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dekton chromica

Chromica er en 
opdagelsesrejse til de fjerneste 
dele af vores planet i en søgen 
efter skjulte toner. 

Vi rejste over oprørte vande, 
dybe oceaner, vidtstrakte 
skove og ufremkommelige 
landskaber i vores stræben 
efter at indfange farver, som 
er rene, autentiske og uden 
unødvendige elementer.  

Chromica er en realitet.

W

Chromica er resultatet af et samarbejde med 
arkitekt og designer Daniel Germani. Den 
nye serie er skabt med et ønske om at udvide 
Dektons  farveskala med lanceringen af to nye, 
sofistikerede, matte must-have-nuancer, der 
skifter udtryk efter det interiør, de indgår i  
 

Nord til syd, øst til vest. Vi har fanget 
de mest elegante toner — farver, som kan 
understøtte enhver arkitektonisk indretning, 
fra innovative, banebrydende projekter 
til klassiske, minimalistiske designs. 

Opdag Feroe og Baltic.
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around the
world.



Dekton 
Chromica
Feroe

Færørerne 
Føroyar
61° 58 12 N ,6° 50 40 O

Når solen går ned, bliver de uendelige, 
arktiske landskaber klædt i en mørk, rolig 
og elegant grøn. Lav, urter og mos dækker 
øernes vidtstrakte områder. Dét er det magiske 
univers, hvor vi indfangede den nye farve.

Feroe har en dyb, mat nuance, ideel til at skabe 
store naturinspirerede indretninger.
En elegant, klassisk tone til ethvert indendørs 
og udendørs areal.
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chromica feroe

Chromica 
Solid kollektion
8 mm, 12 mm og 20 mm.
Tilsvarende PANTONE 
5535 U 



Diskret elegance til 
ethvert interiør.

Dekton 
Chromica
Feroe

Feroe tilfører kvalitet og elegance til enhver indretning.   
Enkelheden i den dybe, grønne farve komplementerer 

perfekt mere levende, varme toner.
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chromica feroe



Harmoni, ro, balance 
og tilknytning 
til nature

feroe
trend
moodboard 

Naturtrend/
Feroe + Træ 
+ Minimalistiske/
autentiske former 
+ Gold + Planter

Feroe kombineres perfekt med 
naturlige elementer som planter, 

træ, metal, geometriske former og 
alle typer af sten som f.eks. skifer, 

marmor og travertin.



chromica baltic

W

N   

S   

E   

chromica feroe



Dekton 
Chromica
Baltic
Østersøen
Bałtyk 
58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′

Østersøen er et havområde med en kølig, 
blå farve. Uendelig ukendt, på trods af at 
det omkranses af ikke mindre end ni lande. 
Det har båret en turbulent og passioneret 
historie med ankomsten af både romerne 
og vikingerne.

Og præcis det landskab var inspirationen 
til seriens anden farve. Baltic er en dyb, blå 
farve med en høj grad af konceptuel og 
æstetisk renhed. Baltic kan med sit rolige 
udtryk favne og tilføre karakter til enhver 
indretning, præcis som havet, den er 
opkaldt efter.

chromica baltic
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Dekton 
chormica
Feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm og 20 mm
Tilsvarende PANTONE 
303 U
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Dekton 
Chromica
Baltic

Baltic skaber miljøer med en stærk visuel karakter.  
Med sine unikke tekniske og tonale karakteristika, 

er den egnet til store arealer i lufthavne og andre 
højttrafikerede, offentlige områder. 

Interiør med 
skønhed, energi 

og karisma
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Retro Futuristisk/
Baltic Trend + Metal 
+ Glas + Teknologi 
+ Lyseffekter

Baltic understreger og komplementerer 
ethvert materiale og alle interiørdetaljer. 
Metal, lys og glas står markant i indret-
ninger med Chromicas markante, 
blå nuance.

baltic
trend
moodboard 

Glansfuld, 
smuk og 
enestående.



S   

N   

Fordele ved
Dekton®

Ekstremt  UV-re-
sistent

Ridsefast Pletafvisende Maksimalt 
brand- og var-
meresistent

 Slidstærk

Dimensionel 
stabilitet

Farvestabilitet Frostresistent - 
og modstandsd-
ygtig mod 
temperaturs-
vingninger
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Dekton Garanti 
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GARANT
I

Dekton er det eneste brand, som giver dig en skriftlig, 
certificeret garanti. Kun Cosentino, verdens førende 
producent af overflader, adskiller sig ved at give 25 års 
garanti på Dekton®.  

Dekton® præsenterer sin nye 25-års-garanti. 
En garanti, som giver kunderne større tryghed og 
sikkerhed. Dekton® innoverer endnu en gang. 
Den førende garanti. Her får du information om 
de trin du skal følge og de krav, der skal opfyldes for 
at opnå Dekton®.
 

Garantibetingelser:

25 års garanti på Dekton® monteret af en entreprenør 
eller stenhugger:

1. For at garantien er gældende, skal kunden have 
sin købskvittering/faktura.

2. Garantien dækker ikke fejl, som er opstået ved 
forberedelsen eller installationen af produktet, 
da Cosentino ikke udfører disse opgaver.

GreenGuard

Certificering som anerkender 
lav emission af kemiske stoffer.

NSF

Certificering som 
anerkender produkter, der er 
hygienemæssigt sikre. 

ETE

Dekton® fra Cosentino er 
vurderet af ITeC (Catalonia 
Institute of Construction 
Technology) som et egnet 
produkt til ventilerede 
facader.

ISO 14001

Anerkender effektivt 
anvendelse af vand 
og kontrolsystemer til 
forebyggelse af miljømæssige 
risici.

Dekton® er internationalt certificeret 
som en garanti for  maksimal sikkerhed 
og beskyttelse.

*Få mere information om NSF-certificerede farver på www.nsf.org

*

dekton solid collection

Certificeringer
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dekton chromica

“Chromica er en opdagelsesrejse i farver.  

Da jeg søgte efter nye farver til både organiske 

og tekniske materialer, opdagede jeg, at svaret 

lå lige foran mig: Dybe nuancer af blå og grøn. 

Præcis da startede min søgen efter disse farver. 

Jeg granskede billeder, lyttede til anbefalinger 

og fandt dem så endelig. Baltic og Feroe er 

komplimenterende, harmoniske farver, som 

matcher mange af farvecirklens andre nuancer. 

Den svære del var at finde farver, der var både 

tidløse og nutidige, og som kan fungere i såvel 

traditionelle som moderne indretninger og 

samtidig både  indendørs og udendørs. Processen 

var meget intuitiv, og mit samarbejde med 

Cosentinos forsknings- og udviklingsafdeling 

gjorde den til en leg.” 
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“Chromica er en opdagelsesrejse i farver.  

Da jeg søgte efter nye farver til både organiske 

og tekniske materialer, opdagede jeg, at svaret 

lå lige foran mig: Dybe nuancer af blå og grøn. 

Præcis da startede min søgen efter disse farver. 

Jeg granskede billeder, lyttede til anbefalinger 

og fandt dem så endelig. Baltic og Feroe er 

komplimenterende, harmoniske farver, som 

matcher mange af farvecirklens andre nuancer. 

Den svære del var at finde farver, der var både 

tidløse og nutidige, og som kan fungere i såvel 

traditionelle som moderne indretninger og 

samtidig både  indendørs og udendørs. Processen 

var meget intuitiv, og mit samarbejde med 

Cosentinos forsknings- og udviklingsafdeling 

gjorde den til en leg.” 


