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Mármoles Cosentino, S.A.
is founded in Cantoria 

(Almería)

1979

Silestone® brand  
is created by Cosentino 

Stone, S.A.

1990

Cosentino North América, 
first international subsidiary 

company, is born

1997

Cosentino, S.A.
is founded

1995

1st SILESTONE
PRODUCTION LINE

MONOCOLOR
SLAB 1,33 X 3,04 M

S1
2nd SILESTONE

PRODUCTION LINE
MULTI-MIX

SLAB 1,33 X 3,04 M

S2

Uppdrag 
Mission
Att bli ett ledande företag som tillsammans 
med våra kunder ansvarsfullt förutser 
innovativa ytmaterial av högt värde för 
arkitekt- och designvärlden. / To be a leading 
company that, together with our clients, 
responsibly imagines and anticipates high 
value, innovative surfaces for the world of 
architecture and design.

Mármoles Cosentino, S.A. 
grundas i Cantoria (Almería)

Varumärket Silestone® skapas 
av Cosentino Stone, S.A.

Första Silestone-
produktionslinjen, enfärgad 

skiva 1,33 x 3,04 m

Andra Silestone 
produktionslinjen, multi-mix

skiva 1,33 x 3,04 m

Cosentino, S.A. grundas Cosentino North America, 
det första internationella 

dotterbolaget grundas 



Cosentino Northwest 
Europe, second 

international subsidiary 
company, is born

1999

Cosentino is set up in 
Brasil. Latam, its 

subsidiary company, is 
born

2000

Cosentino U.K. is born

2001

Latina de Vitória (Brasil),
the seed of granite 
Business, is born

2004

Time Magazine
Visions of Tomorrow

Cosentino Northwest 
Europe, det andra 

internationella 
dotterbolaget grundas

Cosentino etableras i 
Brasilien. Dess dotterbolag, 

Latam, grundas

Cosentino 
U.K grundas

Latina de Vitória 
(Brasilien) grundas och 
blir fröet till företagets 

granitverksamhet

Time Magazine
Visions of Tomorrow



Silestone
Antibacterial

Goya Toledo
Silestone 
Be Unique

Fernando 
Alonso
Silestone 
Authentic 
Life

Fernando 
Alonso
Silestone 
Platinum 
Series

Andrés 
Velencoso, 
Paz Vega
Silestone 
Be Unique

 Dekton factory is built. 
Cosentino reaches its 

50th Center.

2010

Cosentino wins Cannes Gold
 Lion thanks to the spot 

“Por encima de todo”

2011

Dektońs World Premiere
in Construmat Trade Show

(Barcelona)

2012

New main 
headquarters Opening 
in Cantoria (Almería)

Silestone becomes 
the first Spanish advertiser 

at the Super Bowl Show

2005

8th SILESTONE
PRODUCTION LINE

PENTACOLOR
JUMBO SLAB 1,33 X 3,04 M

S8
1st DEKTON 

PRODUCTION LINE

D1

Nytt huvudkvarter 
öppnar i Cantoria 

(Almería)

Åttonde Silstone-
produktionslingen,

multi-mix skiva 
1,33 x 3,04 m 

och jumbo skiva

Första 
produktionslinjen 

för Dekton

Silestone blir den första 
spanska annonsören på 

Super Bowl Show

Dekton-fabriken 
byggs. Cosentino når sitt 

50:e Cosentino Center.

Cosentino vinner Cannes guldlejon 
tack vare sin reklamfilm 

”Por encima de todo”

Dektons världspremiär på mässan 
Barcelona Building Construmat



Rafa Nadal
Dekton 
Unlimited

2nd DEKTON 
PRODUCTION LINE

D2

Cosentino is set up in Sudafrica 
with presence in the 5 continents

2015

Cosentino wins the National 
Innovation Award by 
Internationalization

2016

Cindy Crawford becomes a 
Silestone ambassador

Cindy 
Crawford
Silestone 
Tops on Top

2017

Prince Felipe inaugurates 
Dektońs factory

European Business Award
The Import/Export Award

2013

Vår vision 
Vision
Att genom våra varumärken vara den globala 
ledaren på marknaden för ytmaterial och 
tillhandahålla våra kunder med innovativa 
arkitektoniska lösningar för design, värde 
och inspiration. / To be the global leader in 
the surfaces market via our brands, offering 
innovative architectural solutions that 
provide design, value and inspiration to our 
clients’ lives.

Prins Felipe inviger 
Dektons fabrik

European Business Award
Import/Export Award

Cosentino startar sin verksamhet i Sydafrika 
och har närvaro på fem kontinenter

Cosentino vinner 
”National Innovation Award” 

i kategorin ”Internationalization”

Andra Dekton-
produktionslinjen

Cindy Crawford blir 
ambassadör för Silestone



Silestone Et. Noir



Silestone® har många fördelar som kräver lågt underhåll, har hög 
beständighet mot fläckar och repor, så väl som en låg absorptionsnivå.  
Silestones näst intill oförstörbara yta är beständig mot fläckar, brännskador 
och repor. Silestone® har ett mycket lågt absorptionsindex och ett 
minimalt antal fogar vilket är perfekt för utrymmen där det finns vätskor. 
Silestone® är mer än en yta, den är beständig och håller över tid. / The 
advantages of Silestone® are numerous. Silestone® is low maintenance 
and has a high resistance to stains and scratches, as well as
a low liquid absorption rate. Silestone’s nearly indestructible surface is stain, 
scorch and scratch resistant. With a very low absorption index and a minimal 
number of joints, Silestone® is perfect for spaces where liquid exists. Silestone® 
is resistant and continues to be enjoyed over time, going beyond the surface. 

Den tillverkas i mer än 80 färger och 3 strukturer (polerad, suede och 
vulcano) och många olika format vilket gör den väldigt mångsidig. 
Färgpaletten sträcker sig från dämpade toner, som vanligtvis för tankarna 
till natursten, till livfulla färger som inte kan hittas i naturen. Silestones 
färgenhetlighet och kontinuitet möjliggör en rad olika kantdetaljer, 
inklusive men inte begränsat till: fasad, rund framkant, halvrund kant och 
vattenfallskanter. Den är även tillräckligt flexibel för att kunna användas 
som stora plattor med färre fogar. Silestone® är det perfekta valet för
kök, badrumsgolv, beklädnad och har obegränsade användningsområden. / 
It is manufactured in more than 80 colours, 3 textures (polished, suede and 
volcano) and various formats, making it highly versatile. Colours range from 
muted tones that are generally associated with natural stone to vibrant colours 
that are not found in nature. Silestone’s colour uniformity and consistency 
allows for an unlimited number of edge details including but not limited to: 
bevel, ogee, bullnose and waterfall. It is also malleable enough to be used in 
large pieces without requiring joints. Silestone® is the perfect choice for
kitchen, bathroom, flooring, cladding move up to line above after cladding 
and unlimited applications. 

SILESTONE®

Kvartsytor 
Silestone® är extremt hållbar och passar för kök, 
badrum och andra utrymmen med många besökare 
varje dag. Dra nytta av de oändliga färgmöjligheterna. / 
Silestone® presents extreme durability in kitchen and 
bathroom and other spaces where traffic and daily use 
is high. Enjoy the endless colour possibilities.



Nya Eternal Collection® 
bidrar med ett intressant 
tillskott till nutidens stora 
efterfrågan på marmor och 
eleganta klassiska utrymmen. 
/ 
The New Eternal Collection 
delivers an interesting 
addition following the 
current trend of marble  
and elegant neutral spaces.

Silestone Et. Marquina

Levande färgtoner, med inspiration från 
klassikerna, förverkligas nu i gyllene och 
eleganta toner. 5 nya designer i ett brett 
intervall av stilar som är skapade för att ge dig 
mångsidighet och personlighet för en både 
kall och varm inredningsstil. Upptäck hela 
kollektionen. / Vibrant tones, reinventions 
of the classics, are now materialized 
in golden and elegant grays hues.
5 new proposals with a wide chromatic 
range that are born with the aim 
of giving versatility, luminosity, and 
personality to both cold and warm 
spaces. Discover them all.

N E W  E T E R N A L 
C O L L E C T I O N

Reinventing 
Eternity

Ny / New



Silestone Et. Calacatta Gold

Silestone Et. Calacatta Gold

Silestone Et. Desert Silver

Silestone Et. Marfil



Silestone Charcoal Soapstone



Silestone Et. Emperador

Silestone Et. Marfil



SILESTONE®

Fördelar 
Benefits
Silestone® är naturlig kvarts skapad för att klä ytorna i badrum och kök med färg och struktur. 
Tack vare sina fysikaliska och kemiska egenskaper, resultatet av många års konstant forskning, 
garanterar bänkskivan maximal hygien och säkerhet. / Silestone® is Natural Quartz created to 
provide colour and texture for bath and kitchen surfaces. Thanks to its physical and chemical 
properties, a result of years of investigation, it guarantees maximum hygiene and safety.

Fläckbeständighet / 
Resistance to Stains

Silestone® är en icke-porös yta som är 
mycket motståndskraftig mot fläckar av 
kaffe, vin, citronsaft, olja, vinäger, smink 
och många andra vardagsprodukter. / 
Silestone® is a virtually non-porous surface 
which is highly resistant to stains from 
coffee, wine, lemon juice, oil, vinegar, make-
up and many other daily-use products..

Slagtålig / Resistant  to Impacts

Den höga slagtåligheten för Silestone® tillåter 
hantering av mycket hårda föremål (kastruller, 
brickor, etc.) helt utan problem. / Silestone® high 
level of resistance to impacts allows very hard objects 
(pots, trays, etc.) to be handled with total ease.

Syrabeständig och reptålig / 
Resistant to Acid and Scratching

Kvarts är en av de hårdaste mineraler som finns. 
Detta gör att våra produkter är mycket hållbara, 
med hög motståndskraft mot yttre skador. / 
Quartz is one of the hardest minerals that exists. 
This makes our products very durable, with a 
high level of resistance to external damage..

G A R A N T Í A

A Ñ O S



SILESTONE®

N-Boost
Technology On Top

* Kontrollera tillgängligheten på Silestone®-färger med N-Boost
* Check availability on Silestone ® colours with N-Boost

Repellerar alla sorters vätskor / 
Repels any type of Liquid

Rengöring har aldrig varit enklare tack 
vare denna överlägsna fläcktålighet / 

Cleaning has bever been easier thanks 
to this superior stain resistance..

Länge leve färger /  
More Intense Colors

Tack vare N-BOOST teknologin är 
färgerna mer intensiva och levande. / 

Thanks to N-BOOST technology, colours 
are more authentic and intense.

Glansigare ytor än någonsin / 
Surface Shinier

Nu strålar Silestone® mer än någonsin. N-BOOST 
skapar en ännu jämnare yta, vilket gör att 

ljuset reflekteras ännu mer intensivt. / 
Silestone® now shines more than ever. 
N-BOOST creates a more even surface, 

causing light to reflect off it more intensely.

Fácil Limpieza 
De Fácil Limpeza



SILESTONE®

Format
Silestone® är tillgängliga som råskivor upp till 
325x159 cm och som platta i måtten 30x30 
cm, 40x40 cm, 60x60 cm, 60x30 cm och 
60x40 cm. / Silestone® is available in slabs up 
to 325x159cm and in floor tiles of 30x30cm, 
40x40cm, 60x60cm, 60x30cm and 60x40cm.

SILESTONE®

Tjocklekar 
Thicknesses
Skivorna från Silestone® säljs i tjocklekarna 
1,2 2 och 3 cm. Dessutom kan man kombinera 
olika delar för att simulera kanter med 
större tjocklek. / Silestone® slabs are sold in 
thicknesses of 1.2, 2 and 3cm. Different pieces 
can also be combined to create thicker edges.

60 x 40 60 x 30 

60 x 60 
40 x 40 

30 x 30

325 x 159

306 x 140

1,2

2

3

j  Jumbo Size

Cosentino® är en av få tillverkare som erbjuder kvartsskivor i formatet Jumbo (max 325x159 cm.) Detta 
format möjliggör skapandet av stora ytor med ett minimalt antal fogar. Det ger dig variationsmöjligheter 
vad gäller design och en bättre hygien. På detta sätt optimeras användningen av skivan och man  
minskar spill. / Cosentino é um dos poucos fabricantes que oferece chapas de Quartzo em formato 
Jumbo (325x159cms max.). Este Formato permite que grandes superfícies tenham um número mínimo 
de juntas. Permite versatilidade no design e mais higiene. Deste modo, optimiza-se o uso da chapa e 
reduz-se o desperdício.

j

r

*Mått anges i centimeter.
*Measurements given in centimetres.

60x30cm

306x140cm

325x159cm

60x40cm 60x60cm 40x40cm 30x30cm



SILESTONE®

Texturer
Silestone erbjuder dig olika texturer för alla användningsområden med målet 
att alltid kunna anpassas till din stil. Polish, Suede eller Volcano är tre alternativ 
som ger bänkskivan, golvet eller väggarna den struktur som du alltid önskat dig.

b  Polerad
Alla färger hos Silestone®  är tillgängliga i denna 
textur som ger maximal glans, en yta som är len 

att ta på och en enhetlig färg som är intensiv 
och stark. / All the colours of Silestone® and ECO 

Line Colour Series are available in this texture 
that is smooth to the touch as well as having 

a consistent, intense, and uniform colour.

Z  Suede
Finishen Suede eller den extra matta finishen 

som nyligen har förbättrats ytterligare hos 
Silestone® och ECO Line Colour Series, erbjuder 

en jämn yta som inte är knottrig, som ger en 
unik känsla när man tar på den, tack vare sin 

skönhet och finess. / The Suede or matt finish, 
recently improved by Silestone® offers a flat, 

non-rugged feel that provides a unique look and 
feel on account of its beauty and elegance.

V  Volcano
Volcano är en rustik textur, den är knottrig 

när man tar på den, men samtidigt len. Den är 
resultatet av forskning och utveckling för att 
uppnå en yta som är attraktiv och behaglig 
att ta på för användning i kök och badrum. / 

Volcano is a rustic texture, rough to the touch 
while also being smooth. It is the result of 

research into how to create a rugged surface 
that is both attractive and pleasant to the 
touch for use in kitchens and bathrooms..



Silestone Kensho



SILESTONE®

Kanter
Måttbeställda skärning- och poleringsprocesser kan användas för Silestone® 
och ECO Line Colour Series vilket skapar alla olika slags kanter. I detta avsnitt 
visar vi några av de mest efterfrågade men kombinationerna är oändliga. 
/ Customised cutting and polishing processes can be used for Silestone®, 
creating edges of all types. This section details some of the most popular 
ones requested by our customers, but the combinations are limitless.

Kanter 2 cm

Helrund polerad 
/ Bullnose

1/2 Rund polerad 
/ Demi Bullnose 

Duvbröst / Ogee Rak fasad kant / 
Basic / Eased

Fas X mm / Bevel Xmm 1/4 Rund polerad / 
Top Roundover 

Blockflöjt / 
Shark Nose

Blockflöjt / 
Shark Nose

Kanter 3 cm

Helrund polerad 
/ Bullnose

1/2 Rund polerad / 
Demi-Bullnose

Duvbröst / Ogee Rak fasad kant / 
Basic / Eased

Fas X mm / Bevel Xmm

Andra kanter / Outros cantos

Hörnkant med polerad 
skåra antidropp / Edge 
45º + Mitred bevelled
edge 45%

Antidropp-kant /45% 
Bevelled edge

Putsad rak kant + 
fäst fall / Polished 
straight edge
+ Non-bevelled planed 
section

Rund polerad kant 
1/4 + fäst fall / 1/4 
Bullnose and 
Non-bevelled planed 
section

und polerad kant 
1/2 +   fäst fall / 
1/2 Bullnose and 
non-bevelled planed 
section

Kanter 4 cm

Helrund polerad med 
planhyvlad del utan 
fas / Bullnosel

1/2 rund polerad med 
planhyvlad del utan 
fas / Demi Bullnose

Duvbröst + planhyvlad 
utan fas / Ogee

Rak kant + 
planhyvlad utan fas 
/ Basic / Eased

Hörnkant 2x45% 
/ Mitered

Fas X mm + 
Planhyvlad del utan 
fas / Bevel Xmm

1/4 rundad polerad 
med planhyvlad del 
utan fas / Waterfall 

Duvbröst + 1/2 rund 
polering utan fas 
/ Ogee Bullnose



Cindy Crawford on Silestone Eternal Calacatta Gold

TOPS ON TOP







Silestone Et. Charcoal Soapstone



SILESTONE®

Användnings-
områden
Applications
Tack vare dess betydande 
egenskaper är Silestone® det 
idealiska valet med obegränsade 
användningsområden.

Köksbänkskivor
Kitchen 
Countertops
Silestone® är den enda kvartsytan med 25 års garanti. Den finns även i många olika 
färger och strukturer som kan förvandla ditt kök till ett unikt rum. Silestone® har 
många olika användningsområden såsom bänkskivor, golv, beklädnad, stänkskydd 
och till och med till möbler. / Silestone® is the only quartz surface with a 25 year 
warranty. It also offers a wide range of colours and textures to transform your 
kitchen into a unique space. Silestone® can be used in a variety of applications, 
including countertops, flooring, cladding and backsplashes or even furniture.

”Köket är hemmets hjärta”
“The Kitchen is the heart of the Home”





Silestone Et. Charcoal Soapstone





Integrity ONE

I ett enda stycke /
In one single piece

ONE är den modell som förverkligar konceptet 
Integrity. En bänkskiva och diskho, i ett stycke. 
Med måtten 41x51x15,5 cm är ONE, med sina 
rundade former, det perfekta valet för dem som 
älskar runda former. / ONE is the model which 
embodies Integrity’s concept. A single kitchen 
sink in one piece. Measuring 41x51x15.5 cm, 
ONE, with its rounded shapes, is the perfect 
choice for those who love curved shapes.

Integrity- 
diskhoar

Integrity Q

41x51x17,5cm

NEW 
Integrity Q 

För de som älskar geometri / 
Para amantes da Geometria

Måtten är 41 x 51 x 17,5 cm och dess form 
uppfattas som nästan kvadratisk, vilket gör 
Q-modellen av Integrity från Silestone® diskhoar 
till ett perfekt val om du gillar geometri. Den nya 
formen är även mer tilltalande tack vare hörnens 
snävare radie. / Measuring 41 x 51 x 17.5 cm 
and with an almost square shape, the Q model 
from the Integrity by Silestone® kitchen sink 
range is the perfect choice for those who love 
geometry. The new form is even more attractive 
due to the small, tight curves in its corners.

En viktig faktor är dess monolitiska utformning: 
den är tillverkad i ett enda stycke av Silestone®, 
vilket ger en känsla av enhet och harmoni i 
förhållande till andra inredningselement. / 
A key aspect is its monolithic design: a single 
3D element manufactured from one piece of 
Silestone®, which brings a feeling of unity and 
harmony to the other architectural elements.

Precis som alla Integrity-diskhoar garanterar 
Q-modellen bättre hygien och gör det lättare 
att rengöra ett av kökets viktigaste ställen, då 
det är vid diskhon som de flesta av råvarorna 
sköljs av före tillagning. / Like all the Integrity 
sinks, the Q model guarantees better hygiene 
and cleanliness in one of the most important 
areas of the kitchen; since the sink is the place 
where most foods are washed before cooking

Inga delar, inga fogar, inga gränser. Integrity 
skapar ett enhetligt kök, en plats utan början 
eller slut. Integrity ger dig en känsla av enhet, 
perfekt integrering med bänkskivans övriga 
element. / No pieces, no creases, no limits. 
Integrity wants your kitchen to be whole; a place 
where there is no start or finish. Integrity gives 
you the sensation of unity, of perfect integration 
with the rest of the elements of your worktop.

Silestone Integrity Q - Et. Calacatta Gold

Integrity DUE

Rakare former / 
Straighter shape

DUE, finns tillgänglig i tre storlekar:
DUE S: 37x34x15,5 cm perfekt för dubbla hoar, 
DUE L: 37x51x15,5 cm perfekt som enda eller 
huvudsaklig diskho, och DUE XL: 43,5x67x21cm 
med sin betydande storlek. Perfekt för dem som 
ser de raka linjernas enkelhet som höjden av stil 
och skönhet / DUE, which is available in three 
sizes: DUE S: 37x34x15.5cm, ideal for double 
sinks, DUE L: 37x51x15.5cm, ideal for a main or 
only sink, and DUE XL: 43.5x67x21cm, with its 
larger size. Perfect for those who see style and 
beauty in the sobriety of the straight lines.



Integrity ONE Integrity TOPIntegrity DUE

DUE S: 37x34x15.5cm
DUE L: 37x51x15.5cm
DUE XL: 43.5x67x21cm

37x51x15,5cm41x51x15,5cm



Bathroom Collection by 
Cosentino är ett unikt koncept i 
arkitekturbranschen som baseras 
på användning av enstaka 
material som erbjuder överlägsen 
prestanda och skönhet. Silestone® 
är en yta som tillverkas med 
kvarts i fler än 70 exklusiva 
färger. / 
Bathroom Collection by Cosentino
is an unique concept in the
architectural sector based on
the use of single materiales that
offer superior performance and
remarkable beauty. Silestone®
is a surface made with quartz
available in more than 70
exclusive colours. 

Badrums- 
bänkar

Silestone® har idealiska egenskaper för 
badrumsbänkar. Med låg absorptionsnivå och 
praktiskt taget inga fogar kommer badrumsytan
att förbli oförändrad även vid daglig användning. / 
Silestone® possesses the ideal characteristics for
bathroom countertops. With a low absorption
level and virtually no joints, the bathroom surface
will remain unchanged after its daily use.



Badrumsbeklädnad

Badrumsgolv 

Badrum är personliga utrymmen där man ska känna sig avslappnad och uppfräschad. 
Det finns ingen anledning att dessa utrymmen ska ha en dyster och tråkig design! 
/ Bathrooms are personal spaces where one should feel relaxed and refreshed. 
There’s no reason these areas should be drab or feature less design!

Silestone® förnyar traditionell design av badrum med stora specialtillverkade paneler. De kan 
installeras vertikalt som beklädnad eller horisontellt som golv. Denna anpassning eliminerar 
fogar och skapar visuell kontinuitet. / Silestone® reinvents the traditional design of the bathroom 
space with custom-made large format panels. It can be installed vertically as wall cladding or 
horizontally as flooring. This customization eliminates joints and creates visual continuity.

Badrum är rummet som vi använder dagligen, 
hållbarheten och beständigheten hos Silestone® 
minskar slitaget på badrumsgolv. Dess 
minimala underhållskrav och låga porositet 
gör det till den ideala produkten för rum där 
vatten och hygienprodukter används.
Miljöer med fukt eller temperaturskillnader 
kräver golv med enastående prestanda.
Silestone® lever inte bara upp till dessa 
krav, den överträffar dem med den extra 
fördelen av en attraktiv design. 
/ Bathrooms are a high traffic area and
the durability and resistance of Silestone® 
reduces wear on bathroom floors. Its minimal 
maintenance requirements and low porosity make 
it the ideal product for rooms in which water 
and other personal hygiene products are used.
Environments with damp conditions or 
changes in temperature require flooring 
that offers outstanding performance.
Silestone® not only meets these 
requirements, it exceeds them with the 
added benefit of attractive design. 



Badrumshandfat 
Lavatórios

Silestone®-tvättställ är byggda med en unik och innovativ design för flexibilitet och elegans. / 
Silestone® Sinks are built with a unique and innovative design for flexibility and elegance.

Balance

Simplicity

Elegance

Reflection

MarieArmony

Silence

Equilibrium Symmetry

Exclusive



Duschgolv 
Bathroom Washbasins

Silestone®-duschkarskollektion har en exklusiv design som erbjuder flexibilitet och säkerhet. Ditt duschkar kan 
anpassas efter ditt utrymme. / The Silestone® shower tray collection is based on an exclusive design that
offers flexibility and safety. Your shower tray can be adapted to your space.

Freccia

Kador

Kador Suite Exelis

Bubbles

Doppio



SILESTONE®

Färgkarta 

Blanco Zeus p l v r j i Iconic White p l r j i n Miami White 17 p j Snowy Ibiza p l j

Et. Calacatta Gold p l j i Et. Statuario p l j i Classic Calacatta p l j

Blanco Maple 14 p l j i r Ariel p l j i * Blanco Orion p l r i

White Storm 14 p l r j i Yukon p l r i Desert Silver p l j n i Bianco River p l v r i

Blanco Norte 14 p l r j i Lyra p l r j i Lagoon p l r j i Blanco Stellar 13 p l j i r

Blanco Capri p l j i Tigris Sand p l v r i Blanco City p l r j Royal Reef p l j



p POLERAD

l SUEDE

v VOLCANO

r STANDARD

j JUMBO

n N-BOOST

i INTEGRITY

Coral Clay p l j i Rougui p l r j Eternal Serena p l j n

Aluminio Nube p l r i Kensho p l v j i Cygnus 15 p l j Chrome p l r

Ironbark p l j i Unsui p l j i Noka p l j r i

Cemento Spa p l v r j i Amazon p l v r i Eternal Emperador p l j n

Calypso p l j i Merope p l r i Marengo p l r i n

Charcoal Soapstone p l r Negro Tebas 18 p l r j i n Arden Blue p l v j i



Silestone Et. Calacatta Gold



Pris
Grupper

GRUPP I GRUPP II GRUPP III

BLANCO CITY  p l j r ARDEN BLUE v p l j ALTAIR 15 p l r

BLANCO NORTE 14   p l j r CEMENTO SPA      v p l r ALUMINIO NUBE p l r

GRIS EXPO      v p l j r CORAL CLAY COLOURS p l j AMAZON v p l r

MARENGO    p l r IRONBARK p l j BIANCO RIVER v p l r

NOKA   p l j r NEGRO TEBAS      p l j r BLANCO CAPRI     p l r j

ROUGUI   p l j r ROYAL REEF p l j CYGNUS 15 p l r

WHITE STORM 14 p l r j DESERT SILVER  p l j

MIAMI WHITE 17 p r

TIGRIS SAND v p l r

YUKON p l r

GRUPP IV GRUPP V GRUPP VI

BLANCO MAPLE 14  p l r j ARIEL p l j CHROME p l r

BLANCO STELLAR 13 p l r j BLANCO ORION p l r CLASSIC CALACATTA    p l j

BLANCO ZEUS  v p l r j CALYPSO p l j ET. CALACATTA GOLD   p l j

CHARCOAL SOAPSTONE  p l j ET. EMPERADOR  p j

ICONIC BLACK  p r ET. MARQUINA  p l j

KENSHO v p l r ET. SERENA   p l j

LAGOON p l r j ET. STATUARIO   p l j

LYRA p l r j ICONIC WHITE  p l r j 

MEROPE p l r

NEGRO   STELLAR   p r j

SNOWY IBIZA p l j

UNSUI p l r p

Silestone®    P Polerad   Z Suede   V Volcano  n N-Boost



DEKTON®

Ultrakompakta ytor
Ultracompact 
Surfaces
Dekton® är en sofistikerad blandning av råvaror som används 
för att tillverka glas, porslin och kvartsytor med hjälp av en 
unik teknisk process (TSP), vilken är en accelererad version 
av de metamorfa förändringar som natursten genomgår 
då den exponeras för extremt tryck och temperaturer 
under årtusenden. / Dekton® is a sophisticated mixture of 
the prime materials used to manufacture glass, modern 
porcelain, and quart surfaces, employing an exclusive 
technological process called Sinterized Particle Technology, 
which involves an accelerated version of the metamorphic 
changes that natural stone undergoes when exposed to 
high pressure and temperature over thousands of years.

Dekton® pressas med hjälp av ett tryck 
på 25 000 ton, vilket omvandlar skivan 
till en ultrakompakt yta i storformat 
med högsta motståndskraft. / Dekton® 
uses a 25,000-tonne press that turns the 
panel into a large-format highly resistant 
ultracompact surface. 

Tack vare tillverkningstekniken som används för Dekton® 
kan du få färger och strukturer med varierande funktioner, 
allt från homogena färger till ytor med naturlig marmorering 
och liv eller starka färger till olika typer av bord och möbler. 

Dekton Milar





Dekton® Stonika smälter samman med naturen för att skapa fyra 
klassiska färger med en mer realistisk skönhet än någonsin. Livligt 
djup i mönster och en textur med denna revolutionerande ytas högsta 
tekniska prestanda. Dekton® blir en del av naturen och får den att 
vara för evigt. / Dekton® Stonika blends with nature to create 4 
classic colours of a hyper-realistic beauty. Vibrant veined patterns and 
textures with the highest technological performance of a revolutionary 
surface. Dekton® becomes nature itself and ensures its longevity.

Dekton® Stonika står för hyperrealism, bättre upplösning och djup, 
samt det som är viktigast av allt, att förbli trogen de egenskaper 
som gör Dekton® XGloss till en toppmodern ultrakompakt yta.. / 
Dekton® Stonika stands for hyperrealism, better definition and depth 
and most importantly, stays true to the same characteristics which 
make Dekton® XGloss a state-of-the-art ultra-compact surface.

When Dekton 
becomes Nature.

DEKTON®

Produktnyheter
Dekton is always
reinventing itself

N E W  X G L O S S
S T O N I K A  C O L L E C T I O N

1

2

Ny New



Dekton® Nilium. 
Industrial Collection 
by Daniel Germani.

3 4

1. Olimpo  2. Bergen  3. Korso  4. Arga



NY / NEW

Ultratunna skivor    Stora format och god prestanda

Färre fogar

Bättre hygien /

Fewer Joints 

Greater Hygiene

Samma beständighet mot 

fläckar och repor som andra 

Dekton-produkter /

Same stain and scratch 

resistance as other 

Dekton formats

Bänkskivans mått är

3 200 x 1 440 mm /

Surfaces measuring 

3,200 x 1,440 mm

Måttanpassad beskärning 

Oändliga möjligheter / 

Cut to size Limitless 

customisation

Enkel installation /

 Easy Installation

Badrumsbeklädnad / 
Bathroom Cladding

Enkel installation / 
Easy Installation

Möbelbeklädnad /
Furniture Cladding

Köksbeklädnad /
Kitchen Cladding



Maximal fuktbeständighet 
med minimalt antal fogar. / 
Maximum resistance, 
minimal joints.

Dekton® Slim erbjuder beklädnad som är 
extremt beständig mot fukt och fläckar, vilket 
gör den ideal för badrumsapplikationer. En 
högpresterande produkt som inte kräver något 
underhåll utöver en fuktig trasa. / Ideal for 
bathrooms, Dekton® Slim offers cladding that is 
ultra-resistant to humidity and stains. A high-
performing product that does not require any 
more maintenance beyond a damp cloth.

Dess stora format (3 200 x 1 440 mm) gör att den 
täcker stora ytor, vilket minskar antalet fogar och 
minskar smutsen. / Its large format measuring 
3,200 mm x 1,440 mm covers large surfaces, 
avoiding a large number of joints and in turn, dirt.

Badrumsbeklädnad
Bathroom Cladding

Köksbeklädnad
Kitchen Cladding 

Möbelbeklädnad
Furniture Cladding 

Förvandlar möblerna i ditt hem 
till vackra, mycket beständiga 
ytor / Furniture with beautiful 
and highly resistant surfaces

Dekton® Slim skapar möbler med oöverträffad 
prestanda: bord som är beständiga mot nästan 
allting och dörrar som varken repas eller blir 
fläckiga. Designmöjligheterna är oändliga 
eftersom det beskärs efter mått och de är 
enkla att installera. / Dekton® Slim creates 
furniture with unprecedented performance: 
tables that are resistant to everything and 
doors that neither scratch nor stain.
The design possibilities are endless since 
it is cut to measure and easy to install. 

Minskad tjocklek, oändliga 
möjligheter / Reduced thickness, 
infinite possibilities 

Den 4 mm ultratunna Dekton® Slim-ytan är 
idealisk för beklädnad av köksväggar och 
skåp, vilket ger en harmonisk mix med skivor 
i olika tjocklekar. / The ultra-thin Dekton® 
Slim surface, with a thickness of 4 mm, is 
ideal for the cladding of kitchen walls and 
cupboards, resulting in a harmonious blend 
with countertops of different thicknesses. 

Dekton® Slim är rep-, eld- och fläckbeständig,
precis som alla andra produkter i 
Dekton kollektionen. / Dekton® Slim is 
scratch-, fire- and stain-resistant,
just like its other formats. 

Dekton 
Slim 4 mm

Ny New

Vi presenterar Dekton® Slim, den nya ytan i storformat med 4 mm 
ultratunna skivor som erbjuder obegränsade designmöjligheter med 
väldigt enkel montering och transport. / Dekton® Slim is the new, large 
format surface with an ultrathin 4-mm thickness that offers unlimited 
design options and incredible ease of installation and transport.



Maximal fuktbeständighet med 
minimalt antal fogar och det lättaste 
Dekton®-formatet. / Maximum 
resistance against humidity with 
the minimal joints in the lightest 
Dekton® format.

 

Fyra 
anledningar 
till att välja 
Dekton Slim till 
ditt badrum.

New
Dess stora format (3 200 x 1 440 mm) gör att 
den täcker stora ytor, vilket undviker antalet 
fogar och minskar smutsen. / 
Its large format measuring 3,200 mm x 
1,440 mm covers large surfaces, avoiding a 
large number of joints and in turn, dirt.

Tack vare dess lätta format med en uppsjö av möjligheter blir allting så 
mycket enklare. Dess reducerade tjocklek innebär att den snabbt kan 
beskäras och att justeringar kan göras på plats med samma verktyg som 
för keramiska kakelplattor. / Thanks to its light format with an array of 
possibilities, everything just got a lot simpler. Its reduced thickness means 
it can be cut quickly and adjustments can be made on-site with tools for 
ceramic tiles. 

STORT FORMAT MED FÅ FOGAR 
LARGE FORMAT 
AND MINIMA JOINTS

ENKEL INSTALLATION 
EASY INSTALLATION

Ny



Dekton® Slim är väldigt enkel att 
installera och är väldigt lätt att skära. 
Den är en idealisk för att anpassa 
dina möbler med innovativ design. / 
Dekton® Slim is very simple to install 
and can be cut with great ease. It is 
the ideal surface to personalise your 
furniture with innovative designs. 

MAXIMAL FUKTBESTÄNDIGHET MED 
MINIMALT ANTAL FOGAR OCH DET LÄTTASTE 
DEKTON®-FORMATET.
MAXIMUM RESISTANCE AGAINST HUMIDITY 
WITH THE MINIMAL JOINTS IN THE LIGHTEST 
DEKTON® FORMAT

GRÄNSLÖS DESIGN
LIMITLESS DESIGN



Oändliga möjligheter / 
Infinite Possibilities 

Tack vare storleken (upp till 1440x3200mm)* 
och lättheten hos Dekton® (från 8 mm tjocklek) 
växer designmöjligheterna markant, såväl i 
kök som i badrum, på fasader och på väggar, 
eller på golv där många människor passerar. 
/ Thanks to the size (up to 3200x1440mm)* 
and the lightness of Dekton® (from 8 mm 
thick), the design possibilities for your 
kitchen, bathroom, façade, walls or high 
transit floors are growing exponentially.

s 4

DEKTON®

Fördelar 
Benefits
En yta i stort format med de bästa marknadsfördelarna. Upptäck dem. /  
Large format surface with the best market advantages. Discover them. 

Motstår allt / 
Its Resists Everything  
 
Mycket hög reptålighet, nästan ingen porositet, 
och påverkas inte av starka kemikalier. / 
Extremely resistant to scratching, virtually zero 
porosity and highly resistant to aggressive 
chemical products.

Oföränderlig vid värme / 
Relentless in Heat

Extremt tålig mot höga temperaturer, från 
kastruller och stekpannor liksom UV-strålning. 
/ Extreme  resistance to high temperatures, 
cookware fresh off the hotplate and UV rays.

Inspiration utan gränser / 
Unlimited Inspiration

Designa ditt trendiga kök med enastående färger 
och unika texturer. Stort format för nya olika 
typer av lösningar. / Design your modern kitchen 
with eye-catching colours and unique textures. 
Large format for new compositional solutions

En bänkskiva att njuta av / 
Worktop to be Enjoyed

Superlätt att underhålla, inga fingeravtryck 
eller märken och maximal hållbarhet. Din 
Dekton-bänkskiva har en garanti på 10 år. / 
Easy maintenance, no traces of fingerprints 
or marks and maximum durability. Your 
Dekton worktop is guaranteed for 25 years. 

G
A R A N T

Í A

25 A
Ñ
O
S



* Kontrollera tillgänglighet för 3 cms tjocklek.
*Check availability of 3cm thickness..

Dekton® X-Gloss 

Fördelar / 
Dekton® X-Gloss 
Benefits Kristallin

glans

Crystalline 
Shine

Vattenavstötande

Water 
Repellent 

Dekton® 
Fördelar 
Dekton® 
Benefits®

9
Hög

motståndskraft
mot UV-strålar

Highly UV
 Resistant

3
Hög mekanisk

hållfasthet

High mechanical 
resistance

0
Låg vatten-
absorption

Low water 
absortion

2
Dimensions-

stabilitet
Dimensional 

Stability

=
Hög 

motståndskraft 
mot hydrolys

High resistance 
to hydrolysis

8
Hög

motståndskraft
mot repor

Scratch
 Resistant

6
Hög

motståndskraft
mot fläckar

 Resistant 
to Stains

5
Nötnings-
motstånd

Abrasion 
resistance 

7
Frost- och

upptinings-
beständighet

Resistant to 
Freezing and 

Thawing 

Maximal 
motståndskraft 

mot brand 
och värme

Maximum 
 Resistance to 
Fire and Heat

4

Brandsäkert
material

Non-combustible 
material 

$



Om du längtar efter att förvandla ditt kök 
till en helt unik plats hittar du i Dekton® en 
produkt som håller under lång tid. I första 
hand eftersom installationer i ett enda 
stycke blir möjliga med Dekton®, utan 
fogar och utan gränser vad gäller 
skönheten hos en slät yta som kan 
integreras med harmoni i många olika 
designstilar. / Firstly, because it allows you 
to have installation in one piece with fewer 
cuts and joints, no limits just the appeal of 
a completely uniform surface, which fits 
seamlessly into very different design styles. 

I Dekton® kombineras alla de egenskaper 
som kocken i oss alla förväntar sig. Det 
är en ren och behaglig yta, resistent mot 
allt som oftast sker i ett kök under år av 
användning. Ett mycket sofistikerat
material för en intensiv vardag, kapabelt 
att skapa utrymmen som bidrar till att 
varje dags matlagning i sig blir till en trevlig 
upplevelse, innan man sitter ner och njuter 
av en måltid i familjs och vänners lag. 
Materialet representerar skönhet och 
styrka samt är lätt att rengöra. Den 
strukturella densiteten hos Dekton® utgör 

ett genombrott inom ingenjörskonsten, 
men det som verkligen betyder något 
är att vi inte behöver oroa oss för repor, 
fläckar eller märken efter värme. Man 
behöver bara ta ett tag med en enkel trasa 
när man är klar. Köket är till för gränslös 
njutning, det är vad Dekton® står för. / 
Dekton® combines the qualities desired by 
the chef in all of us. It is a clean surface 
that is nice to touch and resistant to the 
daily grind that takes place in a kitchen 
over years of use. An ultra-sophisticated 
material for busy everyday life, capable 
of creating spaces that make the 
preparing of food, day after day, a pleasant 
experience that precedes the pleasure of 
sharing a meal with friends or family.
It represents beauty and solidity with 
easy, fuss-free cleaning. The structural 
density of Dekton® is a breakthrough in 
engineering, but what really matters is that 
we do not have to worry about scratches, 
stains or traces of heat. A simple wipe with 
a cloth and presto, because the kitchen 
should be enjoyed with no restrictions, 
this is the Dekton® way of thinking. 

DEKTON®

Användnings-
områden 
Applications
Dekton® kan användas inom 
alla områden, i alla utrymmen, 
inomhus och utomhus, 
och i alla storleksomfång. 
Oändliga möjligheter för 
en flödande design. / 
Dekton® offers multiple
applications for both indoors and
outdoors. Facades, countertops,
heavily trafficed floors, etc...

Köksbänkskivor 
Kitchen Countertops 
Dekton® är en långsiktig produkt för dem som vill förvandla 
sitt kök till ett unikt utrymme. / 
Dekton® is a long-term product for those looking to turn their 
kitchen into a unique space.

G
Ytterväggar/
Exterior Walls

A
Trappor/

Stairs

F
Badrumsväggar/
Bathroom Walls

B
Köksytor /

Kitchen worktops

C
Badrumsytor /

Bathroom worktops

D
Utomhusytor/

Outdoor worktops

H
Inomhusgolv /
Indoor floors

I
Golvytor för badrum 

och pooler /
Bathroom and Pool 

Floor Coverings

E
Innerväggar/

Outdoor Terrace
 Floor Coverings

J
Utomhusgolv/

Outdoor Terrace 
Floor Coverings







Beklädnad 
för utomhuskök 
Outdoor   
Kitchen Covering

Matlagning är definitivt en angenäm 
upplevelse, och att kunna göra det utomhus 
skapar ofta trevliga sociala tillställningar. 
Vardagsfester som man avnjuter i sällskap 
runt en grill. Tack vare Dektons ultrakompakta 
struktur lämpar sig materialet särskilt
väl för installationer av utomhuskök och runt 
grillar. / Cooking is definitely a pleasurable 
experience and doing it outdoors, usually results 
in a small social event. Everyday celebrations 
that we can enjoy with company around a grill. 
Dekton®, due to its ultra-compact structure, is 
particularly suitable for installations for outdoor 
kitchens  
and barbecues. 

Dekton® tillför styrka och stil till sådana 
utrymmen och ger dem en unik personlighet 
och obegränsad funktionalitet. Fläckar, stötar, 
varma redskap och höga temperaturer... 
Dekton®-ytan klarar av krävande användning 
utan avkall på sin oföränderliga skönhet. 
/ Dekton® provides strength and style to 
these spaces, it gives them an undeniable 
personality and unlimited practicality.  Stains, 
bumps, utensils at high temperature... Dekton® 
will resist the demanding use over time 
while maintaining its unchanging beauty. 

Ytan påverkas inte av vinterns kalla väder 
med regn, is och hagel, inte heller av sol, vind 
och värme. Vid sämre väder väntar Dekton-
ytorna helt enkelt bara på en enkel rengöring 
för att sedan åter lysa i sin fulla prakt. / It 
is not affected by ice, sun, sleet, or wind 
either.  When bad weather arrives, Dekton® 
simply needs an effortless, fuss-free cleaning  
so that it can showcase its best again.

Laga mat under bar himmel /
Cook with the Sky as a Roof 



Väggytor och 
bänkskivor 
i badrum 
Bathroom  
Worktops 
and Wall 
Covering

Badrummet är den plats i huset där hygien och 
harmoni till fullo kan komma till uttryck. Ett 
utrymme som ägnas åt personlig hygien och vård, 
och som hjälper oss att känna oss avslappnade 
och låter oss njuta av vardagen, en plats där 
sinnena får lov att ta plats. / The bathroom 
is the space in the home, where hygiene and 
harmony need to express themselves in the 
best possible way. A peaceful environment 
devoted to personal care and hygiene - a space 
to relax and unwind free of any worries. 

Tack vare Dektons låga porositet är den 
helt tät mot vätskor. Vatten glider bara över 
ytan, utan att någonsin tränga in i den. Detta 
faktum gör att materialet är extremt lätt 

att rengöra, plus att det har en oföränderlig 
skönhet. / Dekton®, thanks to its low porosity, 
is completely waterproof against liquids. 
Water glides smoothly over the surface without 
ever penetrating. This, along with unchanging 
beauty, results in extremely easy cleaning. 

De olika texturerna och färgerna utgör en 
oändlig källa till inspiration när vattenrelaterade 
utrymmen ska designas. Med Dekton® är 
möjligheterna oändliga. / Their textures and 
colours are an endless source of inspiration for 
the design of water-related areas, we’re talking 
about Dekton®, its possibilities are endless. 





Fasader 
Façades
Dekton® finns som stora paneler med minimal 
tjocklek vilket skriver om reglerna för vad 
som är möjligt med ultrakompakta ytmaterial. 
Dekton skivorna har måtten 320 cm x 144 cm 
med en tjocklek mellan 4 och 30 mm. Förutom 
fördelarna med dess storlekskapacitet är 
Dekton® också väldigt motståndskraftigt och kan
installeras som del av ett ventilerat 
fasadbeklädnadssystem eller, tack vare sin 
enastående hållbarhet och låga fuktabsorption, 
installeras som en direkt vidhäftande fasad, 
likt dimensionell sten såsom granit. / 
Dekton® is available in large format panels 
with minimum thickness, rewriting the rules of 
what is possible with Ultracompact Surfacing 
materials. Dekton® panels measure 320cm 
x 144cm with a thickness range of 4mm to 
30mm. Aside from the advantage of its size 
capabilities, Dekton® is highly resilient and can 
be installed as part of ventilated rainscreen 
system, or, due to its  remarkable durability 
and low moisture absorption, installed as 
a direct adhere façade, similar to 
dimensional stones like granite. 

Dekton® är arkitektens val för obegränsade 
möjligheter av ytor och utrymmen, där färg 
och textur enas i alla riktningar både inne som 
ute och uttrycker sig med all sin prakt och 
mångsidighet. / Dekton® is the architect’s choice 
when unlimited surface and space designs are 
required, where color and texture flow freely 
in all directions inside and out, expressing 
itself in all of its fullness and versatility. 

Hög prestanda
Fasader för alla ändamål 
Designa utan gränser  
High Performance  
All Purpose Façades
Designing Without Limits

Skivor i stora format:
320 cm x 144 cm. 
Rekommenderad fasadtjocklek: 
8 mm: 8 mm 12 mm och 20 mm.
Böjhållfasthet 
Utmärkt dimensionell stabilitet 
Beständig mot extra väderförhållanden.
Oöverträffad färgstabilitet 
 
Large Format Panels:
320cm x 144cm
Recommended façade thickness: 
8mm. 12mm. and 20mm.
Flexural strength. 
Excellent dimensional stability.
Resistance to freezing and thawing.
Unmatched Color stability.





Golvlösningar 
Flooring Solutions
Dektons supertekniska egenskaper erbjuder 
utmärkt beständighet mot repor och nötning 
och kan därför användas i välbesökta 
utrymmen. Dektons unika beständighet 
mot UV-strålning möjliggör färgstabilitet 
och exceptionell prestanda i utrymmen 
utomhus. På grund av dess förmåga att 
stå emot värme, frost och upptining kan 
produkten användas utomhus i alla väder. 
Denna kraftfulla kombination gör det möjligt 
att designa utan gränser. / Dekton’s superior 
technical characteristics offer excellent 
resistance to scratches and abrasion and 
therefore can be used in high traffic areas. 
Dekton’s unique resistance to UV rays 
allows for color stability and exceptional 
performance in outdoor spaces. Due to its 

ability to resist heat, frost and thawing, the 
product can be used outdoors in all weather 
conditions. This powerful combination allows 
for the ability to design without limits. 

Dekton är en blandning av material som 
genomgår en teknisk process som kallas 
partikelsintringsteknik (Particle Sintering 
Technology) som är en påskyndad
version av de metamorfa förändringar 
som uppstår när natursten utsätts för 
högt tryck och värme under tusentals 
år. Dekton-pressen på 25 000 ton är den 
största pressen i världen, vilken gör
stenen till en ultrakompakt yta av oöverträffad 
storlek och tjocklek som garanterar extrem 
prestanda. Denna nivå av komprimering är en 

signifikant bidragande faktor till materialets 
låga porositet som gör det till en beständig
produkt som kräver ett minimalt underhåll 
/ Dekton is a blend of raw materials, that 
undergo a unique technological process known 
as Particle Sintering Technology, which is 
an accelerated version of the metamorphic 
changes that occur when natural stone is 
exposed to high pressure and temperature for 
thousands of years. The Dekton press is 25,000 
tons, the largest press in the world, which 
makes the stone into an ultra-compact surface 
of an unprecedented size and thickness, 
ensuring extreme performance. This level of 
compaction contributes significantly to the low 
porosity of the material, making it a long lasting 
product that requires minimal maintenance. 



Aura 15 
Bookmatch

Med Aura har vi utvecklat 
designen från en skiva till ett 
oändligt symmetriskt mönster. 
Med åtta unika designer kan 
vi reproducera matchande 
sammansättningar som låter 
matchande marmorering 
fortsätta från skiva till skiva. 
/ With Aura we have evolved 
from a single slab design to an 
endless symmetrical pattern. 
With 8 unique designs,  we 
can reproduce matching 
compositions that allow 
continuous vein matching from 
slab to slab. 

DET FINNS TVÅ MÖJLIGA SÄTT 
ATT BESTÄLLA AURA: /
THERE ARE 2 POSSIBLE WAYS  
TO ORDER AURA: 

Vanliga Aura-skivor.   
Du kommer att få ett slumpmässigt mönster 
och skivorna finns tillgängliga på våra lager. / 
Regular Aura slabs.  
You will receive a random pattern and the 
slabs are available in our warehouse.
Bok- eller marmoreringsmatchade 
Aura-skivor. Marmorerings- eller 
bokmatchade material kommer att 
debiteras en avgift på ytterligare 20 %. 
Aura matchas vertikalt och horisontellt 
genom att de har ett system med bokstäver 
och nummer så du kan välja de mönster som 
passar dina behov bäst. Lägg märke till att 
du kan välja olika kombinationer beroende 
på hur mycket marmorering du vill ha i din 
design. Du kan också välja mellan vertikal eller 
horisontell matchning såväl som traditionell 

spegeleffekt med bokmatchning eller 
marmoreringsmatchning. / Aura is  matched 
vertically and horizontally;  we have a system 
with letters and numbers so you can select 
the pattern that better fits your needs. Notice 
that you can choose different combinations 
depending on the amount of vein you like in 
your design. You may also choice from vertical 
or horizontal matching as well as traditional 
mirror bookmatching effect or vein matching.  



DEKTON®

Färgkarta
Upptäck färgen som passar din 
idé och ditt projekt.

Nayla m " o Zenith m " Kairos m Opera n " Entzo m Aura 15 m o

Nilium m o Kamet m " Blanc Concrete l Makai l o

Lunar m o Gada l Danae m o Edora l

Sasea m " Aldem l Keon m o Kovik m "

Ventus m Galema m Korus m Strato o m Sirocco m " o Vegha m

Kreta o m " Soke o m Vera o m Orix m o Kira o m



Nayla m " o Zenith m " Kairos m Opera n " Entzo m Aura 15 m o

Nilium m o Kamet m " Blanc Concrete l Makai l o

Lunar m o Gada l Danae m o Edora l

Sasea m " Aldem l Keon m o Kovik m "

Ventus m Galema m Korus m Strato o m Sirocco m " o Vegha m

Kreta o m " Soke o m Vera o m Orix m o Kira o m

Vår behandling för att göra golven halkfria rekommenderas på ytor där man går barfota, 
såsom i pooler eller på span.
Behandlingen kan ge en liten variation i färgtonen.

Trilium o e m Milar m Keranium m Radium e m Bromo l

Laos o m p Fossil m Kelya m " Sirius l " Domoos m

Halo p Vienna p Tundra p Glacier p Fiord p

Natura 18 p Olimpo p Bergen p Splendor  p

Qatar p Arga p Lumina p Korso p

Blaze p Manhattan p Spectra p

l  ULTRA TEXTURE   

m  ULTRA MATE   

n  VELVET TEXTURE

p  XGLOSS



l  ULTRA TEXTURE   

m  ULTRA MATE   

n  VELVET TEXTURE

p  XGLOSS

e   ECO DEKTON

  THICKNESS 3CM

"  THICKNESS 4MM

o  DEKTON GRIP
     The anti-slip solution

GRUPP KOLLEKTION FÄRG TEXTUR GRIP+ TJOCKLEK 

GR
UP

P 
0 NATURAL

GADA l

SIROCCO m o "

VEGHA m

TECH BLANC CONCRETE l

WILD ALDEM l

GR
UP

P 
I

INDUSTRIAL MILAR NY! m

NATURAL

BROMO NY! l

DANAE m o

EDORA l

FOSSIL m

NAYLA m o "

SASEA NY! m "

SOLID SIRIUS l "

TECH
KEON m o

KERANIUM m

GR
UP

P 
II

INDUSTRIAL

KRETA NY! m o "

LAOS NY! m o

LUNAR NY! m o

NILIUM m o

ORIX m o

RADIUM e m

SOKE NY! m o

TRILIUM e m o

NATURAL

KELYA m "

KIRA NY! m o

KOVIK NY! m "

VERA NY! m o

SOLID

DOMOOS m

GALEMA m

KORUS m

VENTUS m

TECH STRATO m o

WILD MAKAI l o

GR
UP

P 
III NATURAL

AURA 15 m o

ENTZO m

KAIROS m

OPERA N "

PORTUM NY! N

SOLID ZENITH m "

GR
UP

P 
IV

NATURAL
AURA 15 BOOK-
MATCH

m

GRUPP KOLLEKTION FÄRG TEXTUR GRIP+

GR
UP

P 
0

BASIQ QATAR p

GR
UP

P 
II

BASIQ
MANHATTAN p

VIENNA p

GR
UP

P 
III

NATURAL

FIORD p

GLACIER p

TUNDRA p

SOLID

BLAZE p

LUMINA p

SPLENDOR p

STONIKA
KORSO NY! p

SOGNE NY! p

GR
UP

P 
IV

NATURAL NATURA 18 p

SOLID
HALO p

SPECTRA p

STONIKA

ARGA NY! p

BERGEN NY! p

OLIMPO NY! p

TAGA NY! p

Dekton® Xgloss

Anmärkning om Grip+: Kontrollera 
vilken färg som passar bäst 
beroende på avsedd användning

s 4

Dekton® Collection



Ultrakompakta ytan Dekton frigör 
begränsningar för arkitektur och ger 
möjligheten att föreställa sig obegränsade 
utrymmen. / Dekton Ultracompact 
breaks down architectural boundaries and 
reimagines spaces to become infinite.

Vi har omdefinierat begrepp för att skapa 
ett revolutionerande och mångsidigt 
material med unik design, format och 
motstånd. / We have redefined concepts to 
create a revolutionary and versatile material 
with a unique design, format aand resistance

Golv-/väggbeklädnad Dekton Stonika Soke 
NYHET

Moduler i Dekton Industrial Bergen 
NYHET

Läs mer om Dektons 25-års garanti.
kolla in inspiration och hitta information på  www.cosentino.com



SENSA BY COSENTINO®

Skyddad 
natursten
Sensa har behandlats med en 
revolutionerande skyddande 
behandling som heter SenGuard 
och kommer med en 15-årig 
fläckgaranti. 





SENSA BY COSENTINO®

Fördelar 
Benefits
Sensa® natursten skyddad med SenGuardTM ger 
ditt kök stil med bestående fläckskydd. /  
Sensa® Protected Natural Stone with SenGuardTM Adds Elegant 
Style To Your Kitchen with Long-Term Stain Protection.

Fantastisk fläcktålighet.
100% Stain protection 
with SenGuard technology

15 Års Garanti.
15-year Transferable 
Warranty.

UV-resistent
UV resistant

Tål temperaturer 
upp till  150º c.
Withstands Temperatures 
of up to 5720 F (150ºc).

Unik design som naturen
själv skapat.
Maintenance-free 
Premium Natural Stone

Inget speciellt
underhåll krävs
Does not require sealers
or specialized cleaners.

A
N

S

GARANTIE

A
N

S

GARANTIE



REGULAR

NORMAL

SENSA BY COSENTINO®

SenGuard 
skyddad 
SenGuard 
Protection
Cosentino utsätter graniten för en osynlig, 
långtidsverkande behandling som kemiskt 
går in i materialet men ändå låter det andas. 
Denna teknik ökar stenens kraftfulla naturliga 
egenskaper och förlänger dess livslängd.

Processen ändrar granitens ytspänning och gör 
så att materialet självt stoppar vätskor som 
vatten, kaffe och olja från att gå in i det.
Tack vare materialets naturliga förmågor 
behåller också Sensa sin färg och 
skyddar sig själv från förändringar som 
orsakas av solljus och UV-strålning / 

SenGuard is a proprietary stone treatment 
that is used to protect SenSa granite from 
staining. SenGuard is not a sealer and bonds 
to the granite surface different than sealers. 

The SenGuard treatment, unlike common sealers, 
allows the stone to breathe by anchoring to 
the stone lattice while preserving the stone’s 
natural, beautiful colour for years to come.

• No sealing required.

• Enters stone lattice and chemically bonds, 
   allowing stone to breathe.

• No special cleaners required. Common 
   household cleaners do not affect the 
   SenGuard protection.

• SenGuard remains bonded to stone.

• Propietary treatment applied in state-of-
   the-art controlled environment facility.



Unik 
Exklusiv 
Design 
Unique 
Exclusive  
Design 

Konstverk som det har tagit millennier att 
skapa är nu en del av den finaste samlingen 
i världen. / Works of art that have required 
millennia to finish are now are part of the 
finest collection in the world.

Cosentinos experter har valt dessa naturliga 
“stenmålningar” en efter en och fraktat dem 
från andra sidan klotet till det mest eleganta, 
personliga och exklusiva museet: ditt hem. 
/ Cosentino’s experts selected these natural 
stone paintings one by one to bring them from 
the other end of the globe to the most elegant, 
personal and exclusive museum: your home. 









SENSA BY COSENTINO®

Färgkarta  
Naturliga färger direkt från naturen.

p PLOERAD

d SUEDE

e CARESSE

Taj Mahal p White Macaúbas p

Black Beauty e Colonial White p

Glacial Blue p Ice Blue p

Indian Black p Moak Black d

Orinoco p





SEMI-PRECIOUS STONE
PREXURY BY COSENTINO®

Värdefulla ytor
Prexury by Cosentino® är ett 
sortiment av extremt vackra ytor 
med en subtil elegans för kök och 
badrum.

Det lysande utbudet av Prexury 
by Cosentino® sammanför kvarts 
av hög renhet, halvädelstenar 
och fossila material som 
bearbetas med hjälp olika 
hantverkstekniker.







Amethyst p Angel Jasper p Classic Quartz p

Labradorite p Retro Petrified Wood p Red Jasper p

Petrified Wood p Retro Tiger Iron p Smokey Quartz p

Wild Agate p Rose Quartz p

PREXURY BY COSENTINO®

Färgkarta
Värdefulla ytor



USA
Cosentino ANAHEIM
Cosentino ATLANTA
Cosentino AUSTIN
Cosentino BOSTON
Cosentino CHARLOTTE
Cosentino CHICAGO
Cosentino CINCINNATI
Cosentino DALLAS
Cosentino DENVER
Cosentino DETROIT
Cosentino FORT LAUDERDALE
Cosentino HAWAII
Cosentino HOUSTON
Cosentino KANSAS CITY
Cosentino LONG ISLAND
Cosentino LOS ANGELES
Cosentino MILWAUKEE
Cosentino MINNEAPOLIS
Cosentino NEW JERSEY
Cosentino NEW ORLEANS
Cosentino NASHVILLE
Cosentino ORLANDO
Cosentino PHILADELPHIA
Cosentino PHOENIX
Cosentino PITTSBURG
Cosentino PORTLAND
Cosentino RALEIGH
Cosentino ROCHESTER
Cosentino SACRAMENTO
Cosentino SAINT LOUIS
Cosentino SAN DIEGO
Cosentino SAN FRANCISCO
Cosentino SALT LAKE CITY*
Cosentino SEATTLE
Cosentino SPOKANE
Cosentino TAMPA
Cosentino VIRGINIA
Cosentino WASHINGTON DC
Cosentino WESTCHESTER 
Cosentino CITY LOS ANGELES*

Cosentino CITY MANHATTAN
Cosentino CITY MIAMI
Cosentino CITY SAN FRANCISCO 
Cosentino HUB HOUSTON
Cosentino HUB NORFOLK

CANADA
Cosentino CALGARY
Cosentino VANCOUVER
Cosentino TORONTO
Cosentino QUEBEC
Cosentino CITY TORONTO
Cosentino CITY MONTREAL

MEXICO
Cosentino MEXICO DF

PUERTO RICO
Cosentino LO PUERTO RICO

ESPAÑA
Cosentino A CORUÑA
Cosentino ALMERÍA
Cosentino BILBAO
Cosentino BARCELONA
Cosentino CASTELLÓN
Cosentino GIRONA
Cosentino GRANADA
Cosentino MÉRIDA
Cosentino MADRID
Cosentino MURCIA
Cosentino SAN SEBASTIAN
Cosentino SANTANDER
Cosentino SEVILLA
Cosentino TOLEDO
Cosentino VALENCIA
Cosentino VALLADOLID
Cosentino VIGO
Cosentino ZARAGOZA
Cosentino CITY MADRID

PORTUGAL
Cosentino LISBOA
Cosentino PORTO

BRASIL
Cosentino FORTALEZA
Cosentino GOIÂNIA
Cosentino LATINA VITORIA
Cosentino RECIFE
Cosentino SAO PAULO
Cosentino SANTA CATARINA

UK
Cosentino BELFAST*
Cosentino DARLINGTON
Cosentino EAST LONDON
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK
Cosentino MANCHESTER
Cosentino NEWMARKET*
Cosentino SCOTLAND
Cosentino CITY LONDON

IRELAND
Cosentino DUBLIN 

DENMARK
Cosentino DENMARK

FINLAND
Cosentino HELSINKI

GERMANY
Cosentino BERLIN
Cosentino DÜSSELDORF
Cosentino MUNCHEN
Cosentino STUTTGART

POLAND
Cosentino WARSAW

ITALY
Cosentino CATTOLICA
Cosentino MILANO
Cosentino ROMA*
Cosentino TORINO*
Cosentino VENEZIA
Cosentino CITY MILANO

FRANCE
Cosentino LYON
Cosentino MARSEILLE*
Cosentino PARIS
Cosentino RENNES
Cosentino STRASBOURG*
Cosentino TOULOUSE

AUSTRIA
Cosentino VIENA

BELGIUM
Cosentino BELGIUM

NORWAY
Cosentino OSLO

SWEDEN
Cosentino GÖTEBORG
Cosentino STOCKHOLM*

SWITZERLAND
Cosentino ZURICH

NETHERLANDS
Cosentino THE NETHERLANDS

ISRAEL
Cosentino CAESAREA
Cosentino TEL AVIV

TURQUIA
Cosentino ANKARA
Cosentino ESTAMBUL
Cosentino IZMIR

SINGAPORE
Cosentino SINGAPORE
Cosentino CITY SINGAPORE

NEW ZEALAND
Cosentino AUCKLAND

JAPAN
Cosentino LO TOKIO

AUSTRALIA
Cosentino BRISBANE
Cosentino ADELAIDE
Cosentino MELBOURNE SOUTH
Cosentino MELBOURNE NORTH
Cosentino PERTH
Cosentino SIDNEY
Cosentino CITY SYDNEY
Cosentino HUB SYDNEY

SOUTH AFRICA
Cosentino JOHANNESBURG 
Cosentino LO CAPE TOWN

UAE
Cosentino CITY DUBAI
Cosentino LO DUBAI

A Big Family 
Around the World 

En stor familj 
världen över
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COSENTINO CENTRAL
Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)

+34 950 444 175 info@cosentino.com   -   www.cosentino.com
  F T ò @GrupoCosentino
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