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Inspirera människor 
genom innovativa 
och hållbara 
platser.

Företagets syfte

Uppdrag

Att bli ett ledande företag som 
tillsammans med våra kunder ansvarsfullt 
förutser innovativa ytmaterial av högt 
värde för arkitekt- och designvärlden.

Vår vision

Att leda den globala 
ytmaterialmarknaden genom varumärken 
för innovativa arkitektoniska lösningar 
som tillhandahåller våra kunder design, 
värde och inspiration.



* Besök www.nsf.org för mer information om nyanser med NSF-certifiering
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Cosentino® är djupt engagerat i att överträffa våra 
kunders och leverantörers behov när det kommer till 
miljöhantering genom ansvarsfull resurshantering, samt 
att garantera innovation och kontinuerliga förbättringar 
av våra processer, produkter och tjänster på global skala.

Cosentino®

→ ISO 9001

→ ISO 14 001

→ ISO 20 400

→ UNE 15 896

→ Leed- och Breeam credits för Silestone®, Dekton®  
och Sensa by Cosentino®.

→ CSR (verifierad av KPMG) baserad på GRI – Global  
Reporting Initiative.

Silestone®

→ Declare-etikett

→ EPD (Miljödeklaration)

→ VOC (UL) Greenguard och Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Kosher – bänkskivor

→ Livsmedelskontakt (NSF) All typ av livsmedelskontakt – 
bänkskivor

→ Försäkran om överensstämmelse i enlighet med 
förordningarna 1935/2004/EG, 2023/2006/EG, 10/2011/
EU.

→ Försäkran om överensstämmelse enligt EN 15285, EN 
15286 – golv och golvbeläggningar.

3D
→ Försäkran om överensstämmelse om integritet  

i enlighet med EN 13310 – Diskhoar.

Dekton®

→ Declare-etikett

→ DGNB-etikett

→ EPD (Miljödeklaration)

→ VOC (UL) Greenguard och Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Kemiskt stickprov (SEFA)

→ Brandsäkerhetscertifiering APF-1525 (Applus)  
baserad på ISO 1716

→ Brännbarhetstest (CSIRO)  
baserat på AS 1530.1

→ Brand Euroklass A1 (Tecnalia)  
baserat på 13501-1

→ Brännegenskaper (QAI) baserat på ASTM E84-15b

→ Försäkran om överensstämmelse (DoC) i enlighet med  
EN 14411 bilaga G – Golv och beläggningar.

→ Försäkran om överensstämmelse i enlighet med  
EU-direktiv 2014/90/EU – Båtar.

→ Försäkran om överensstämmelse enligt ETAG 034  
Artikel 66.3 – Fasader

→ ETA 14/0413 – Ventilerade fasader.

→ BBA 16/5346 – Ventilerade fasader

→ NOA 19-0227.02 – Ventilerade fasader.

→ Seismiskt testrapport T1601 (NCREE)

→ Kosher – bänkskivor

→ IMO-modul B 50171/A2 MED enligt direktivet om marin 
utrustning 2014/90/EU – båtar

→ IMO-modul D SMS.MED2.D/109819/A.0 enligt direktivet 
om marin utrustning 2014/90/EU – båtar

→ USCG-modul B 164.117 / EC2690 – båtar

→ Brandtest NFPA 285 (Tecnalia)

→ CoC civilförsvarscertifiering – ventilerade fasader.

Certifieringar 
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Badrumskollektion 

Handfat

→ Försäkran om överensstämmelse i enlighet med EN 14688.

→ CSA/IAPMO TJ5065 (QAI) baserat på CSA B45.5-17 / IAPMO Z124

Duschkar

→ Försäkran om överensstämmelse i enlighet med EN 14527.

→ Halkskyddad TJ5148-2-baserad (QAI) ASTM F462

→ CSA/IAPMO TJ5148-1-baserad (QAI) enligt CSA B45.5-11 / IAPMO Z124

Sensa by Cosentino® 

→ VOC (UL) Greenguard och Gold.

Natursten by Cosentino®

→ Försäkran om överensstämmelse enligt EN 1341, EN 1469,  
EN 12057, EN 12058 – golv och golvbeläggningar.

* 
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→ Cosentino® City Sydney/Atelier LAB
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City

Cosentino® 
City
Upplev Cosentinos®
DNA på en 
multifunktionell 
plats att skapa
kontakter.

Cosentino® ställer sitt nätverk av 
Cosentino Cities i över ett dussin städer 
över hela världen till ditt förfogande. De 
skapades som mötesplatser för inspiration 
och kreativitet, för att inredningsdesigner 
och arkitekter ska hitta allt de behöver från 
Cosentino.

I våra design- och 
inspirationsutställningar 
har du tillgång till:

 
Personliga besök

Arrangera besök och möten med dina kunder 
för att visa dem Cosentinos innovativa ytor 
och produkter på en unik plats.

 
Nya digitala tjänster

Använd våra tjänster och digitala verktyg för 
att hjälpa dina kunder att visualisera  
sina projekt.

 
Upplevelsezoner

Vårt Atelier Lab är en plats för att 
experimentera och kombinera material, 
texturer och mönster för att skapa nya 
designmöjligheter.

 
Expertråd

Hitta rätt designlösning för alla typer av 
applikationer, genom att experimentera 
och kombinera Cosentinos mest innovativa 
varumärken, såsom Silestone®, Dekton® och 
Sensa by Cosentino®.

 
Evenemang och talare

Lär dig mer och låt dig inspireras av våra 
kontinuerliga program av aktiviteter, talare 
och mediaansvariga, som är specialiserade 
på design, arkitektur, kultur och kreativitet. 

→ Cosentino® City Amsterdam→ Cosentino City Barcelona

Våra utställningslokaler 
på fem kontinenter

→ LOS ANGELES

→ MANHATTAN

→ MIAMI    

→ SAN FRANCISCO

→ MONTREAL

→ TORONTO

→ BARCELONA

→ MADRID

→ LONDON

→ MILANO

→ SINGAPORE

→ SYDNEY

→ DUBAI

→ AMSTERDAM

→ PARIS

→ MALLORCA

→ STOCKHOLM

→ TEL AVIV
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Digital Slab.

Cosentino® Digital Slab möjliggör 
visualisering av alla Cosentino-
produkter på en enorm vertikal 4K 
80-tumsskärm.

På så sätt kommer du att kunna se att 
produkten liknar sitt originalformat och 
visualisera hundratals skivor genom att 
svepa med ett finger.

Ett fantastiskt verktyg för att uppleva 
potentialen hos Cosentinos produkter.

Utställning av 
fasadsystem.

I våra städer får du uppleva ett urval 
av de mest intressanta fasaderna 
och byggnaderna som skapats av 
prestigefyllda arkitekter. 

Fixeringssystemet och projektdetaljerna 
kan utforskas via en interaktiv skärm. 

Atelier Lab.

En plats för att experimentera 
och kombinera material, texturer 
och ytmönster för att skapa nya 
designmöjligheter. 

→ Cosentino® City Barcelona
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Projektexponering 

Cosentino® vill tillhandahålla 
maximal exponering 
för formgivares kreativa 
insatser och idéer. 
.

Vi har skapat olika kanaler för innehållsexponering i 
designvärlden, vilket genererar prestige och räckvidd:

C.Top Magazine 

C.Top Magazine är vår tidskrift om 
design och trender och det kreativa 
verktyget för programmet. Här hittar 
du teman relaterade till designvärlden, 
intervjuer med designers, utmärkande 
projekt och inspirerande case 
studies. Och målet är naturligtvis att 
inkludera projekt som inspirerar dig 
på tidskriftens 150 sidor, som även 
kommer att distribueras digitalt.

Cosentino.com 

Cosentinos webbportal, med en 
månatlig räckvidd på miljontals 
globala användare, visar innehåll 
avsett att inspirera konsumenter och 
designers. I vårt avsnitt ”Interiörer” 
visar vi upp de mest relevanta 
inredningsprojekten.

Sociala medier

Vi kommer att maximera exponeringen 
för ikoniska projekt genom våra 
kanaler på sociala medier, vilket 
skapar en djupare kontakt med 
användare och designproffs. 

→ C.Top Magazine
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Energi 
Energieffektivitet och 
användning av förnybara 
energikällor är de 
två huvudelementen 
i vår strategi för att 
minimera miljöpåverkan 
av vår verksamhet.

100 % av vår energiförbrukning kommer från förnybara 
energikällor. Dessutom strävar vi efter att nå 30 % 
självförbrännande energi under 2021.

Å andra sidan gör den ständiga förbättringen av våra 
processer och maskiner att vi kan nå en hög nivå av 
energieffektivitet, vilket innebär en minskning av vår 
elförbrukning med 8 % i våra produktionsprocesser. 

På Cosentino® närmar vi oss 
hållbarhet som ett kollektivt 
åtagande som härrör från det 
individuella engagemang av 
de som är en del av Cosentino®.

Vårt kontinuerliga förbättringsarbete omfattar en ständig analys  
av hela vår värdekedja – från inköp av råmaterial till leverans av 
konsumenternas slutprodukt. 

Vi följer helt FN:s Agenda 2030. Som en global ledare inom 
tillverkning och distribution av innovativa ytor från vårt 
huvudkontor i Almería Spanien har vi åtagit oss att bana vägen  
för lokal och global hållbarhet. 

Hållbarhet 
Cosentino®
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→ Olivträd i Cosentinos industripark.
→ Solcellsinstallationer i Cosentino®-anläggning

→ LED-belysning i hela Cosentino® industripark.
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Vatten
Sedan starten har vi 
uppskattat vikten av och 
förstått utmaningarna med 
en korrekt vattenhantering.

Det har motiverat oss att införa en hållbar användningspolicy som 
maximerar den effektiva användningen av vattenresurser i de olika 
produktionsprocesserna.

Vi använder toppmodern teknik för att uppnå 99 % återvunnet 
vatten i alla våra processer i Cosentinos industripark.

Dessutom använder vi 100 % av överskottsvattnet för att bevattna 
grönområden.

Material
Vi har åtagit oss att göra 
mesta möjliga av det material 
vi arbetar med genom 
hela värdekedjan.

Under de senaste åren har vi inlett ett ambitiöst FoU-
projekt som kallas ”cirkuläritet” för att återanvända de 
material som vi använder för att tillverka våra produkter.

En annan åtgärd är den omvälvande HybriQ+-teknik som 
används för att skapa den nya generationen av Silestone-
produkter. HybriQ+ innehåller minst 20 % återvunnet 
material och tillverkas med endast förnybar energi och 98 
% återvunnet vatten. 

En koldioxidneutral: 
Hållbar modell

Cosentino Group betraktar hållbar utveckling som 
ett viktigt åtagande i företagets tillväxtstrategi med 
avseende på hänsynen för och skyddet av miljön.

Vi beräknar vårt koldioxidavtryck

Det är ett externt organ som kontrollerar 
beräkningen och resultaten av det 
koldioxidavtryck som lämnas in till det 
spanska ministeriet för ekologisk övergång 
och demografiska utmaningar (MITECO, 
på spanska), vilka även ansvarar för att 
godkänna och registrera vårt fotavtryck 
och inkludera det i det spanska registret 
över koldioxidavtryck, -kompensation och 
koldioxidabsorptionsrelaterade projekt  
vid det spanska klimatförändringskontoret 
(OECC, på spanska), vars resultat 
offentliggörs som en del i ett öppet 
förhållningssätt.

I denna beräkning används uppgifter 
om energi- och/eller bränsleförbrukning 
samt uppgifter om råvaruförbrukning som 
samlats in från alla koncernens dotterbolag 
(anläggningar, verkstäder, städer, nav, 
huvudkontor osv.) i syfte att kompensera för 
dessa utsläpp.

Vi minskar vår påverkan

Vi minskar vår inverkanVi arbetar för 
energieffektivitet, minskade utsläpp och 
hållbar mobilitet.

 • Energieffektivisering: Det är en 
prioriterad målsättning för Cosentino 
att minska energiförbrukningen i 
produktionsprocessen och den allmänna 
företagsverksamheten, vilket är 
anledningen till att vi har lyckats erhålla 
100 % av den el vi använder från förnybara 
källor.

 • Minskade utsläpp: 2,8 miljoner euro 
har investerats i genomförandet av ett 
energihanterings- och övervakningssystem 
för värmesystemen som gör att värme 
från Dekton®-ugnarna kan återvinnas och 
användas i torkarna, vilket i sin tur minskar 
utsläppen.

 • Hållbar rörlighet: Vi har nyligen anslutit 
oss till ”Plan Sumamos Salud + Economía”, 
enligt vilken vi har en rörlighetspolicy som 
hjälpte oss att undvika 230 TCO2 under 
2018.

Vi kompenserar våra utsläpp

För att uppnå koldioxidneutralitet för Dekton® 
kompenserar Cosentino utsläppen under hela 
produktlivscykeln (omfattning 1+2+3) genom 
att investera i projekt för minskade utsläpp av 
växthusgaser.

För detta ändamål identifierar vi de 
projekt som uppfyller kraven på ansvarsfull 
kompensation och som i sin tur har en 
stark social dimension som bidrar till att 
uppnå målen för hållbar utveckling i FN:s 
2030-agenda.

Det projekt som valts ut för att kompensera 
för de 42 532 ton CO2 som härrör från ett års 
produktion av Dekton® har en direkt inverkan 
på hållbar utveckling genom att stödja 
den lokala ekonomin och tillhandahålla 
utbildnings- och arbetstillfällen.

Vi tar upp frågor som rör effektiv användning av naturresurser, korrekt 
avfallshantering, utsläpp i atmosfären, övriga utsläpp och annan 
potentiell påverkan, för att kunna använda naturresurser på ett hållbart 
sätt och skydda den biologiska mångfalden och ekosystemen.

På Cosentino hyser vi ett starkt engagemang för 2030-agendan som 
stöds av FN och den lokala handlingsplanen som stöds av den spanska 
regeringen.

Som en förevisning av vårt engagemang har vi lyckats kompensera 
för de 42 532 ton CO2-utsläpp som härrör från ett års produktion av 
Dekton® och därmed erhållit Zero Carbon Footprint-utmärkelsen för 
hela produktlivscykeln under 2019, sett till alla Dekton®-produkter.

Sunlit Days-serien från Silestone® är dessutom varumärkets första 
sortiment som uppnår denna certifiering.
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1 
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mineral

1 200 ºC

25 ºC

Press Ugn Ultrakompakt 
yta

2 

Mineral- 
kristallisering

3 

Kristallnät 

4 

Nätverks- 
likvidation 

5 

Solidering 
av vätskan

6
 
Ultrakompakt 
skiva

Sintrad partikelteknik.

Dekton® använder en exklusiv sintrad partikelteknik i sin tillverkning, 
som kan sintra mineralpartiklar, binda ihop dem och komprimera deras 
interna struktur. Denna innovativa tekniska process efterliknar och 
accelererar de processer som natursten genomgår när den utsätts för 
höga tryck och temperaturer under flera tusentals år.   

Dekton® efterliknar på några timmar vad naturen kräver årtusenden att 
skapa, tack vare den exklusiva SPT-tekniken.

→ Ugnen har en längd på 180 meter (196 yards).

→ Temperaturerna når cirka 1 250 ºC (2 300 ºF).

→ Den totala processtiden beror på skivans tjocklek  
(cirka 4 timmar).

Säkerhet i fasader och beklädnad. 

För att öka säkerheten i ventilerade fasader och invändiga beklädnader 
finns det möjlighet att fästa ett säkerhetsnät på baksidan av Dekton®-
skivan, speciellt utvecklat för att förhindra fall om den går sönder. Det 
är ett glasfibernät på 00 g/m2 som fästs på materialet med hjälp av 
epoxiharts. Säkerheten är en av Cosentinos viktigaste frågor.

Dekton®  
by Cosentino® 

 

Innovativ design.

Dekton® är en sofistikerad blandning av mer än 20 mineraler 
som utvunnits från naturen. Dess produktionsprocess är 
resultatet av år av lärdomar och inspiration från tillverkning av 
glas samt porslin- och kvartsytor högsta kvalitet.

Elektronmikroskopin gör det möjligt att uppskatta resultatet 
av sintringen, materialets minskade porositet, och den unika 
process som används för att göra Dekton® ultrakompakt. 
Denna minskade porositet och frånvaron av mikrodefekter 
som orsakar påfrestningar eller svaga punkter är Dekton®-
produkters utmärkande egenskap.
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Dekton®  
Produktegenskaper

Dekton® uppfyller alla tekniska specifikationer 
som krävs i en högmotståndsyta för att 
förverkliga alla designprojekt i hemmet, 
 inomhus och utomhus.

Hög beständighet  
mot UV-strålar

Dekton® är mycket beständigt 
mot ultraviolett ljus (UV-strålning) 
och kommer inte att blekna eller 
brytas ned med tiden i någon typ av 
utomhusapplikation.

Överlägsen mekanisk  
styrka

Dektons® olika tjocklekar gör att 
det kan användas i applikationer 
där motstånd mot vind eller stötar 
är ett projektkrav.

Låg  
vattenabsorption

Vattenabsorptionen för Dekton® är 
försumbar, därför genomgår den inga 
expansionsrörelser.

Hållbar  
färg

Kontrollen av pigmentering och 
dekoration vid tillverkningen av 
Dekton® ger materialet bättre 
färgjämnhet för varje skiva, vilket 
resulterar i en långvarig produkt som 
inte bleknar med tiden.

Beständig 
mot repor

Dekton® är en av de mest reptåliga 
ytorna på marknaden idag. Den har en 
gradering på sju (7/10) på Mohs-skalan 
för mineralhårdhet.

Dimensionsstabilitet 

Dekton®-expansionen är minimal så 
panelerna kan installeras med tunna 
fogar. Dessa fogar kommer att behålla 
sin bredd under alla förhållanden.

Beständighet mot  
frysning och upptining

Dekton® har bevisat sin beständighet 
och höga prestanda i hållbarhetstester 
i frost- och upptiningsförhållanden vid 
olika väderförhållanden.

Beständighet  
mot nötning

Dekton® är ännu mer 
nötningsbeständig än granit och 
porslin, vilket gör det till den ideala 
ytan för fasader och områden som 
högtrafikerade golv i kommersiella 
byggnader.

Maximal brand- och  
värmebeständighet

Dekton® har framgångsrikt installerats 
på fasader i områden som utsätts för 
höga temperaturer.

Enkel rengöring och  
minimalt underhåll

Graffitimålningar tas enkelt 
bort från Dekton® med 
vanliga rengöringsprodukter. 
Underhållskostnaderna minskas.

Motståndskraftig  
mot fläckar

Dekton® är ett material som är 
beständigt mot fläckar från olika källor 
så att de inte blir permanenta.
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Brandsäkert  
material

Dekton® tål höga temperaturer 
utan brännmärken eller sprickor. 
De europeiska standartesterna 
EN 13501 y ASTM E84 kvalificerar 
den ultrakompakta ytan som icke-
brännbar. 

^



COSENTINO SPACES  26 | 27DEKTON®-�FORMAT/YTOR

X-Gloss

En lysande och bländande finish som uppnås genom mekanisk 
polering, utan behov av emalj eller andra material.

Matte

Den matta ytan ger ett naturligt, glansfritt utseende, perfekt för att 
uppnå en harmonisk och tidlös finish. De flesta Dekton®-produkter 
tillverkas med denna finish.

p m
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Velvet

Velvet är Dektons sammetslena ytfinish. Materialen som valts i 
Velvet skapar en känsla av värme och komfort. Den här texturen är 
perfekt i klassiska färger, med ådringar.

Matte eller Textured Velvet

Matta eller texturerade sammetstexturer kombinerar 
sammetsvärmen med grovheten hos ett texturerat, imperfekt 
material. Den är perfekt för att efterlikna stenens yta.

Dekton®- 
strukturer

Olika sensationer, 
olika nyanser.

Dekton® finns i olika 
ytor för att den enda 
utformningsbegränsningen 
ska vara arkitektens eller 
designerns fantasi: från en 
ultraglansig finish till en matt 
eller sammetslen yta.

Större format

Optimma-format  → 260 x 100 cm 
Bordsskiva i stort format  → 320 x 144 cm 

Andra format

→ 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 
→ Anpassat format

Tjocklek

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

Bordsskiva i stort format

Optimma-format

Dekton®-format

Anpassningsbar 
och mångsidig. 
I alla utrymmen.

Dekton® erbjuder en mängd 
olika standardstorlekar, 
anpassade storlekar och 
tjocklekar för att uppfylla 
designerns funktionella och 
kreativa behov i alla inomhus- 
och utomhusprojekt, hur 
komplexa de än må vara.
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Kostnadseffektivitet

Storlekarna har optimerats till de 
vanligaste ytstandarderna, vilket 
gör att vi kan undvika spill, vilket i 
sin tur sänker priset.

Design med syfte

Skivan skapas för att dra nytta 
av dess totala höjd, vilket gör det 
mycket enklare att kapa den för 
beklädnad.

Enkel att installera

Produkten är mindre och lättare, 
vilket gör den lättare att hantera 
och transportera. Skärning 
kan göras med enkla verktyg. 
Kanterna är redan fasade och 
skivan är alltid försedd med 
skyddsnät på baksidan.

Designmatchning

Designen har utformats för att 
placera skivorna vertikalt för att 
skapa en enhetlig design.

$

Optimma

Nytt optimerat  
Dekton®-format.

Den ultimata 
lösningen för 
interiörbeklädnad.

Dekton®-skivan har optimerats med hänsyn till dess 
vanliga applikationer för att skapa ett nytt format 
med bättre pris, design, installation och hantering. 
Vi presenterar vår första Optimma-familj, specifikt 
framtagen för beklädnad: Optimma-format: 260 x 100 
x 0,4 cm.

2 
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0
0
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m

3
 20

0
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1 440 mm

1 000 mm

2 600 x 1 000 mm  
i 4 mm tjocklek

Skivorna skapas i 4 mm tjocklek, vilket gör dem lätta och enkla 
att hantera. Vid behov kan de även enkelt skäras till för att 
anpassa dem efter alla applikationer och platser.

Optimma-format

Bordsskiva i stort format



COSENTINO SPACES  30 | 31DEKTON® � DEKTON® SLIM

03

01

02

Minsta tjocklek på  
4 mm  Stora format 
och prestanda.

Dekton® Slim, den nya ytan i storformat 
med 4 mm ultratunna skivor som erbjuder 
obegränsade designmöjligheter med 
väldigt enkel montering och transport. 
Perfekt för badrums- och köksgolv och 
-väggar samt alla typer av möbler.

Dekton® Slim

01 → Stort format, minimalt  
antal fogar.

Dess stora format på upp till 3 200 x 1 440 mm 
täcker stora ytor och minskar antalet fogar 
så mycket som möjligt, vilket leder till mindre 
smuts.

02 → Enkel installation.

Ett så lätt format, men med så många 
möjligheter, förenklar allt. Tack vare tunnheten 
kan materialet snabbt skäras till och 
justeringar göras på plats med keramiska 
verktyg.

03  → Design utan begränsningar.

Dekton® Slim är mycket lätt att arbeta med 
och kan enkelt skäras till rätt storlek. Den 
anpassar sig till alla utrymmen.

04  → Maximal fuktbeständighet.

Dekton® Slim är den idealiska extremt 
fukt- och fläckbeständiga beläggningen för 
badrum. En högpresterande produkt som inte 
kräver något underhåll utöver en fuktig trasa.

01 → 
Badrumsbeklädnad.

Maximal fuktbeständighet 
med minimala skarvar.

02 →  
Köksbeklädnad.

Minskad tjocklek, oändliga 
möjligheter

03  →  
Möbelbeklädnad.

Minskad tjocklek, oändliga 
möjligheter

Högt estetiskt värde och hög prestanda 
i vertikal beklädnad och inredning.

Vi på Cosentino® erbjuder personlig 
kundtjänst. Fråga så mycket du vill 
och få alla de råd du behöver för att 
säkerställa att du får exakt det du 
behöver med nya Dekton® Slim.

Hitta ditt närmaste Cosentino-center  
på www.cosentino.com
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Silestone® är en hybridyta 
av mineraler och återvunna 
material för att klä upp 
inomhusutrymmen med 
färg och struktur.

Silestone®  
by Cosentino® 

 

Den ultimata  
HybriQ-ytan av mineraler.

Fördelar med Silestone®.

Silestone® är extremt hållbart i kök, badrum och andra 
utrymmen som utsätts för konstant aktivitet och 
användning. Dessutom erbjuder den ett obegränsat 
utbud av färger och ytor.

Silestone® har många fördelar, inklusive minimalt 
underhåll, hög beständighet mot fläckar och repor och 
låg vätskeabsorptionshastighet. Denna beständighet 
mot vätskor och dess minimala fogar gör Silestone® till 
den idealiska lösningen för platser där det finns vatten. 
Silestone® är beständig och ger längre njutning över tid 
än dess förväntade livslängd.

Egenskaperna hos Silestone® är resultatet av ständiga 
år av innovation som garanterar maximal hygien och 
säkerhet.

Beständigt mot syra  
och repor.

Silestone® har en hög nivå av 
rep- och nötningsbeständighet 
vid såväl yttre aggressioner som 
syror som är vanliga vid daglig 
användning i köket.

Hög  
fläckbeständighet.

Silestone® är en icke-porös yta 
som är mycket beständig mot 
fläckar från kaffe, vin, citronjuice, 
olja, vinäger, smink och många 
andra vardagsprodukter.

 
Slagtåligt.

Silestone® har hög slagtålighet 
som möjliggör hantering av 
hårda objekt (grytor, fat osv.) 
med ro.

Negativo

25 års
garanti

Silestone®  
med HybriQ+ 
Technology®
HybriQ är en banbrytande teknik från Silestone® 
(PATENTSÖKT) En innovativ generation av 
ytor som består av en hybridsammansättning. 
En ny högpresterande blandning av 
premiummineraler, kvarts och återvunnet glas.

Resultatet är en vackrare och hållbarare produkt. 
Silestone med HybriQ-teknik tillverkas genom 
en process som drivs helt av förnybar energi och 
återvunnet vatten. Denna nya generation upprätthåller 
den garanterade kvaliteten hos Silestone.

Mer innovation.

Cosentino®s åtagande att 
erbjuda de mest innovativa och 
hållbara ytorna leder Silestone 
till enastående prestanda och 
djup i överraskande färger. 
Silestone® är en kombination av 
innovation och hållbarhet.

Mer design.

Den nya sammansättningen 
av mineraler ger ett större djup 
av Silestone®-färger, ytor och 
nyanser för att skapa unika och 
personliga interiörer.

Mer hållbar.

HybriQ+ använder minst 20% 
återvunnet material, 98% 
återvunnet vatten och 100% 
förnybar energi.

Samma fördelar.

Silestone® med HybriQ+ 
bibehåller alla egenskaper 
som rör kvalitet, hållbarhet och 
garanti som har gjort Silestone® 
till marknadsreferensen i sin 
kategori.

Denna nya ytmaterialgeneration 
upprätthåller den garanterade 
kvaliteten hos Silestone®.
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Polerad

Extrem glans, en slät yta att röra vid och 
en enhetlig, intensiv och konsekvent färg.

b Z

V

Större format

Jumbo-skivor  → 325 x 159 cm 
Standardskivor  → 306 x 140 cm 

Golvformat

→ 30 x 30 cm 
→ 40 x 40 cm 
→ 60 x 60 cm 
→ 60 x 30 cm 
→ 60 x 40 cm 
→ Skräddarsydda format

Tjocklek

→ 1,2 cm  
→ 2 cm  
→ 3 cm 
→ Anpassade tjocklekar genom att  
lägga ihop olika delar

Jumbo-skivor

Cosentino® erbjuder Silestone-plattor i Jumbo-format (max. 325 x 159 cm). Det här formatet  
gör det möjligt att skapa stora ytor med minimal fogning, mångsidig design och bättre hygien.  
Det gör att användningen av skivorna optimeras och att mängden spill minimeras. 

Standardskiva

Jumbo-skiva

Silestone®- 
format.

Oändliga möjligheter för 
Inomhusapplikationer.

Silestone® finns i skivor upp till 325 
x 159 cm och i plattor på 30 x 30 cm, 
40 x 40 cm, 60 x 60 cm, 60 x 30 cm 
och 60 x 40 cm. De säljs i tjocklekar 
på 1,2, 2 och 3 cm. Dessutom kan 
olika delar kombineras för att 
simulera tjockare kanter.

Silestone® 
-ytor.

Ytsensorisk 
uppfattning.

För att kunna anpassa sig till 
alla stilar erbjuder Silestone® 
olika ytor för alla applikationer. 
Polished, Suede eller Volcano är tre 
fantasieggande alternativ som ger 
bänkskivan, golvet eller väggarna 
den struktur som du alltid önskat dig.

Volcano

Rustisk struktur, grov vid beröring, men 
samtidigt en mjuk, attraktiv och behaglig yta

Suede

Extra matt finish, ger en plan och slät yta, som 
förmedlar en unik upplevelse till känslan för sin 
skönhet och finhet.
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Nya  
Sunlit Days 
Collection
Sunlit Days. En uppslukande och sensorisk resa genom ljus 
och färg som tar oss tillbaka till våra rötter och leder oss mot 
en mer naturlig, hållbar och human framtid.

EN KOLDIOXIDNEUTRAL  
 

SERIE

MED

Vi lanserar den första koldioxidneutrala Silestone®-
kollektionen. Den är ett åtagande för hållbarhet genom vilket 
vi minskar och kompenserar utsläppen från vår tillverkning 
genom att plantera skog. Åtagandet för miljön resulterar i 
ett samarbetsprogram för bevarandet av havsbotten och vår 
miljö.

Sunlit Days har inspirerats av de unika medelhavsnyanserna 
i en unik livsstil.

Ett nytt andetag. En ny anda. En ny Silestone®-kollektion.
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Faro White

Vitt är Medelhavets färg. Den som drar 
vågorna till sig på stranden. Den som 
reflekterar ljuset och väcker värmen. Vit 
representerar renhet, och ger mer lugn 
än någon annan färg. Det är färgen för 
enkelhet, men ändå den mest komplexa 
och mångsidiga av alla färger. Precis 
som strukturen, som är förvånansvärt 
silkeslen varje gång du lägger händerna 
på den.

Faro White har lånat inspiration av 
fyrarna som visar fartygen vägen och 
kommer att fylla ditt utrymme med ljus 
och hav, av människor som älskar livet. 

Faro White är gnistan som för oss 
närmare det som verkligen betyder 
något: våra medarbetare.

Faro White passar bra ihop med 
naturfibrer och lagrat trä, raffia och 
metaller med matt yta.

Det är en bra matchning för dekorativa 
inslag av rena och böjda linjer, vilket 
framhäver platser utan utsmyckningar 
som förmedlar lugn och renhet.
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Posidonia Green

Under Medelhavet står tiden stilla. Allt 
går långsamt och är i harmoni. Posidonia 
oceanica svajar till en hypnotiserande 
dans av otroliga gröna toner. Gröna 
toner som fångar ögat och som både 
bokstavligen och metaforiskt fyller 
havsbotten med liv.

Detta är Posidonia Green. En grön färg 
som efterfrågar omgivande färger som 
transporterar denna skönhet hittills 
oåtkomliga utrymmen. En grön färg 
som ger vitalitet, glädje och natur på 
alla fyra sidor. En grön nyans som i varje 
ögonblick andas en melodi av ljusstyrka 
och toner, precis som den marina skatt 
som ger den dess namn.

Cincel Grey

Grått är bara grått, säger vissa personer. 
Dessa människor kommer att tala om 
trä som bara det, trä. De kommer inte att 
tala om ebenholts, eller om röd mahogny. 
Precis som trä inte bara är trä, är grått 
inte bara grått.  

Cincel Grey är en finkornig gråfärg 
som är silkeslen och full av nyanser. En 
grå färg som i ljus sprider en melodi av 
kontraster mellan matta och blanka 
färger i olika nyanser. Det är en grå färg 
för dem som vet hur man ser och känner. 

Vid beröring innebär denna färg, precis 
som resten av färgerna i serien, en 
sensorisk upplevelse, även för händer 
som är vana vid att uppskatta varje 
trästruktur.

Posidonia Green är den perfekta 
kombinationen med trä som bambu, 
mjuka texturer, fibrer som bomull eller 
lyocell och twilliknande strukturer. 

Marmorering, rustika, naturliga element 
och monokromatiska geometrier är 
perfekta alternativ för att komplettera 
denna lysande gröna färg.

Cincel Grey är en neutral, 
anpassningsbar grå färg som enkelt 
balanserar mellan varma och kalla 
toner. Den kompletterar därför polerade 
metaller och rustika ytbehandlingar 
och passar mycket bra till jordfärger 
och resistenta fibrer som plysch, filt och 
denim.

Det är en perfekt färg för 
vardagsutrymmen, tillsammans 
med textilier och element som hyllar 
minimalism.

SILESTONE-NYHETER
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Arcilla Red

Det finns ett land som andas eld, ett 
land som är rent liv. Ett land av lera, 
med en oändlig röd färg som visar upp 
berusande toner och fyller dig med 
värme, liv och glädje.

Det här är Arcilla Red. En röd färg som 
får dig att bli förälskad. En jordröd färg 
som smakar som vin och doftar som 
nyfallet regn. En röd färg som tillför den 
renaste essensen av vårt ursprung till 
vårt hem.  En explosion av färger med 
en accent och ett bultande hjärta.  En 
röd färg som förvandlar köket till mer än 
bara en yta. En färg som påverkar alla 
våra fem sinnen. En unik textur som kan 
avnjutas med både syn och beröring. 
Arcilla Red kommer att förse alla 
utrymmen med denna passion, den här 
närheten till jorden och ett rent liv.

Cala Blue

Första gången du ser havet och dess 
bris omfamna dig. Känslan av att flyta i 
oändligheten. Bekymmerslöst låta solen 
och vattnet bada huden. Känna smaken 
av saltet som omsluter din kropp, ljudet 
av vågorna som bryts mot stranden, se 
den oändliga horisonten. Ett spel för alla 
fem sinnen. En unik touch som vårdar 
huden precis som havet.

Det är Cala Blue. En djup, modern blå 
färg som simulerar balansen mellan 
havets djup och yta när den interagerar 
med ljuset. En mogen färg som 
vibrerar med resten av elementen som 
kompletterar det utrymme den används i. 
Låt dig hänföras av Medelhavet.

Arcilla Red passar bra ihop med 
rödaktiga träslag som ek eller cederträ 
samt gråare träslag som antracit. 
Röd mässing och handgjorda tyger 
är perfekta följeslagare för att skapa 
rustika och bohemiska utrymmen.

Cala Blues mångsidighet gör den möjlig 
att kombinera med mörka träslag 
som valnöt och aska, eller med mörka 
metaller för att ge en mer klassisk look. 
Tillsammans med nudefärger och trä är 
den perfekt för rustika utrymmen.

SILESTONE-NYHETER
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Sensa by Cosentino® 
-behandling

Den hållbara, kemiskt integrerade tekniken gör att materialet kan 
andas. Denna teknik förbättrar dess kraftfulla egenskaper.

Processen ändrar stenens ytspänning vilket gör att materialet själv kan 
hindra att vätskor såsom vatten, kaffe eller olja tränger in i det.

Vanliga

Färgerna och ytorna hos Sensa by 
Cosentino® har naturens tålmodiga och 
originella design. Var och en av de sju 
tillgängliga nyanserna har en yta som ger 
olika effekter och känslor: Suede, Polished 
eller Caresse.

ytor

Unika former för 
orepbara ytor.

Sensa by Cosentino® är en underhållsfri natursten 
av högsta kvalitet som levereras till dig av Cosentino, 
världsledande inom naturstensindustrin.

Sensa by Cosentino® har behandlats med en 
revolutionerande skyddande behandling som heter 
SenGuard och har 15 års fläckgaranti.

Applikationer

Sensa köksbänkskivor 
i nyansen Natura, för 
fläckfri skönhet.

Njut av naturstenens design, hårdhet och motståndskraft 
utan att behöva oroa dig för fläckar. Sensa by Cosentino® 
kvartsiter och graniter har en revolutionerande fläckbeständig 
behandling som skyddar dem under bänkskivans livslängd.

Sensa  
by Cosentino® 

 

Skyddad 
natursten.
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 → 240

Återupptäck exklusiviteten hos 
specialdesignade möbler  

för alla utrymmen.

5.5
MÖBLER

 → 46

Förnya vardagsrummet till ett 
öppet, funktionellt och bekvämt 
utrymme som är integrerat med 
resten av huset.

5.1
VARDAGSRUM

 → 150

Revolutionera utomhusutrymmet 
så att veranda, terrass eller 
trädgård blir en fortsättning av 
huset.

5.3
EXTERIÖR

 → 96

Omdefiniera kökets funktion i 
hemmet och förvandla det till 
husets hjärta.

Återuppfinn badrummet för att 
skapa en värld av upplevelser 
genom ett unikt och integrerat 
designkoncept.

Innovativa ytor som ger 
liv åt designerns vision 
i hemmet, för att skapa 

nyskapande platser 
inne och ute.

5.2
BADRUM

P
la

tser

 → 186

5.4
KÖK



Vardagsrum 

Vardagsrummet förvandlas till en 
personlig och tidlös plats tack vare 
Cosentinos ytor, ett uttryck  
för finess och funktionalitet.
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S
kapa en plats där du vill tillbringa tid

PLATSER� VARDAGSRUM
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Enkel  
installation
Dekton® erbjuds i ett Slim-format som är lätt, enkelt att skära till 
och kan anpassas till varje plats. Den tunna tjockleken på 4 mm 
gör att justeringar kan göras under installationen med hjälp av 
verktyg för keramiska plattor. 

Motståndskraft 
mot hög fottrafik
Dekton® är en innovativ yta med hög beständighet som tål höga 
temperaturer, ultravioletta strålar och repor. Den står emot slitage 
och nötning som uppstår som ett resultat av den höga dagliga 
fottrafiken i ett rum som vardagsrummet.

Oändliga 
anpassningsmöjligheter
Att designa ett vardagsrum med högt estetiskt värde kräver mångsidiga 
ytor i en mängd olika färger, texturer och unika kromatiska pantoner för 
att skapa en integrerad och differentierad inredningsupplevelse, t.ex. med 
Dekton och Silestone, i golv, möbler, som beklädnad och på andra ytor.

Återupptäck 
boytan i ditt hem
En integrerad lösning 
med maximal 
mångsidighet och 
funktionalitet.

Oändliga 
anpassningsmöjligheter.
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Stort format, 
minimala skarvar.
Dekton® Slims stora format upp till 3 200 x 1 440 mm och tjocklek 
på 4 mm gör att du kan täcka stora ytor och skapa en kontinuerlig 
och homogen estetik för beklädnad och möbler. Denna storlek 
minskar antalet fogar, vilket underlättar rengöring och underhåll. 

Nya Dekton® 
Optimma-format
Dekton® har optimerats för invändig beklädnad. Optimma-
formatet (2 600 x 1 000 x 4 mm) möjliggör kostnadseffektivitet,  
fler designmöjligheter och enkel installation och manipulering.  
Resultatet: slagkraftig beklädnad och integrerade platser. 

Omfattande 
lösning
Samma material för golv, beklädnad  
och möbler skapade visuell kontinuitet och  
hög estetisk påverkan, förenade platser och  
ökade deras funktionalitet.

PLATSER� VARDAGSRUM
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01/ 
Vardagsyta 

Rymlighet, ljus och 
visuell kontinuitet.

Ett golvmaterial 
för hela huset.

Mål: att skapa attraktiva kontinuerliga dukar, 
utan fogar, som tillför visuell enhetlighet och 

framhäver platsens grönska och möbler. 

För att uppnå detta har Silestone® Blanco 
Zeus använts, vilket ger kontinuitet i hela 

hemmet. Väggarna och trädetaljerna 
inomhus, även i samma vita färg, bidrar till 

att skapa en ljus, lugn och balanserad plats.
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VARDAGSRUM � VARDAGSYTA 01

Arkitektur 
Mariana Andersen och 

 Mariana Guardani

Fotografi 
Maíra Acayaba



COSENTINO SPACES  54 | 55VARDAGSRUM � VARDAGSYTA 01

Uppsättning av  
horisontella plan.

Eftersom detta är en plats med öppen planlösning med ett 
vardagsrum med etager används samma golvmaterial i 
kombination med lämplig mängd glas för att skapa harmoni  
och balans i rummet.

→  Golv 
 Silestone® White Zeus

Kontinuerliga platser, 
alla i samma material.

Det stilrena vita Silestone®-golvet kontrasterar mot värmen 
i några av trämöblerna, såsom denna sidopanel och 
matbordet.

En stilren, neutral bakgrund framhäver konstverken i detta 
loft och hemmets grönska. En vacker men praktisk lösning 
som kommer att stå emot tidens tand.



Arkitektur:
Cosentino

Fotografi:
Fransisco Carrasco
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→  Golv  
 Dekton® Keon

02/ 
Vardagsyta 

Stadslägenhet 
med högt tak.

En modern och 
funktionell grå duk.

I den här stadslägenheten har 
inredningsdesignern valt en ljusgrå Dekton® 
Keon-beklädnad i ett stort kvadratiskt format. 
Valet av detta material är perfekt för att göra 
platsen större och ge den visuell kontinuitet.

De gråa golven passar bra till möbler i 
industristil och tyget på soffan. Allt som allt 
är det en enkel design som kommer att stå sig 
genom tiden.
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Tropiskt trä på en grå 
bakgrund i storformat.

Kylan i grått och vitt balanseras av subtila inslag av rödaktigt trä i 
matbordet och stolarna, golvlampan och soffbenen.

Valet av Dekton® Keon-golv är perfekt för denna praktiska och 
eleganta stadslägenhet.
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03/ 
Vardagsyta 

Varma, naturliga  
former med 

en vit bas.

Extra blankt vitt.

I det här köket har många av de trendiga 
elementen, såsom terrakottafärger, böjda 
former och väggpaneler av trä använts för 

att skapa en mysig och mycket personlig 
plats. 

Denna organiska och något "tropiska" 
dekorativa stil kräver en lätt och mjuk 
grund som skapar en kontinuerlig yta, 
som om den vore en stor duk. Dekton® 

Halo är materialet som används för att 
uppnå denna effekt. Halo-färgen från 

Solid Collection med sin XGloss-yta ger en 
skinande, kristallisk glans som är perfekt 

för att framhäva hela designen i projektet. 
I det här fallet kompletterar den möbler 

med rena, funktionella linjer utan handtag 
som sträcker sig upp till taket.  
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→  Kök med arbetsbänk, 
 Dekton® Laurent

→  Kök med köksö, 
 Silestone® Iconic White

→ Dekton® Halo XGloss

Oändliga ytor.

Känslan av en kontinuerlig yta uppnås genom 
att använda samma material för golvet som för 
köksenheterna. Dekton® Halo XGloss finns återigen 
på golven, i stort format och med större tjocklek: 
lyxen att kunna välja samma produkt för olika 
tillämpningar. 

Bänkskiva och bar i en 
perfekt kombination.

Designern har valt Silestone® Iconic White för att 
pryda denna imponerande köksö, vilket skapar 
en imponerande totemeffekt, som om det vore 
en stor marmorskiva. Detta kontrasteras med 
den överhängande baren i Dekton® Laurent, ett 
intressant svart material med lerfärgade ådringar 
som visuellt ”interagerar” med träväggspanelerna 
och läderstolarna. Bänkskivan och baren är därmed i 
perfekt harmoni, var och en med sin egen identitet.
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04/ 
Vardagsyta 

Trendigt blått 
och grått.

Stort format för ett 
imponerande vardagsrum.

Detta magnifika vardagsrum är först och 
främst slående på grund av storleken på 
Dekton® Aeris golvplattor.

Detta stora format fortsätter som 
väggbeklädnad. I det här projektet har 
inredningsdesignern valt polerad marmor 
för toppen av kaffe- och matborden (se bild 
nedan). 

Kort sagt gör en kombination av material och 
ädelstenar, i olika finishar och ytor (med och 
utan glans) hemmet mycket elegant.

Färgen uppnås med små inslag av Klein blue i 
kuddar och bilder.
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Matt och glänsande.

Designern valde den vackra 
beigefärgen Dekton® Aeris för 
golven. Den vertikala beklädnaden 
i viloområdet har bruna nyanser. 
Hittills är allt ganska jämnt och 
matt. Som kontrast till detta har 
man valt en överdel till matbordet 
eller studiebänken i blank Dekton® 
Splendor från Solid Collection.

→  Golv 
 Dekton® Aeris



Arkitektur 
Jano Blanc

Fotografi 
Adrián Chambre
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05/ 
Vardagsyta 

Stort format för 
vardagsutrymmen.

Funktionell  
och snygg.

I detta bostadshus är golvet en stor 
yta som ger utsikt över havet. Dekton® 

Strato är ett enkelt, rent, praktiskt 
material i storformat som ger en 

balanserad urban karaktär.

Detta golv är lätt att rengöra, praktiskt 
taget utan fogar, har en mycket neutral 

färg och är den perfekta lösningen för 
ett hektiskt sommarhus som kräver 

maximal motståndskraft.
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Vit
bänkskiva.

Bänkskivan Silestone® White Zeus 
och de glänsande vitlackerade 
köksenheterna är perfekta för ett hem 
vid kusten, eftersom de ger ljushet, 
renhet och prydlighet.

Det medelhavsvita kontrasterar med 
trägolvet och matsalen. Konstverk i 
resten av huset ger rummet färg och 
personlighet.

Det är en vacker tom duk som kan 
kompletteras med designmöbler och 
tavlor.

→  Golv 
 Dekton® Strato

→  Bänkskiva till kök 
 Silestone® White Zeus, polerad yta



Arkitektur:
Muxacra Aquitectos 
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→ Golv 
 Dekton® Kreta

06/ 
Vardagsyta 

Material med 
karaktär för ett 
eklektiskt hem.

Grå marmorering 
 är trendigt

Visionen för detta mycket distinkta hem var 
tydlig: ägaren letade efter ett livfullt material 
så unikt att varje del skulle vara annorlunda. 
Stora Dekton® Kreta-plattor används för att 
skapa ett kontinuerligt utrymme och Dekton® 
Bergen, med sin grå marmorering som ger en 
känsla av rörelse, valdes till bänkskivan och 
sidobeklädnaden av möblerna.

Samma material finns i trappan och golvlisten, 
vilket sammanför de olika utrymmena.
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Dekton® Bento i storformat är en idealisk 
lösning för golv i öppna planutrymmen Den 
ger visuell kontinuitet, prydlighet och neutral 
dekoration för att, som i detta fall, kombinera 
med träväggar eller vitlackerat trä.

Matt 
struktur.

Dekton® omfamnar en sammetslen 
konsistens. Den matta finishen ger en  
plan, slät yta med en unik  mjuk ocZ  
behaglig känsla.

→ Golv 
 Dekton® Bento
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07/ 
Vardagsyta 

Kreativitet  
och stil från mitten 

av århundradet.

Dekton® Danae i 
hela hemmet.

Inredningsdesignern har för detta hem 
valt designerobjekt som lampor, fåtöljer 
och stolar för att skapa en klassisk look.

Dekton® Danae, en yta inspirerad av 
traditionell travertin, hjälper till att 
komplettera alla utrymmen och får 

möblerna att sticka ut.

Tack vare dess stora format blir resultatet 
en kontinuerlig golvyta i en ljus och matt 

krämig ton med väldigt få fogar.

Arkitektur:
José Poveda Rivera

Fotografi: 
Alberto Rojas
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Ett format för varje plats.

Designern av detta hem har använt Dekton® Danae-plattor för golv 
i storformat. Detta skapar en mycket neutral och stilren effekt som 
hjälper till att framhäva designmöbler som Barcelona-stolen.

Trappan har ett annat format och ger intrycket av att flyta in i platsen.

→ Golv 
 Dekton® Danae
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08/ 
Vardagsyta 

Återuppfinn 
klassikerna.

Rostbrunt sortiment  
med järn och glas.

I det här vardagsrummet var designerns mål att 
bevara den klassiska känslan av mörkt trä och 
senapsfärgade skinnfåtöljer tillsammans med en 
modern utskjutande trappa av järn och glas. Detta 
ger ett sömlöst utseende tack vare den färgbalans 
som Dekton® Danae-golvet i stort format ger.

Arkitektur:
José Poveda Rivera

Fotografi:
Alberto Rojas
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→ Bänkskiva till kök 
 Dekton® Zenith

→ Golv 
 Dekton® Danae

Köket, som öppnar upp mot 
vardagsrumsdelen, designades i ett material 
som passar perfekt med de lackerade 
möblerna i matt vit färg. En Dekton® Zenith-
bänkskiva valdes för att skapa en enhetlig och 
tilltalande effekt på den centrala köksön.

Användningen av två nyanser som går så bra 
tillsammans, som Dekton® Danae och Dekton® 
Zenith ger oändliga kreativa möjligheter, från 
den mest klassiska till den mest banbrytande 
designen.
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09/ 
Vardagsyta 

Beklädnader 
som sammanför 

utrymmen.

Färgdjup och 
fin ådring.

Silestone® Charcoal Soapstone 
valdes ut för väggbeklädnaden i 
vardagsrummet, till köksön och 
köksfronterna. Med sin fina vita 

ådring skapar den en elegant 
färgkontrast till ensemblen.

Arkitektur: 
Gustavo Martins Arquitetura

Fotografi: 
Denilson Machado 
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Enkelhet  
och elegans.

Kombinationen av dessa två vita och 
mörkgrå marmorerade material ger ett 
enkelt och elegant utseende. Trämöbler, 
hamparep och en uppsättning ljus ger 
lite värme till platsen.

→ Väggbeklädnad 
 Silestone® Charcoal Soapstone

Väggbeklädnad 
för en nischad stil.

Mångsidigheten hos Silestone® gör att 
skivorna kan beskäras till önskad storlek för 
att passa alla behov. 

Detta projekt har en TV-nisch som använder 
en annan typ av beklädnad och egen 
belysning, vilket hjälper till att skapa en 
kontrast.

En annan fördel med Dekton® och Silestone® 
väggbeklädnad är att designern inte behöver 
montera någon golvlist.
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10/ 
Vardagsyta 

Återupptäck 
kopplingen mellan 
utomhus- och 
inomhusutrymmen.

Vardagsrum som flyter 
in i trädgården.

Arkitekten för detta projekt siktade på att 
skapa en modernt plats med stora fönster där 
verandan och trädgården smälter in i resten 
av hemmet.

En sådan visuell kontinuitet är resultatet av 
användning av stora glasväggar och samma 
material inomhus och utomhus. Utmaningen 
är att hitta en vacker men praktisk yta 
som kommer att motstå ogynnsamma 
väderförhållanden och förbli oförändrad över 
tid.

Utvecklaren av detta projekt fann att Dekton® 
Danae var den idealiska lösningen för att 
integrera båda platser med ett kontinuerligt 
golv i storformat.

Arkitektur:
Andrés Oller – ArquiVirtual

Fotografi:
Alberto Rojas
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Naturligt utseende: 
travertin och svart kalk.

Värmen från Dekton® Danae-golvet 
kontrasterar mot kraften i bänkskivan 
Dekton® Kelya, inspirerad av en mörkgrå 
kalksten med markerad marmorering.

→ Golv 
 Dekton® Danae

→ Bänkskiva till kök 
 Dekton® Kelya

Dekton® Kelya 
köksö.

Beige och svart utgör färgpaletten på den  
här platsen.

För köksön har designern valt ett material 
inspirerat av natursten: Dekton® Kelya som 
tillhörNatural Collection. Materialet finns  

i Slim-format, med en tjocklek på 4 mm,  
vilket är lämpligt för skåpsdörrar.

Diskbänken, som är tillverkad av detta 
material, passar perfekt till eldstaden och 
bordsskivan i matsalen.



Arkitektur: 
Mariana Pescara 

Fotografi:
Fábio Jr. Severo

COSENTINO SPACES  92 | 93VARDAGSRUM � VARDAGSYTA 11

11/ 
Vardagsyta 

Naturlig kreativitet  
via vardagsrums-

beklädnad. 

Gråa toner och bokträ 
samarbetar för att 

skapa denna plats i 
skandinavisk stil.

Allt flyter ihop smidigt i perfekt harmoni i en 
nordisk/skandinavisk stil. Den benvita och grå 

färgen framhäver värmen i det ljusa bokträet 
och de små färgstänken, alltid i pastellfärger 

som ljusrosa, ljusblått och akvamarin. Detta är 
den viktigaste funktionen i detta projekt – att 

förmedla ljusstyrka och harmoni.

Kombinationen av material och användning 
av en marmorerad väggbeklädnad – Dekton® 

Opera – bidrar till att skapa en naturlig och 
smakfull känsla.



COSENTINO SPACES  94 | 95VARDAGSRUM � VARDAGSYTA 11

Naturlig inspiration.

Dekton® Opera tillhör   
Natural Collection. Den är inspirerad 
av traditionell Carrara-marmor 
och erbjuder en mjuk känsla som 
kännetecknar den sammetslena ytan 
hos Dekton®.

Den grå ådringen är en njutning för 
sinnena och tillför djup och skönhet till 
denna plats.

→ Väggbeklädnad 
 Dekton® Opera

Pastelltoner på en 
klassisk yta.

Beklädnaden med marmoreringen Dekton® 
Opera blir den perfekta duken för dessa 
keramiska objekt i olika nyanser. 

Över dessa grå material ligger värmen från 
den fodrade träväggen  matsalen och stolarna 
med dansk känsla.



Cosentino 
Badrum

Cosentino® hjälper dig 
att återupptäcka ditt 
badrum genom ett 
unikt och integrerat 
designkoncept.
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Duschkar 
Silestone®-duschkar med Dekton® 
Grip+: exklusiva och integrerade 
designer i badrummet med 
obegränsade anpassningsmöjligheter.  

Cosentino® erbjuder en omfattande kollektion duschkar i det 
material som väljs av arkitekter och designer, anpassbart 
till alla utrymmen. Det är ett intressant alternativ till den 
traditionella duschen som förenklar installation och montering. 

Diskhoar
Diskhoar och bänkskivor med stor 
mångsidighet som anpassar sig till 
alla platser. Sofistikerad design med 
maximal skönhet och hållbarhet. 

Silestone®-diskhoar är skapade med en unik och innovativ design 
som kan leva upp till de mest krävande kreativa förslagen. Allt är 
möjligt med skräddarsydda material: från handfat som integreras i 
bänkskivan till tillval på bänkskivan såsom dubbla hoar. 

Större format 
Stort format, minimala 
skarvar. Skräddarsydda  
golv- och väggbeklädnader.

Badrummen utsätts för konstant aktivitet. Att använda 
en högkvalitativ yta för golv och beklädnad minskar 
antalet fogar och garanterar god hygien och renlighet. 
De strategiskt utplacerade XXL-skivorna gör att rummet 
ser större ut, vilket skapar känslan av ett större badrum. 

Föreställ dig den mest 
personliga platsen i hemmet 
på ett nytt sätt. Skapa 
en unik upplevelse där 
de vackraste och mest 
funktionella Cosentino®-
ytorna förvandlas till unika, 
varma och exklusiva 
utrymmen.

Från vägg- och golvbeklädnader i olika men perfekt 
balanserade format, färger och ytor till attraktiva 
toalettbord och duschkar, noggrant utformade med stor 
uppmärksamhet på detaljer och enkelhet.

Lösningar av utmärkt estetiskt och funktionellt värde som 
passar alla behov och badrumsstilar, vilket omdefinierar 
sättet vi upplever ett sådant personligt utrymme och 
känslan av välbefinnande.

 Arkitekt: Pedro Francisco  
 Inredningsdesign: Alexia Martínez
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Total integration
Total estetisk integration och 
visuell kontinuitet. Samma 
material för hela badrummet: golv, 
beklädnad, duschkar och handfat. 

En enda yta som appliceras på varje komponent i 
badrummet möjliggör fullständig estetisk enhetlighet och 
skapar harmoni, balans och amplitud. 

Färger och strukturer
Nya kollektioner av innovativa, 
trendiga färger och strukturer  
som låter dig skapa badrum fulla 
av originalitet och intryck.

De innovativa ytorna Silestone® och Dekton® har ett brett utbud 
av solida och marmorerade färger, unika kromatiska designer och 
sensoriska ytor för att skapa moderna badrum. 

Optimma-format
Dekton® Optimma-format. Optimerad 
för interiörbeklädnad av badrum: 
nyttja utrymmet helt, enkel 
installation och designkontinuitet 
i vertikalt format.

Skivformatet Optimma är 260 X 100 cm och har en 
tjocklek på 0,4 cm. Det gör att det uppfyller alla vertikala 
beklädnadsbehov och skapar en kontinuerlig design som drar 
nytta av hela höjden med enkel installation och minimalt spill. 
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01/ 
Badrumsyta 

Minimalistisk stil.

Minimalistiska 
badrum, enkla och 
rena: rena linjer, 
neutrala färger 
och formbalans. 

Ytorna smälter in 
harmoniskt i rummet 
och skapar en känsla 
av välbefinnande.
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De breda och väldefinierade linjerna i 
handfatet Silestone® Silence i färgen 
Corktown (Loft Series), skapar en dramatisk 
kontrast mot beklädnaden Dekton® Rem, en 
yta med en vit bakgrund med brun och grå 
marmorering.

1→ Golv och väggbeklädnad 

 Dekton® Rem (Optimma-format)  

2→ Bänkskiva i badrum 
 Silestone® Corktown  

3→ Anpassat duschkar  

 Dekton® Zenith
4→ Silence handfat  
 Silestone® Corktown

4

I ett minimalistiskt badrum 
möts duschkar och toalettbord i 
perfekt harmoni med horisontell 
och vertikal beklädnad, 
allt i samma material.

1 2

Dekton®s mest mångsidiga 
inredningsbeklädnadsformat, Optimma 260 
X 100 cm, omger Gocce-duschbrickan och 
uppnår det bästa möjliga resultatet för ett 
minimalistiskt badrum.

3



Arkitektur: 
Pedro Francisco  

Interiördesign: 
Alexia Martínez
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02/ 
Badrumsyta 

Urban 
industriell 

stil.

Gör något utöver det 
vanliga och förnya det 

industriella badrummet 
med en stil som 

inspirerats av världens 
storstäder: imperfekta 

element och färgmönster 
med strukturer fulla 

av karaktär.



Kontrasterande toner 
i en elegant, industriell 
finish för ditt badrum.

I detta i huvudsak urbana badrum 
använde designern Dekton® Liquid Embers 
väggbeklädnad från Dekton® Liquid 
Collection. Detta material, som påminner om 
vulkanisk magma, tillför projektet elegans och 
karaktär.

För att uppnå en mer dramatisk effekt i 
detta badrum i industriell stil har Symmetry-
handfatet från Silestone® använts på en 
bänkskiva av samma material, vilket skapar 
en perfekt symbios med väggbeklädnaden.

Matta förkromade kranar, rostiga profiler 
och svarta metallinramade speglar fulländar 
scenen och ger den en distinkt industriell 
effekt.

För att undvika en extremt mörk finish har 
inredningsdesignern valt ett golv i storformat 
i Dekton® Lunar, som ger en känsla av betong, 
typiskt för loft och stadsutrymmen.

1→ Golv- och väggbeklädnad  
 Dekton® Lunar

2→  Badrumsskiva 
 Silestone® Negro Tebas 
3→ Symmetry handfat 
 Silestone® Negro Tebas
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1 2

3

Dekton Lunar: En nytolkning av vanlig 
cement, inspirerad av industriestetik. 
Den diskreta strukturen mot en vit 
grundfärg gör Lunar till en trendriktig 
färg. Mönstret och bakgrunden smälter 
samman perfekt.
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03/ 
Badrumsyta 

Minimalistisk stil.

Mycket dekorativ och imponerande beklädnad, med djupet, 
ljusstyrkan och glansen hos Dekton® X-Gloss Helena. Linjerna 
i Cosentinos duschkar Kador Suite blandas med den mjuka 
elegansen i Silestone®-handfatet Marie Top för att skapa ett 
harmoniskt badrum.

1→ Kador-svit, duschkar, 

 Silestone® Blanco Zeus

2→ Marie Top handfat bredvid,  
 Silestone Blanco Zeus 

3→ Dekton® Helena-väggbeklädnad,  

 X-Gloss Collection

4→Golv Dekton® Halo, 
 X-Gloss Collection,

32

1



Arkitektur: 
Pedro Francisco  

Interiördesign: 
Alexia Martínez

COSENTINO SPACES  112 | 113BADRUM  BADRUMSYTA 04

04/ 
Badrumsyta 

 
Urban 

industriell 
stil.

En nytolkning av 
den industriella 

stilen: cement 
och marmorering 
ger en harmonisk 

tolkning.

Designern har använt sig av en svart och 
grå palett och har skapat ett tidlöst men  

modernt badrum där två mycket kraftfulla 
element sticker ut: det grå golvet med 

cementeffekter i Dekton® Kreta, och 
den monolitiska bänkskivan i Silestone® 

Charcoal Soapstone.
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Golv- och väggbeklädnad 
i samma material 
för att skapa enhetliga platser.

1

3

2

4

1→ Badrumsskiva 
 Silestone® Charcoal Soapstone

2→Marie Top handfat 
 Silestone® Blanco Zeus 
3→ Skräddarsytt duschkar 
 Dekton® Kreta 
4→ Golvbeklädnad  
 Dekton® Kreta

Inredningsdesignern har inspirerats 
av de typiska loften utan väggar i New 
York-stil och har planerat en metall- och 
glasstruktur som även fungerar som 
badrumsfront.

En stark halvvägg i samma material 
som golvet, Dekton® Kreta, är vertikalt 
integrerad i denna struktur.

På horisontalplanet sticker bänkskivan   
Silestone® Charcoal Soapstone ut. 
Sammanlagt skapar det en mycket 
attraktiv kontrast mellan plan och 
volymer.

Som kontrast och för att ge en känsla 
av lätthet har designern valt två vackra 
och nätta Marie Top-handfat i Silestone® 
Blanco Zeus med rund design.

Ett grått golv i stort format är alltid rätt 
val. I detta projekt ger Dekton® Kreta-
materialet från Industrial Collection en 
cementliknande finish, perfekt för en 
industriell eller urban inredningsstil.

Handfatet Marie  Top med sina mjuka, 
rundade linjer är det perfekta valet att 
placera på bänkskivan. Även om detta 
projekt har en tydlig industriell design 
förbättrar skivan i ett stycke utan synliga 
fogar dess attraktionskraft.
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Arkitektur: 
Pedro Francisco  

Interiördesign: 
Alexia Martínez
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Den oavbrutna ytan i   
Dekton® Vera, som används för golv, 
vägg och arbetsyta med handfat är den 
förenande funktionen i detta badrum. 
Detta material från Natural Collection 
påminner om polerad cement, men har 
även långa, ömtåliga marmoreringar som 
löper längs hela ytan.

Det imponerande, raka Simplicity-
handfatet, även i Dekton® Vera, är 
helintegrerat i bänkskivan.

BADRUM  BADRUMSYTA 05

05/ 
Badrumsyta 

Urban 
industriell 

stil. 

Kontinuerliga ytor för golv, 
vertikal beklädnad, bänkskiva 

och diskho för att skapa en 
flödande, enhetlig plats.

21

1→ Arbetsbänk-, golv och väggbeklädnad 
  Dekton® Vera 
2→ Handfat med enkla linjer 
 Dekton® Vera
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06/ 
Badrumsyta 

Urban 
industriell 
stil. 

Helsvart elegans 
i ett urbant 
badrum med 
vintage-känsla.

Svart står i centrum i det här badrummet 
genom en design där beklädnaden, 
diskbänken och bänkskivan samarbetar för 
att skapa en plats som väcker urban elegans.

I övrigt domineras det av en urban stil där 
svart används för beklädnad, bänkskiva, 
handfat och spegel. Designern har även 
införlivat vintage-detaljer som påminner om 
svunna tider. Dessa subtila detaljer som den 
snidade spegelramen, Cruciform-kranarna 
eller fiskbensgolvet, som kan lätt kan gå 
obemärkt förbi om du inte tittar närmare, 
skapar personlighet.



 
 
 

COSENTINO SPACES  122 | 123

Designern har använt skivor i stora format 
i Dekton® Eter för beklädnaden, vilket 
skapar enhetliga väggar med väldigt få 
fogar, vilket sparar in på skärningen.

Dekton® Eter är en del av Natural 
Collection. Den ser ut som granit och 
fungerar mycket bra både inomhus och 
utomhus.

Symmetry-handfatet i Silestone® Iconic 
Black placeras på bänkskivan, vilket 
resulterar i en mycket modern design. Till 
skillnad från den stora bänkskivan ger 
dess lilla storlek och arrangemang, vinklat 
åt vänster, en intressant asymmetri i 
badrummet.

BADRUM  BADRUMSYTA 06

21

En personlig, urban stil 
med klassiska referenser 

och de mest tekniskt 
innovativa materialen.

1→ Vägg- och bänkbeklädnad  
 Dekton® Eter 
2→ Symmetry-handfat 
 Silestone® Iconic Black



Arkitektur:
Debora Aguiar Arkitekter

Fotografi:
Denilson Machado
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07/ 
Badrumsyta 

Modern 
stil.

En mycket personlig 
design med klassiska 
material, uppdaterad 
med de mest 
moderna trenderna.

En vit färg med marmorering är den perfekta 
bakgrunden för alla badrum som vill ha en klassisk 
touch. Detta är anledning till varför materialet 
Silestone® Calacatta Gold, en vit färg med grå 
marmorering med gyllene nyanser, valdes.
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Stora vertikala 
och horisontella 
plan.

Modern design är i grunden praktisk. 
I den moderna stilen kommer 
funktionaliteten först utan att 
kompromissa med en tilltalande design.

I detta badrum har inredningsdesignern 
valt ett stort duschkar, en extra 
stor ramlös spegel och rymliga 
förvaringslådor.

Designern har även använt sig av 
prydnadselement som grönska, polerade 
kopparkranar och ett material som 
påminner om antik grekisk marmor: 
Silestone® Calacatta Gold.

Ett enormt specialbad i samma material 
tar en central plats i rummet.

→ Golvbeklädnad och skräddarsytt badkar  
 Silestone® Calacatta Gold.



Arkitektur:
Arkitekt: Pedro Francisco

Inredningsdesign
Alexia Martínez
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08/ 
Badrumsyta 

Modern 
stil.

Detta moderna 
badrum återspeglar 

en intressant 
användning av 

platsen i krämfärgade 
nyanser.

Tre vertikala plan – spegel, diskho och fönster – i 
perfekt kontrast till den monolitiska bänkskivan 
och golvets horisontella plan i samma material 

ger ett spektakulärt resultat i detta mycket 
arkitektoniska badrum.  
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Inspirerad av 
kvartsiten i Taj Mahal 
väcker Dekton® Taga 
naturstenens elegans 
och egenskaper.

För väggen har designern valt Dekton® 
Taga, en färg som omfamnar jordtoner och 
karamellfärgad marmorering, en suggestiv 
men klassisk färg för en otroligt modern 
design.

Dekton® Fossil, som tillhör Natural Collection, 
har använts på både bänkskivan och golvet 
för att uppnå ett utmärkt resultat, en mörkgrå 
beklädnad som tar oss tillbaka till antiken. 
Den här färgen finns i två format, 320 x 144 cm 
och är måttanpassad, vilket är mycket 
användbart när det gäller beklädnad av de 
horisontella planen på en plats, såsom golvet 
och bänkskivan i detta badrum.

Slutligen, som om det vore en enorm totem, 
har handfatet specialtillverkats i Silestone® 
Negro Tebas, med en attraktiv matt finish.

2 3

1→  Väggbeklädnad 

 Dekton® Taga

2→ Bänkskiva och golvbeklädnad  
 Dekton® Fossil 

3→ skräddarsydd diskho  

 Silestone® Negro Tebas

1

Kylan och abruptheten i 
kvadratiska former och 

vertikala och horisontella 
plan kompenseras av 

värmen i de material som 
används i projektet.
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09/ 
Badrumsyta 

Modern 
stil.

Detta badrum visar 
upp en nytolkning av 
den moderna stilen.

Blanka vita material med markerad marmorering 
fungerar med ett inslag av guldfärgade inslag, 
skåpsprofiler och brickor för att skapa en distinkt 
stil, men utan att vara alltför flashig. Bänkskivan i 
Silestone® White Zeus utmärker sig tack vare sin 
ljusstyrka och sina rena linjer.

→ Bänkskiva  
 Silestone® White Zeus, polerad yta

Arkitektur:
Mariana Pescara

Fotografi:
Fábio Jr. Severo
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10/ 
Badrumsyta 

Modern 
stil.

En uppfräschad 
klassisk stil får 

detta badrum med 
krämiga toner att 

utstråla elegans 
och god smak.

Detta badrum har skapats utan att lämna 
något åt slumpen. Resultatet blir en lugn och 
rofylld atmosfär som inbjuder till avkoppling.

För att förmedla denna känsla av avslappning 
och samtidigt skapa ett klassiskt badrum 
har inredningsdesignern använt en palett 

av krämiga toner och en välbalanserad 
elementdesign. Diskbänken, träväggen och 

det fristående badet står i centrum och 
arbetar i perfekt harmoni med varandra.
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3 4

1 2

Neutrala toner och 
diskreta texturer för alla 

badrumselement: personlig 
komfort för en unik upplevelse.

Resten av väggarna är klädda i Dekton® Zenith,  
ett mer neutralt material utan marmoreringar.

Golvet har även ett geometriskt mönster som är 
utformat för att golven i de gamla templen. Här har 
inredningsdesignern kombinerat Dekton® 
Entzo, Danae och Ventus för att uppnå ett 
imponerande resultat.

1→  Bänkskiva, vägg- och golvbeklädnad 
 Dekton® Entzo

2→ Duschväggsbeklädnad  
 Dekton® Zenith

3→Golvbeklädnad  
 Dekton® Danae 
4→ Golvbeklädnad  
 Dekton® Ventus

Väggarna i Dekton® 
Entzo förbättrar 
badrummet samtidigt 
som de ger en 
klassisk touch.

Dekton® Entzo är ett material inspirerat 
av Calacatta-marmor. Med framträdande 
marmoreringar i bruna toner ger detta material 
liv och personlighet till badrummet och är den 
perfekta följeslagaren för bänkskivan.
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11/ 
Badrumsyta 

Minimalistisk 
stil.

Funktionalitet och 
formell fasthet: 
”less is more”.

En svit med badrum och sovrum i samma utrymme. 
För det här projektet behövde inredningsarkitekten 
ett material som båda skulle ge den känsla 
av kontinuitet som krävs samtidigt som det 
även skulle fungera bra i våtutrymmen. Tack 
vare användningen av Dekton® Strato-plattor 
i storformat på golvet smälter de två ytorna 
samman.

Arkitektur:
Jano Blanco

Fotografi:
Adrián Chambre
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Den andra stora framgången med projektet 
är den matta vita väggen som separerar 
badrummet från sovrummet och där 
handfatet ligger. Handfatet, som är integrerat 
i bänkskivan, har en konsolförsedd design 
med samma bredd som väggen. Neutrala 
färger och enkla linjer är nyckeln i detta 
badrum där allt har designats med stor 
precision.

Detta underbara, extra stora och integrerade 
handfat går under namnet Elegance och 
finns i alla Silestone-färger. Här är den valda 
färgen Silestone® White Zeus, som framhäver 
platsens minimalistiska design.

Detta praktiska och tidlösa badrum är 
resultatet av en kombination av smart design 
och två neutrala och kompletterande material.

3

2

1→ Bänkskiva 

 Silestone® White Zeus

2→ Elegant, skräddarsytt handfat 

 Silestone® White Zeus  

3→ Golvbeklädnad 

 Dekton® Strato

1

Neutrala färger och enkla 
linjer är nyckeln i detta 

badrum där allt har designats 
med stor precision.



 sockel
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Elegance

Armony

Symmetry

ReflectionHandfat 49 x 30 x 10 cm

Längd från 59 till 320* cm 
Bredd från 40 till 60 cm 
2 cm rak kant eller 12,5 cm sockel

Längd från 59 till 320* cm 
Bredd från 40 till 60 cm 
2 cm rak kant eller 16 cm sockel

Längd från 59 till 320* cm 
Bredd från 40 till 60 cm 
 SI 2 eller DK 1,2 cm rak kant 
eller 12,5 och 16 cm sockel

Silestone®

Silestone®

Silestone®

Silestone® / Dekton®

Silestone® / Dekton®

Silestone® / Dekton®

Handfat 49 x 30 x 10 cm

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

Längd från 55 till 320* cm 
Bredd från 43 till 60 cm 
2 cm rak kant eller 10 cm sockel

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

Silence

Längd från 59 till 320* cm 
Bredd från 40 till 60 cm 
 SI 2 eller DK 1,2 cm rak kant 
eller 12,5 och 16 cm sockel

Längd från 59 till 320* cm 
Bredd från 40 till 60 cm 
 SI 2 eller DK 1,2 cm rak kant 
eller 12,5 och 16 cm sockel

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

Simplicity Handfat 49 x 30 x 10 cm

Integrity- 
diskhoar 
Komplett  
produktutbud.

Diskhoar och bänkskivor utformade  
för att passa alla platser.

Armony
Den moderna utvecklingen 
av traditionsenliga modeller 
gör detta handfat till en 
viktig inredningsdetalj 
som tillför harmoni 
och definition.

C
 

Finns i 
ett stort 
färgutbud.

Se tillgängliga färger 
 på cosentino.com

BADRUM  HANDFAT
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H-Line  
handfat

Olika lösningar för bänkskivor och 
badrumshyllor, med en modern design som kan 
anpassas efter alla behov, och gör badrummet 
ännu mer sofistikerat. 

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

Längd från 47 till 320* cm 
Bredd från 44 till 60 cm 
2 cm rak kant eller 10 cm sockel  
(Marie Top) eller 12,5 cm (Marie S och L)

Längd från 45 till 320* cm 
Bredd från 46 till 60 cm 
1,2 cm rak kant eller 10 cm sockel

Längd från 60 till 320* cm 
Bredd från 46 till 60 cm 
1,2 cm rak kant eller 10 cm sockel

Längd från 60 till 320* cm 
Bredd från 40 till 60 cm 
1,2 cm rak kant eller 12,5 cm sockel

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

Övermontering 
av urbant porslin 

Flex-porslin  
under montering 
Silestone® / Dekton®Silestone® / Dekton®

Integrity- 
diskhoar 
Komplett  
produktutbud.

Ytor som är lätta att rengöra och hygieniska 
med slingrande, organiska och linjära former.

Marie
Tre storlekar i en design 
av runda och funktionella 
ytor som kombinerar 
teknologi med integrtion 
och praktiskhet.

C
 

Finns i 
ett stort 
färgutbud.

Se tillgängliga färger 
 på cosentino.com

BADRUM  HANDFAT
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Wakka

Kador Svit Exelis

Wakka BrimSilestone®

Längd från 70 till 250 cm 
Bredd från 70 till 150* cm 

Silestone®

Längd från 70 till 200 cm 
Bredd från 70 till 150* cm 

Silestone®

Längd från 70 till 320 cm 
Bredd från 70 till 150* cm

Silestone®

Längd från 70 till 250 cm 
Bredd från 70 till 150* cm 

* Endast Jumbo-skiva.

Duschkar 

Komplett 
produktutbud.

Sex anpassningsbara Dekton®- och 
Silestone®-duschkar i en rad olika material 
och ytbehandlingar, lämpliga för alla 
utrymmen i hemmet och tekniska krav,  
hur komplexa de än må vara.

C
 

Finns i 
ett stort 
färgutbud.

Se tillgängliga färger 
på cosentino.com

BADRUM  DUSCHKAR



S-format

Dekton®

71 x 71 cm

M-format

Dekton®

142 x 71 cm

L-format

Dekton®

142 x 142 cm

Arbetsbänk 
med rak kant

Silestone® / Dekton®

Längd från 60 till 320* cm 
Bredd från 30 till 60 cm 
1,2 cm rak kant

HLine 
Bath Tops
Horisontella och funktionella plan med raka 
linjer skapade av Silestone® och Dekton® för 
att skapa en mängd sofistikerade handfat i 
samma material.

Golv
Skräddarsydda 
format och 
standardformat.

Uppnå estetisk kontinuitet i badrumsgolvet 
med standardformatlösningar eller 
anpassade lösningar med stor beständighet 
när de ställs inför variationer i luftfuktighet 
och temperaturer. Minimal fogning och 
underhållsfri. 
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Bänkskiva  
med sockel

Silestone® / Dekton®

Längd från 60 till 320 cm 
Bredd från 30 till 60 cm 
 6, 10 eller 21 cm sockel

C
 

Finns i 
ett stort 
färgutbud.

Se tillgängliga färger 
på cosentino.com

C
 

Finns i 
ett stort 
färgutbud.

Se tillgängliga färger 
på cosentino.com

BADRUM � GOLV / BATH TOPS



Cosentino  
kreativa  
utomhus- 
designer 

Vackert kontinuerliga 
och hållbara 
utomhusplatser.

Förnya dina 
utomhusutrymmen så  
att de omfattar verandor  
och terrasser som smälter 
in i ditt hem.

K
rea

tiva
 utom

husd
esig

ner
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God beständighet  
mot hög fottrafik
Ytan fortsätter att vara opåverkad, 
utsatt för daglig erosion och nötning i 
utomhusutrymmen, och används därför i 
såväl terrasser och trappor som pooler.

Dekton® – bänkskivor 
för utomhusbruk
Dekton® bänkskiva för utomhusbruk 
är beständig och hållbar. Innovativa 
ytor förvandlas till funktionella 
och vackra bänkskivor.

Enkel 
installation
Dekton® är ett mycket lätt, lättskuret 
och anpassningsbart format.

Anpassning utan 
begränsningar
Öppna utrymmen med frihet att inspirera 
och designa med ett unikt syfte: att 
anpassa dina utomhusutrymmen.
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01/ 
Kreativa 
utomhusdesigner

Omforma dina 
utomhusutrymmen så 
att de omfattar verandor 
och terrasser som 
smälter in i ditt hem.

Vackert kontinuerliga och 
hållbara utomhusplatser.

Utomhusområden som t.ex. verandor, terrasser 
eller trädgårdar har blivit hemmets mest värdefulla 
utrymmen. Tidigare krävde utomhusmaterial årligt 
underhåll och vårdades inte på ett bra sätt. Dessutom 
fanns det alltid ett synligt mellanrum mellan inomhus- 
och utomhusgolv. 

Dekton® omdefinierar upplevelsen av att njuta av 
utomhusutrymmen genom att skapa kontinuerliga 
golv som fortsätter inomhus. Utsidan och insidan blir 
kontinuerliga med väldigt få fogar eller lågt underhåll, 
och ytan oförändrad över tid.

EXTERIÖRER� KREATIVA UTOMHUSDESIGNER 01

Arkitektur:
Jano Blanco
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Dekton® Aeris är ett material från 
Natural Collection som har en intressant 
kombination av beige och grått med en 
betonginspirerad look. Det fungerar mycket 
bra på utomhusgolv tack vare formatet 
320 x 144 cm. Kan monteras på en trappa, 
i en simbassäng, utanför en pergola eller 
fortsätta hela vägen in i vardagsrummet.

Dekton® Grip+ förhindrar att man 
halkar i utomhusområden när man 
går barfota. Dessutom är den mycket 
motståndskraftig mot fläckar, UV-strålar 
och temperaturförändringar

Utomhusutrymmen  
med betonglook.

En naturlig grund i storformat  som 
ansluter verandan eller terrassen med 
vardagsrummet. Materialet har betongens 
utseende och känsla, men utan dess 
nackdelar – slutresultatet är spektakulärt! 
Designern får alla dessa fördelar i Tech 
Collection och Industrial Collection från 
Dekton®.

→ Golv: 
 Dekton® Aeris



Arkitektur:
Andres Oller-Arquivirtual

Fotografi: 
Alberto Rojas
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02/ 
Kreativa 

utomhusdesigner
Sand och vita  

vidder med 
medelhavskaraktär.

Visuell  
kontinuitet.

I detta projekt designade arkitekten ett  
Medelhav och ett modernt hus med  

kubikvolymer och moderna planlösningar.

Medelhavsstilen syns i de vita väggarna,  
som påminner om de vitkalkade husen i södra  

Spanien och i det kontinuerliga stora golvet 
som framkallar kusten. Ett varmt, hållbart  

och praktiskt material som enhetligt  
kopplar samman terrassen, verandan och 

badrumsutrymmena.
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Värmen från 
Dekton® Danae.

Dekton® Danae från Natural Collection är 
ett tidlöst material som smälter in perfekt 
på alla platser. Dess ton i kalkstensbeige 
påminner om sand.

Den finns i formatet 320 x 144 cm, 
vilket gör den till det perfekta valet för 
golvbeklädnad.

Det finns fem tjocklekar (4, 8, 12, 20 och  
30 mm), idealiskt för bänkskivor, möbler 
och väggbeklädnader, både inomhus och 
utomhus.

→ Golv 
 Dekton® Danae



Fotografi:
Alberto Rojas
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03/ 
Kreativa 
utomhusdesigner
Inspirerande 
utomhusdesigner 
skapade med lokalt 
tillgängliga material.

Funktionalitet med 
en lantlig touch.

I det här porslins- och trädgårdsprojektet har 
inredningsdesignern renoverat ett hus med  
praktiska, tekniskt effektiva material. Denna el 
eganta renovering inkluderar användning av  
Dekton® Kreta för golv och byte av originalfönstren 
mot stora glasfönster.

Dessa moderna ytbehandlingar passar perfekt  
till stenmurar, terrakotta-grytor och rattanstolar  
– alla traditionella material med en rustik touch.
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Golv och bord i 
storformat med samma 
kod: Dekton® Kreta.

Dekton® Kreta valdes ut för utomhusgolven 
i detta hus, en grå del av Industrial 
Collection som efterliknar cement.

Även om den finns i formatet 320 x 144 cm, 
valde designern ett mer reducerat format 
för att lämna synliga fogar som påminner 
om ett schackbräde.

Samma material användes för att skapa 
det stora 4 meter stora bordet, vilket 
skapade en monolitisk, robust och kraftfull 
effekt.

→ Golv 
 Dekton® Kreta
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Arkitektur:
Leandro M. del Río Regos

Fotografi: 
Roi Alonso 
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04/ 
Kreativa 

utomhusdesigner
Omvandlingen av en 

1960-talsbyggnad börjar 
med dess fasad.

Dekton® och  
ventilerade fasader.

Arkitekten för detta projekt ställdes inför 
stora strukturella problemen. Tanken var att 

återställa en byggnad från 1960-talet med en låg 
belastningskapacitet, där begränsningar av energi 

och behov av ljudisolering måste lösas. Dessutom  
var det viktigt att hitta ett material som kunde  
motstå de oförlåtande kustförhållandena och 

enkelt kunde dölja anläggningarna och 
byggnadselementen.

Fastighetsutvecklaren föreslog användning  
av en ventilerad fasad med keramisk beklädnad. 

Baserat på detta förslag hittade arkitekten 
 och stenproducenten den perfekta lösningen  

i Dekton®.

Tack vare Dekton® löstes de strukturell 
a och funktionella problemen, samtidigt som 

 det ledde till ett optimalt och attraktivt resultat  
på rekordtid.
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Dekton®, den nya 
beläggningen för 
bostadshus.

38 stycken 1,2 cm tjocka Dekton® Sirius-
skivor användes för att bekläda fasaden, 
vilket motsvarar en total yta på 175 m2. 
Dessa skivor är lätta att underhålla 
och de stöds upp på en konstruktion 
av rostfritt stål och aluminium som är 
mycket motståndskraftig mot fukt.

→ Ventilerad fasad 
 Dekton® Sirius
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05/ 
Kreativa 
utomhusdesigner
Återuppfinn platserna 
utomhus med 
enhetligt krämfärgade 
och vita ytor.

Visuell kontinuitet,  
mångsidighet och hållbarhet 
för utomhusplatser.

Detta bostadsprojekt sticker ut på grund av 
användningen av ett enda material för alla uto 
mhusgolv, såsom: tillgång till garaget, trappor,  
veranda, simbassäng osv. Dekton® Strato har 
använts på hela utomhusytan, till skillnad från  
de vita väggarnas och de stora glasytornas 
rena utseende.

Resultatet blir en modern och funktionell  
struktur som passar alla designer.
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Dekton® Strato är ett material från 
Tech Collection som påminner om 
en betongyta. Dess gråa och beiga 
fläckiga design skapar ett attraktivt och 
praktiskt ljusspel för utomhusplatser. 
Tack vare formatet 320 x 144 cm är det 
ett perfekt material för att ge en visuell 
kontinuitetskänsla.

→ Golv 
 Dekton® Strato



Arkitektur:
José Poveda Rivera 

Fotografi:
Alberto Rojas
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06/ 
Kreativa 

utomhusdesigner
XXL-format för stora 

ytor som sticker  
ut i ditt hem.

Veranda och terrass 
i samma finish.

En av utmaningarna med detta projekt  
var att framgångsrikt integrera  

utomhusutrymmet med resten av huset.

För att göra detta har Dekton® Danae 
 320 x 144 cm skivor lagts vertikalt med 

kontinuerliga fogar som knappt syns.

Användningen av det stora formatet i denna 
layout ger en känsla av djup och välkomnar 

dig in i hemmet samtidigt som utomhus- och 
inomhusplatserna smälter samman.
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Oändliga möjligheter i 
alla utomhusmiljöer.

Förutom materialets unika egenskaper som 
gör det idealiskt för utomhustillämpningar 
gör Dekton® Danae beigefärgade nyanser 
det också till ett mycket vackert val.

Golvet i storformat på de två våningarna i 
huset skapar en sömlös blandning av båda 
utrymmena och ett elegant och tidlöst 
utseende.

→ Golv 
 Dekton® Danae
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07/ 
Kreativa 
utomhusdesigner
Ett hus på berget 
med utsikt över fjorden.

När materialet smälter 
in med naturen.

Detta imponerande hem är en arkitektonisk bedrift  
som visar upp material som smälter in och  
kompletterar naturen. Målet: att smälta in i den 
omgivande naturen och belysa närheten till fjorden.

Perfekt harmoni uppnås med den grå färgen av  
armerad betong – som stenar – och brunt av 
fasadbeklädnaden – som trä och lera – och  
avslutas med de oändliga glasytorna med 
utsikt över vattnet.

Arkitektur:
Arkitektstudio Widjedal Racki

Fotografi:
Sara Danielsson
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Förstärkt betong  
+ Dekton®.

Dekton® Kadum från Tech Collection har 
bruna och kolsvarta toner och en oxiderad 
matt finish som ger en modern och 
industriell känsla i alla byggnader. 

I detta hem var Dekton® Kadum det 
perfekta valet för att hjälpa till att uppnå 
en mycket modern arkitektonisk stil som 

påminner om Frank Lloyd Wrights ikoniska 
Fallingwater-hus.

Två resistenta material samarbetar för 
fasaden i detta mycket speciella hem, vilket 
ger ett fantastiskt resultat.

Arkitekten har designat layouten med hjälp 
av stora skivor av olika format som passar 
de olika platserna, vilket bidrar till att 
skapa en känsla av horisontell symmetri.

→ Ventilerad fasad  
 Dekton® Kadum
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Cosentino® 
-kök

Omdesigna köket 
för att göra det till 
hemmets hjärta.

 186 | 187

K
öksyta
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Det har gått länge sedan 
köket var ett bortglömt 
rum i den mörkaste delen 
av huset. Köket är nu 
ett viktigt utrymme som 
kan integreras med 
vardagsrummet och 
dela samma design.

Bänkskiva till 
kök och köksö 
Tusentals hushåll i hela världen har 
förlitat sig på Cosentino®, för att 
de ska få ett kök som inte bara är 
funktionellt och snyggt, utan som 
även spelar en viktig roll i familjers 
dagliga liv. Vi erbjuder ett brett 
utbud av färger och ytor, så att du 
kan hitta din perfekta bänkskiva.

Köksgolv och 
beklädnad
I denna så kallade 
”omställningsprocess” spelar ön en 
viktig roll, eftersom den fungerar som 
en förbindelse mellan de två miljöerna 
och är en mötesplats i hemmet. I detta 
projekt byggde inredningsarkitekten 
hela designen runt köksön.

Integrering 
i platsen
Köket som vardagsrum, kopplat till 
resten av huset. Totalintegrering 
av bänkskivan med beklädnaden 
eller golvet i vardagsrummet.
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Diskhoar 

Diskhon är av största vikt i rummet.  
Den måste garantera beständighet, 
säkerhet och hygien. Cosentino® 
använder ett material med låg porositet, 
som klarar slag, höga temperaturer och 
frekvent exponering för vatten och fett.

Hitta din stil: 
färger som kan 
kombineras med allt
För att välja de ytor och färger som kan 
fungera bäst i ditt kök är det viktigt att 
du känner till vilka designer som finns 
tillgängliga. Maximera det med det 
obegränsade urval av material, format 
och färger som erbjuds av Cosentino®.
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01/ 
Köksyta 

Omdesigna köket 
för att göra det till 

hemmets hjärta.

Ansluta köket till 
vardagsrummet.

Borta är de dagar då köket var ett bortglömt 
rum i den mörkaste delen av huset. Köket är 

nu ett viktigt utrymme som kan integreras 
med vardagsrummet och dela samma design.

I denna så kallade ”omställningsprocess” 
spelar ön en viktig roll, eftersom den fungerar 

som en förbindelse mellan de två miljöerna 
och är en mötesplats i hemmet. I detta projekt 

byggde inredningsarkitekten hela designen 
runt köksön.
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Köksö i klassiskt 
material.

Även om det här köket har en distinkt 
modern look har designern valt ett 
klassiskt material till bänkskivan: 
Silestone® Calacatta Gold i polerad 
finish. Användningen av en 5 centimeters 
remsa och den diagonala skärning på 
framsidan ger modernitet och stil till 
ett material som påminner om gammal 
marmor.

→ Bänkskiva till kök 
 Silestone® Calacatta Gold, polerad yta



Arkitektur:
José Poveda Rivera 

Fotografi:
Alberto Rojas
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02/ 
Köksyta 

Köksöar som 
omvandlas till 
köksbord.

Köksbord och 
väggbeklädnad i 
samma material.

I detta projekt samexisterar de bruna tonerna 
av mörkt trä med den svarta beklädnaden i 
Dekton® Domoos som används på bord och 
väggar i perfekt harmoni.

En köksö med en inbyggd diskho är mer 
än bara en ö. Den förvandlas till ett riktigt 
matbord i betydande proportioner. Den 
öppna spisen med bioetanol fungerar som en 
avskiljare mellan köket och vardagsrummet. 

Resultatet blir en elegant, välbalanserad och 
varm plats. Genom att använda beklädnad i 
stort format, 320 x 144 cm, skapas en illusion 
av en oavbruten, foglös yta som ger djup till 
rummet, samtidigt som det garanterar enkelt 
underhåll och rengöring.
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Den mörka touchen kommer från 
Dekton® Domoos, ett vackert material 
med matt yta från Solid Collection, 
perfekt för personer som älskar rena 
designer. Som kontrast används 
chokladbrun på läderstolarna och 
spismanteln.

→ Bänkskiva till kök 
 Dekton® Domoos
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03/ 
Köksyta 

Kök i Calacatta 
Gold och trä. 

Klassisk Scandy.

Vägg, bänkskivor och 
köksö i samma material.

Framgången med detta projekt ligger främst 
i användningen av ett vackert och tidlöst 

material som påminner om antik marmor: 
Silestone® Calacatta Gold. Denna vita yta 

med grå ådring används för den främre 
beklädnaden – med inbyggd fläkt och 

alkov – bänkskiva och ö, vilket ger en vacker 
kombination av klassiskt och modernt.

Alla skåp, golv och sittplatser runt ön 
kontrasterar den kalla vita marmorfärgen och 

-effekten i honungsfärgat trä. Slutligen ville 
designern ge köket en dekorativ touch. Till 

detta användes svart på båda sidor av köket. 
Till vänster är dörrhöljet klätt i Silestone® 
Eternal Marquina. Till höger har det stora 

fönstret en profil med en industriell look.
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→ Bänkskiva till kök 
 Silestone® Calacatta Gold, polerad yta

Monolitiska  
öar.

Det här projektets skönhet ligger 
i den perfekta symmetrin mellan 
matlagningsområdet, dess inbyggda 
utsugsfläkt och den stora, monolitiska 
ön. Allt detta, prytt med samma 
klassiska, tidlösa och vackra material: 
Silestone® Calacatta Gold.
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04/ 
Köksyta 

Boho-chic med en 
klassisk anda.

Väggar och bänkskivor 
i samma material.

Funktionalitet är drivkraften bakom detta  
projekt. Interiördesignern har skapat en hög  
bar, en industrispis med gashällar och en  
rymlig diskho med oslagbar utsikt. I vinkylen  
finns ytterligare en diskho.

Som avslutning på designen användes en sober 
grå ton med subtila ådringar på väggar och 
bänkskivor: Silestone® Eternal Serena. Denna 
färg finns i standardformat (306 x 140 cm) och 
i jumboformat (325 x 159 cm), där den senare 
är idealisk för golv- och väggbeklädnad för att 
skapa en kontinuerlig plats. Ådringarna på ön 
Silestone® Eternal Marquina kontrasterar  
vackert med bänkskivan och stänkskyddet.
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→ Vägg- och bänkbeklädnad 
 Silestone® Eternal Serena.

→ Kök med beklädnadsvägg och köksö  
 Silestone® Eternal Marquina

Kontinuerliga  
ytor.

Att använda samma material för vägg 
och bänkskiva ger en kontinuerlig, 
visuellt attraktiv yta, som är både 
praktisk och lättskött tack vare det 
minimerade antalet fogar.

Silestone® Eternal Serena är en del 
av Eternal Collection, en kollektion 
inspirerad av naturstenens färger.  
Det här materialet har därför känsliga 
vita ådringar som ger platsen elegans 
och värme.
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05/ 
Köksyta 

Grå och vit för 
en uppfräschad 

klassisk stil.

Köksön som 
arbetsplats.

I detta kök ville inredningsarkitekten 
maximera ljuset som kommer in genom 

takfönstret och de stora fönstren. Allt detta 
naturliga ljus faller på en central ö på mer 

än fem kvadratmeter, vilket är centrum för 
verksamheten och kökets fokuspunkt.

Den imponerande bänkskivan i Silestone® 
Blanco Zeus gör vitt till den dominerande 

färgen på köksön. Även tegel och skåp i 
betat trä är vita. Som kontrast mot det ljusa 
finns sekundära områden i gråtoner, medan 

bänkskivan och den andra diskhon är klädda 
i Silestone® Charcoal Soapstone, en färg med 

svart bakgrund med ådringar.
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→ Vägg- och bänkbeklädnad 
 Silestone® Charcoal Soapstone

→ Köksö  
 Silestone® Blanco Zeus

Skinande  
vit.

Arbetsområdet definieras tydligt av den 
stora bänkskivan med en 12 cm remsa. 
Användningen av Silestone® Blanco Zeus 
i en glansig finish förstärker ljusreflexen 
ytterligare.

Extra  
bänkskivor.

Till skillnad från det vita som 
dominerar kökets fokuspunkt, valde 
inredningsarkitekten en mycket mörk matt 
färg med gråaktig marmorering från Eternal 
Collection för extra bänkskivor: Silestone® 
Charcoal Soapstone. Detta material, som 
lånat inspiration av täljsten, skapar en otrolig 
effekt tack vare dess djup och fluiditet.



Arkitektur:
Andre Lenza

Fotografi:
@heliosperandio
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06/ 
Köksyta 

Ett elegant, 
urbant kök.

Allt i samma  
material.

I detta gråtonade kök valde designern 
Silestone® Pearl Jasmine för bänkskivan, 
väggbeklädnaden och den skräddarsydda 
diskhon. Trots dess klassiska yta uppnås 
ett mycket industriellt resultat tack vare 
kombinationen med de svarta kranarna och 
handtagen och kökets rena, raka linjer.

Den runda bollen med hänglampa och små 
gulddetaljer bryter däremot ned monotonin 
av grått och ger rummet en 50-talskänsla. 
Resultatet är ett elegant och urbant kök som 
integreras perfekt med vardagsrummet.
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→ Vägg- och bänkbeklädnad  
 Silestone® Pearl Jasmine

Ett klassiskt material 
med modern finish.

Silestone® Pearl Jasmine, en del av 
Eternal Collection, påminner om 
kalksten med diskret grå ådring. Det är 
det perfekta materialet för klassiska kök 
eller kök på landsbygden, men när det 
kombineras med svarta urbana detaljer 
fungerar det perfekt i ett modernt kök.



Arkitektur: 
Andre Lenza

Fotografi: 
@heliosperandio
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07/ 
Köksyta 

Helvitt  
på ett nytt sätt.

Ljuset, rymligheten och 
skönheten hos vitt. 

Vitt är den färg som 90 % av designers 
föredrar när det gäller att planera ett kök. 

Detta är ett klokt val, eftersom vitt kan få en 
plats att se större ut samtidigt som det ger 

en känsla av renhet och ordning.

I det här köket har inredningsdesignern 
kombinerat bänkskivan och ön i Silestone® 

White Zeus med blanka vitlackerade 
möbler. Användningen av tjocka bänkskivor 

i skåpområdet, tillsammans med de 
glansiga lackerade möblerna, ger köket en 

dekorativ känsla.
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Ett kök i Silestone® Zeus.

Silestone® White Zeus ger bänkskivan 
och sidolisten en imponerande, 
väldefinierad look. Dess orörda 
utseende förmedlar energi och är 
tidlöst.

→ Kök med arbetsbänk och köksö 
 Silestone® White Zeus



Arkitektur:
Rocha e Rodrigues Architects

Fotografi:
Marian Orsi 
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08/ 
Köksyta 

Ett modernt 
kök med 
rustik inredning.

Vita och grå toner i 
kombination med trä.

I det här projektet hittade designern en 
motpunkt till de exponerade takbjälkarna med 
målet att ljusa upp platsen och framhäva den 
höga takhöjden. 

Väggar och möbler valdes ut i en opolerad 
vit färg som gav visuell kontinuitet även med 
det vita taket. Som en inflexionspunkt har 
bänkskivan en ljusgrå färg och möblerna 
runt ön en mörkgrå färg som framhäver 
allt i den här zonen för arbete och sociala 
sammankomster. Den enda tendensen till en 
rustik stil finns i baren och träpallarna som 
ansluter till takbalkarna. Allting är noggrant 
genomtänkt för ett effektfullt kök. 
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→ Kök med arbetsbänk 
 Silestone® Kensho

→ Kök med köksö 
 Silestone® White Zeus

Grått och vitt.

För resten av köksbänkskivan valde 
inredningsdesignern Silestone® 
Kensho, ett harmoniskt och avkopplande 
material från Zen Collection som 
matchar möblernas vita färg perfekt. 

Två olika  
bänkskivor.

Köksön är stjärnan i detta kök. Här 
har bänkskivan en polerad finish i 
Silestone® White Zeus, vilket skapar en 
stark kontrast mot de mörkgrå, matta 
lackerade möblerna.



Arkitektur: 
Rocha e Rodrigues Architects 

Fotografi:
Marian Orsi 
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09/ 
Köksyta 

En fantastisk  
arbetsyta för att 

skapa oda rätter.

Ett kök fullt 
av karaktär.

I detta hem i urban stil med betongtak var 
målet att skapa ett varmt, välkomnande 

kök där man kunde ha trevligt och laga mat 
tillsammans med vänner. Ägaren av detta 

hem har två passioner: trädgårdsarbete och 
matlagning.

Med detta i åtanke planerade designern ett 
mysigt kök i trä med ett trevligt område där 

man kan umgås och en häpnadsväckande 
köksö med en del för matlagning som passar 

perfekt för att laga mat ihop med gäster.   
Eftersom ägarens andra stora passion är 

trädgårdsarbete har köket utsmyckats med 
växter som hänger från taket – som om 

det vore en urban trädgård – och mängder 
av andra växter på olika platser i rummet. 

Trä och växter möts och skapar ett mycket 
personligt kök
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→ Kök med arbetsbänk 
 Silestone® Blanco Zeus

En häpnadsväckande  
köksö i vitt.

Silestone® White Zeus är färgen som 
valdes för beklädnad av den extra stora 
köksön med integrerad spis och diskho..

I detta kök riktas all uppmärksamhet 
på köksön tack vare dess imponerande 
glansiga yta.



Arkitektur:
Mariana Andersen och 
Mariana Guardani

Fotografi:
Maíra acayaba
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10/ 
Köksyta 

Modern stil i det här 
köket med grova 
marmoreringar.

På en orörd vit bakgrund ville designern lägga till en personlig 
touch när han valde den här köksön som också fungerar som bar. 
Ett monolitiskt block i Dekton® Aura designades och kombinerades 
med en stor skiva i ekträ.

Dekton Aura, en del av Natural Collection, efterliknar klassisk 
Carrara-marmor. Till skillnad från Calacatta Gold har den en 
marmorering som är mer gråtonad, vilket gör den till den perfekta 
matchningen till trämaterial, som i det här projektet. 

→ Kök med arbetsbänk   
 Dekton® Aura
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11/ 
Köksyta 

Ordning och harmoni 
i detta fantastiska 

utrymme som 
är anslutet till 

resten av huset.

Köket är visuellt separerat från resten av 
huset med en skåpvägg där de elektriska 
apparaterna döljs. I det här köket har den 
extra stora köksön en inbyggd diskho och 

extra plats för hungriga middagsgäster. 
För att uppnå visuell kontinuitet på 

en sådan öppen plats är både köksön 
och bänkskivan tillverkade av samma 

material, Dekton® Aura 15.
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→ Kök med arbetsbänk 
 Dekton® Aura15  

Köksö i 
Dekton® Aura 15.

Designern valde Dekton® Aura 15 för 
köksön och bänkskivan. Användningen 
av ett klassiskt material med 
marmorering i ett så välbalanserat kök 
ger rummet rörelse och personlighet.



Arkitektur:
Muxacra

Fotografi: 
Alberto Rojas
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12/ 
Köksyta 

Omdesigna 
köket för att göra det 
till hemmets hjärta. 
.

Kubiska linjer och 
en lek med ytor.

För den här köksdesignen ville ägaren ha 
en snygg och funktionell plats som skulle 
smälta in i den klassiska stilen i hens 
vardagsrumsmöbler. Baserat på denna 
begäran planerade designern en stor 
vit köksö med en integrerad diskho och 
kokyta.

En robust, horisontell yta i Dekton® 
Sirius markerar baren och fortsätter 
sedan längs väggen, vilket hjälper till 
att förstora platsen. Spisfläkten i stål i 
dubbelkubsdesign ovanför hällen avslutar 
rummet. Resultatet blir ett kök som är 
omsorgsfullt designat, där inget har 
lämnats åt slumpen.
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→ Kök med köksö, Dekton® Sirius

→ Kök med köksö 
 Dekton® Bergen (X-Gloss)

En fantastisk svart bar.

I detta kök sträcker sig en bar i Dekton® 
Sirius över köksön och fortsätter 
sedan längs väggen. Den här svarta 
texturerade färgen, utan marmorering, 
kontrasterar vackert med den 
traditionella färgen hos Dekton® X-Gloss 
Bergen.

Dessutom smälter Dekton® Sirius in 
perfekt med andra attiraljer som kranar, 
taklampor och pallar, även dem i svart.

Köksön som  
skulptur.

För att ge detta kök lite rörelse och 
karaktär valde designern Dekton® 
Bergen i polerad finish till köksön. Detta 
material från Stonika XGloss Collection 
har lånat inspiration av Portobello-sten.
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Integrity  
Due L

Integrity 
Due XL

Yttermått 40 x 37 x 17,5 cm 
Innermått 37 x 34 x 15,5 cm

Radie mellan väggar 6,5 cm 
Radie mellan botten och sidor 0,3 cm

Radie mellan väggar 6,5 cm 
Radie mellan botten och sidor 0,3 cm

Radie mellan väggar 3 cm 
Radie mellan botten och sidor 3 cm

Radie mellan väggar 6,5 cm 
Radie mellan botten och sidor 0,3 cm

Radie mellan väggar 6,5 cm 
Radie mellan botten och sidor 0,3 cm

Radie mellan väggar 13 cm 
Radie mellan botten och sidor 0,3 cm

Integrity  
Due S
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Integrity  
One
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Yttermått 54 x 40 x 17,5 cm 
Innermått 51 x 37 x 15,5 cm

Yttermått 70 x 46,5 x 23,5 cm 
Innermått 67 x 43,5 x 21 cm

Yttermått 54 x 44 x 17,5 cm 
Innermått 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity Q Yttermått 55 x 44 x 17,5 cm 
Innermått 51 x 41 x 15,5 cm

Integrity 
Top

Yttermått 54 x 40 x 17,5 cm 
Innermått 51 x 37 x 15,5 cm

Silestone® Integrity erbjuder alla funktioner 
som har gjort Silestone till den bästa 
produkten på marknaden: hög reptålighet, 
hållbarhet och naturligtvis högsta 
möjliga prestanda vad gäller design.

C
 

Finns i 
ett stort 
färgutbud.

Se tillgängliga färger 
på cosentino.com

Silestone® 
Integrity 
-diskhoar
Komplett 
produktsortiment.

Utan fogar, sprickor eller begränsningar. Integrity 
vill förena ditt kök med ytor som inte har någon 
början eller något slut. Integrity ger dig en känsla 
av enhetlighet och perfekt integrering med 
bänkskivans övriga element. En enda skiva finns i 
en rad olika Silestone®-färger, för ett kök som flyter 
in i vardagsrummet.
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Möbler
Ytor integrerade med 

en unik och tidlös 
möbeldesign. 

Dekton®, 
möblernas andra hud.

Det är trendigt att använda samma beklädnad 
som på köks- eller badrumsbänkskivan till 
lådor och garderober. Detta gör att du kan 

uppnå kontinuerliga och rena ytor utan 
fogar, vilket skapar en monolitisk effekt. 

Denna dekortrend är endast möjlig med den 
tekniska utvecklingen av materialen. 8 mm 

och 12 mm tjocklek är idealiska för bord och 
kaffebord. Det smala 4 mm tjocka formatet gör 

det möjligt att bekläda köks- och badrumsmöbler 
och det är också ett svar på designerns 

kreativa rastlöshet – exklusiva och anpassade 
bordsskivor för inomhus och utomhusbruk. 
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Möbler
Oöverträffbar 
hållbarhet och design.

Cosentino® omdefinierar 
möbler tack vare deras 
mångsidighet, hållbarhet 
och snygga design.

Dekton® Slim med en tjocklek på 4 mm gör materialet 
väldigt lättarbetat. Dess lätta vikt och egenskaper gör 
den till den perfekta lösningen för bekläda alla typer 
av möbler och den anpassar sig till alla estetiska 
förslag: i vitt och guld, i svart och krom ...

Dekton® Slim har alla 
fördelar och egenskaper 
som Dekton stoltserar med 
samt hög beständighet 
mot repor och fläckar.



COSENTINO SPACES  244 | 245MÖBLER

Perfekt för beklädnad  
av garderober och kök.

Dekton® Slim Zenith och Dekton® Slim Opera 
var de två toner som valdes för att dölja 
dessa lådor under trapporna och i kökets 
front. Resultatet blev en kamouflagerad yta 
av denna praktiska förvaringslösning, utan 
att kompromissa med platsens estetiska 
egenskaper.

→ Köksmöbelbeklädnad, Dekton® Slim Opera

→ Köksmöbelbeklädnad, Dekton® Slim Zenith
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Skåp integrerade i ön.

Dekton® Slim är den perfekta lösningen för att 
bekläda lådor på köksön, med en monolitisk 
effekt.

För detta industriprojekt valde designern 
Dekton® Trilium: en finish inspirerad av 
vulkanisk sten med en touch av oxidering, 
vilket ger platsen en fantastisk karaktär.

Slims tjocklek på 4 mm gör det än en gång 
möjligt att skapa en köksö med helintegrerade 
lådor.

→ Köksmöbelbeklädnad, Dekton® Slim Trilium→ Köksmöbelbeklädnad, Dekton® Slim Kreta



COSENTINO SPACES  248 | 249MÖBLER

→ Bordsskiva, Dekton® Laos → Bordsskiva, Dekton® Laos



Arkitektur:
Maurício Nóbrega

Design
Cosentino®

Fotografi:
Fransisco Carrasco
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Stora  
kubikblock.

Dekton® låter dig bekläda stora möbler som 
om de vore stenblock direkt från stenbrottet. 
På denna plats har designern använt sig av 
Dekton® Aura 15 i dess storformatsversion, 
för att skapa ett starkt centrumbord med 
extraordinära dimensioner. 

Unika och markerade 
marmoreringar på små ytor.

Med Sensa by Cosentino® kan designern få 
utlopp för sina kreativaste idéer och välja 
naturliga material med uttalad marmorering, 
såsom färgen Orinoco.

Sensa by Cosentino® är skyddad natursten. 
Designern kan välja den del av stenen han/
hon vill ha till sin design. Detta ger en särskild 
kvalitet och unikhet: Det kommer aldrig att 
finnas ett bord som detta. 

→ Bord, Dekton Aura→ Bordsskiva, Sensa by Cosentino® Orinoco
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Inomhus- och  
utomhusbruk.

En annan fördel med Dekton® bordsbeklädnad 
är att den fungerar både inomhus och 
utomhus. Dess höga beständighet mot UV-
strålar och temperaturförändringar gör den 
till det perfekta materialet för utomhusmöbler, 
vilket undviker nedbrytning över tid. 

→ Bordsskiva, Dekton® Kelya → Bordsskiva, Dekton® Kelya
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→ Bordsskiva, Dekton® Aura 15

Total anpassbarhet till 
modulära system.

Dekton®s lätta format om 4, 8 och 12 mm gör 
att materialet kan anpassas till modulära 
system eller bordsförlängningar och 
skapa kompositioner av högt estetiskt och 
funktionellt värde. 

Sammansättning av 
kontinuerlig marmorering.

Ljusstyrkan och neutraliteten hos Dekton® 
Aura hälls upp på en personlig duk som 
kännetecknas av en flytande kontinuitet av 
grynighet mellan de olika bitar som utgör 
bordet.
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→ Bordsskiva, Dekton® Trilium → Bordsskiva, Silestone® Eternal Statuario

Perfekt för  
arbetsplatser.

Egenskaperna hos Dekton® och Silestone® 
gör dessa material till det perfekta valet för 
arbetsplatser. Med sina oändliga möjligheter 
när det gäller ytbehandlingar och design ger 
de dessa platser en dekoreffekt och skapar 
attraktiva och funktionella bord som passar 
för hemarbete. 
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 / 04850 
Cantoria - Almería (Spanien) / Tel.: +34 950 444 175  
info@cosentino.com / www.cosentino.com

* Besök www.nsf.org för mer information  
om nyanser med NSF-certifiering

** Den koldioxidneutrala certifieringen 
gäller endast för Sunlit Days-serien.

          

* ** 


