

15 jaar
garantie
Het enige merk
natuursteen dat
u een gecertificeerde
garantie biedt.

JAAR

De behandeling is bestand tegen temperaturen
van meer dan 300o. De behandeling doorstaat
de tand des tijds. De Sensa behandeling
sluit het materiaal niet af en laat lucht door
waardoor vloeistoffen geweest worden en
vlekken op het materiaal worden voorkomen.

Sensa biedt de afwerkingen gepolijst, suède
(mat) en Caresse.

GARANTIE

De behandeling heeft geen invloed op
de originele kleur, de schoonheid en het
natuurlijke aanvoelen van steen.

zonder Sensa

www.sensabycosentino.com

DEKTON®
ULTRACOMPACTE
OPPERVLAKKEN

Een ultracompact,
hoogtechnologisch materiaal,
ideaal voor keukens, badkamers,
vloeren, wanden en gevels.
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Hoge
UV-bestendigheid

Vlekbestendig
nagenoeg geen
waterabsorptie

Vuur- en
hittebestendig

Dimensionale
stabiliteit
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Krasbestendig

Hoge mechanische
weerstand

Slijtvast

Onbrandbaar
materiaal

Bestand
tegen alles

Hittebestendig
Materiaal

Uiterst krasbestendig, nagenoeg niet poreus
en bestand tegen agressieve chemische
producten.

Bestand tegen de hoge temperaturen, potten
en pannen kunnen direct van een hittebron op
het materiaal geplaatst worden. UV-bestendig
dus ook geschikt voor buiten.

Ontwerp jouw designkeuken met opvallende
kleuren en unieke afwerkingen. Grote
afmetingen voor nieuwe designoplossingen en
veelzijdige toepassingen.

Een Keukenblad
om van te genieten
Uiterst eenvoudig onderhoud, kras- en
vlekbestendig en duurzaam. Dekton® heeft
een garantie van 25 jaar op het materiaal.

25

JAAR

Grenzeloze
inspiratie
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www.dekton.com

Groot formaat - eindeloos
veel mogelijkheden!
Dankzij de afmetingen (tot 1440 x 3200 mm) en
lichtheid van Dekton® (vanaf 4 mm dik), neemt
het aantal ontwerpmogelijkheden voor keukens,
badkamers, gevels, wanden of druk begane
vloeren exponentieel toe.

Ultra Size

Ultra Thickness

Up to 3200 x 1440 mm

4, 8, 12, 20, 30 mm

* Raadpleeg beschikbaarheid kleur

*

Ultracompact materiaal
met kristalglans en een zeer
natuurlijke uitstraling.

9
Kristalheldere
glans

Vloeistofafstotend
materiaal

UV-bestendig
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Vorst- en
dooibestendig

Vlekbestendig

Vuur- en
hittebestendig

Ongeëvenaarde
glans

Met
nanotechnologie

Een afwerking met een oogverblindende
kristalglans. Slijt niet af en blijft jaar in jaar uit
mooi.

Eenvoudigweg revolutionair.
De nieuwste technologische innovatie
zorgt voor een spectaculair materiaal dat
waterafstotend is en vlekbestendig.

Een perfecte combinatie van een natuurlijke
look, een verbluffende glans en de uitzonderlijke
eigenschappen van Dekton®.

25
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Natuurlijke
uitstraling
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www.dekton.com

Maak kennis met Dekton® Slim, het nieuwe ultra dunne en lichte oppervlak
met een minimale dikte van 4 mm. Verkrijgbaar in grote afmetingen voor
grenzeloze ontwerp mogelijkheden en eenvoudige installatie.
Dekton® Slim is Ideaal voor het bekleden van wanden in badkamers en
keukens, kastbekleding en meubeltoepassingen.

Minimale dikte, maximale prestaties

Badkamer
bekleding

Minder naden
Meer hygiëne

Meubel
bekleding

Op maat snijden
Grenzeloos

Keuken
bekleding

Plaatafmeting
3,200 x 1,440 mm

personaliseren

www.dekton.com

Vlek- en
krasbestendig

Eenvoudige
installatie

Eenvoudige
installatie

Grenzeloos
ontwerpen
Meubelbekleding
Transformeer meubels met Dekton® Slim,
een prachtig, zeer bestendig materiaal
Dekton® Slim creëert meubilair met ongekende
prestaties: tafels die bestand zijn tegen alles en
deuren die zowel kras- als vlekbestendig zijn.
De ontwerpmogelijkheden zijn eindeloos, met

Dekton® Slim is eenvoudig te installeren
en kan met gemak worden gesneden.
Het is het ideale oppervlak om meubels
te personaliseren met innovatieve
ontwerpen.
Grenzeloos ontwerpen,
met Dekton® Slim is
alles mogelijk.

maatwerk dat eenvoudig te installeren is.

Keukenbekleding
Dunner met oneindig veel mogelijkheden.
Het ultradunne Dekton® Slim-oppervlak, met een
dikte van 4 mm, is ideaal voor het bekleden van
keukenwanden en kasten, wat resulteert in een
harmonieuze combinatie met werkbladen van
verschillende diktes.
Dekton® Slim is kras-, hitte- en vlekbestendig,
net als de andere formaten.

Badkamerbekleding
Maximale bescherming tegen vocht, met
minder voegen dankzij het grote, lichtste
Dekton® -formaat.
Dekton® Slim is ideaal voor badkamers en biedt
een bekleding die zeer goed bestand is tegen
vocht en vlekken. Een hoogwaardig product
dat onderhouden kan worden met slechts een
vochtige doek.
Het grote formaat van 3.200 mm x 1.440mm
bedekt grote oppervlakken, waardoor minder
voegen nodig zijnen dus ook vuil wordt vermeden.

