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chromica series

Chromica é uma viagem de 
descoberta através dos cantos 
mais remotos do planeta, em 
busca de tons escondidos. 

Viajámos por mares revoltos, 
oceanos profundos, vastas 
florestas e paisagens inóspitas  
na nossa busca de captar cores 
que fossem puras, autênticas e 
isentas de adornos desnecessários.  

Nasceu Chromica.

W

Chromica é o resultado da colaboração 
com Daniel Germani, arquiteto e 
designer. Esta nova série foi criada com 
o objetivo de ampliar o espectro de 
cores Dekton, integrando dois novos 
tons obrigatórios num mate sofisticado 
e semelhante a um camaleão.  
 
 

De norte a sul, este a oeste, captámos 
os tons mais elegantes e neutros – 
cores que conseguem vestir qualquer 
espaço arquitetónico, de projetos 
inovadores e revolucionários a  
designs clássicos e minimalistas. 

Descubra Feroe e Baltic.
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Dekton 
Chromica
Feroe

Ilhas Faroé 
Føroyar
61° 58’ 12” N, 6° 50’ 40” O

À medida que o sol se põe, as vastas 
paisagens do Ártico são cobertas por 
um verde escuro, sereno e elegante. 
Líquenes, erva e musgo cobrem 
enormes extensões das ilhas. Foi neste 
local mágico que captámos esta cor.

Feroe possui um tom mate escuro, 
ideal para a criação de grandes 
extensões, semelhantes a pradarias. 
Um tom elegante e cheio de bom  
gosto para qualquer espaço interior  
ou exterior.
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chromica feroe

Chromica 
Solid collection
8 mm, 12 mm e 20 mm.
Equivalente a PANTONE 
5535 U 



Elegância para qualquer 
tipo de espaço.

Dekton 
Chromica
Feroe

Feroe empresta qualidade e elegância a qualquer espaço.  
A austeridade do verde‑escuro complementa na 

perfeição os tons mais vivos e quentes.
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chromica feroe



Harmonia, tranquilidade, 
equilíbrio e ligação com  
a natureza.

feroe
tendência
painel semântico 

Natural Trend/
Feroe + Madeira
+ Minimalista/
formas autênticas 
+ Dourado + Plantas

Feroe combina na perfeição com os 
elementos naturais, tais como plantas, 

madeira, metal, formas geométricas 
e todos os tipos diferentes de pedra 

(ardósia, mármore, travertino, etc.)
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Dekton 
Chromica
Baltic
Mar Báltico
Bałtyk 
58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′ E

O Báltico é um mar pouco profundo 
de águas azuis frias. Na sua maioria, é 
desconhecido, apesar de ser delimitado por 
nove países. Foi testemunha de uma história 
turbulenta e apaixonada devido à chegada 
de povos, como os Romanos e os Vikings.

Esta paisagem foi a inspiração para a 
segunda cor da série. Baltic é uma cor  
azul‑escura com um grau elevado de  
pureza estética e conceptual. Com a sua 
aparência serena, Baltic pode envolver e 
acrescentar charme a qualquer espaço, tal 
como o mar de onde saiu a inspiração para  
o seu nome.

chromica baltic
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Dekton 
chormica
Feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm and 20 mm
PANTONE equivalent 
303 U
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Dekton 
Chromica
Baltic

Baltic cria ambientes com uma robusta força visual.  
Com propriedades técnicas e de tom sólidas, 

consegue decorar locais, tais como aeroportos e 
outros locais públicos com muito movimento.

Espaços adornados  
com beleza, poder  

e carisma
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Tendência  
retrofuturista/ 
Baltic + Metal  
+ Vidro + Tecnologia  
+ Efeitos de luz

Baltic enfatiza e complementa qualquer 
tipo de material ou elemento decorativo. 
O metal, a luz e o vidro cintilam com fulgor 
em espaços onde a tonalidade azul de 
Chromica faz notar a sua presença.

baltic
tendência
painel semântico 

Luminosidade, 
beleza e 
singularidade.
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Vantagens 
do Dekton®

Elevada  
resistência  aos 
raios ultravioleta 

Resistência  
a riscos

Resistência  
a manchas

Máxima  
resistência ao 
fogo e ao calor

 Resistente  
ao desgaste

Estabilidade 
dimensional

Estabilidade  
da cor

Resistência ao 
congelamento e 
ao descongela‑
mento
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Garantia Dekton 

Dekton é a única marca que lhe dá uma garantia 
certificada por escrito. Só a Cosentino, líder mundial 
na produção de superfícies, pode diferenciar‑se 
dando uma garantia de 25 anos com o Dekton®.  

Dekton® apresenta a sua nova garantia  
de 25 anos. Uma garantia que dá mais confiança  
aos consumidores. Dekton® inova uma vez mais.  
A garantia do líder. Abaixo, fornecemos detalhes 
relativos aos passos a seguir e aos requisitos que  
é necessário cumprir para implementar  
a garantia Dekton® 

Condições da garantia:

Garantia de 25 anos para os produtos Dekton® 
instalados por um empreiteiro ou pedreiro:

1. Para que possa ativar a garantia, o utilizador tem de 
possuir o recibo da compra.

2. A garantia não cobre quaisquer falhas resultantes 
da preparação ou instalação do produto, já que a 
Cosentino não realiza estas atividades.

GreenGuard

Certificado que reconhece as 
baixas emissões de compostos 
químicos para a atmosfera.

NSF

Certificado que reconhece 
produtos que são 
higienicamente seguros. 

ETE

Dekton® by Cosentino foi 
avaliado pelo ITeC (Instituto 
de Tecnologia da Construção 
da Catalunha) como um 
produto para fachadas 
ventiladas. 

ISO 14001

Reconhece a utilização 
eficiente de água e de 
sistemas de controlo de riscos 
ambientais.

Dekton® é internacionalmente 
certificada para garantir  a máxima 
segurança e proteção.

*Para obter mais informações sobre as cores com certificação NSF, consulte www.nsf.org

*

dekton solid colletion

Certificações
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“Chromica é uma exploração da cor.  

Enquanto pesquisava novos tons que pudessem 

ser utilizados tanto com materiais orgânicos 

como com materiais técnicos, apercebi‑me 

de que a resposta estava mesmo à minha 

frente: tonalidades escuras de azul e verde. Foi 

aí que começou a pesquisa por estas cores. 

Analisei imagens, escutei testemunhos e, 

finalmente, encontrei‑as. Baltic e Feroe são tons 

complementares que harmonizam e ficam bem 

com outros tons do círculo cromático. A parte 

difícil era encontrar matizes que fossem, ao 

mesmo tempo, intemporais e modernos, que se 

adequassem tanto a espaços tradicionais como 

contemporâneos, e que pudessem ser utilizados 

tanto em espaços interiores como exteriores.  

O processo foi muito intuitivo e trabalhar com o 

departamento de I&D da Cosentino tornou tudo 

muito mais fácil.” 


