


בואו להגדיר את העתיד שלכם מחדש

Silestone Marengo



היתרונות
העיקריים של

Silestone®

®Silestone הינו משטח קוורץ טבעי עם מגוון צבעים 

וגימורים למטבח ולחדר הרחצה. הודות לתכונות 
הפיזיקליות והכימיות שלו, הוא מבטיח היגיינה ובטיחות.

עמיד מפני 
כתמים 

®Silestone הנו משטח עמיד ביותר מפני כתמים 

של קפה, יין, מיץ לימון, שמן, חומץ, איפור 
ומוצרים יומיומיים אחרים רבים.

עמיד מפני 
שריטות

העמידות הגבוהה של ®Silestone מפני שריטות 
מאפשרת חופשיות פעולה ונוחות עבודה 

מקסימלית במטבח.

עמיד מפני
חומצות 

קוורץ הנו אחד המינרלים הקשים ביותר 
הקיימים בטבע. בזכות תכונה זו המוצרים שלנו 

הם בעלי עמידות גבוהה מפני נזק חיצוני.



Dekton XGloss® היתרונות של Dekton® היתרונות של

עמידות מרבית
בפני חום ואש

עמידות
בפני כתמים

עמידות גבוהה
בפני שריטות

עמידות גבוהה 
בפני קרינה 

אולטרה-בגורה

ספיגת מים 
אפסית

עמידות בפני 
קיפאון והפשרה

עמידות בפני 
שברים וסדקים

עמידות גבוהה יציבות ממדית
בפני הידרוליזה

עמידות מכנית 
מוגברת

חומר חסין לאש

ברק קריסטליעמיד בפני מים

משטחים למטבח
לכל  המיועד  זמן,  לאורך  גבוהה  עמידות  בעל  משטח  הינו   Dekton

המעוניין בהפיכת המטבח לחלל עבודה ייחודי. התקנת לוחות גדולים 

גבולות  פותחת בפנינו  או  חיבורים  ללא  המאפשרים התקנה כמעט 

 Dekton .אפשרויות עיצוב אדירות כיחידה אחת בסגנונות עיצוב רבים

משלב את כל האיכויות שדורש השף הפנימי שבכל אחד מאיתנו. זהו 

משטח נקי ונעים למגע, החסין בפני השחיקה היומיומית המתרחשת 

במטבח לאחר שנים של שימוש. 

Dekton הוא חומר מתוחכם להפליא שנועד לשימוש בחיי היומיום 

היומיומית של  ומסייע לחלל המטבח להפוך את ההכנה  העמוסים, 

מזון לחוויה מענגת.

Dekton משלב יופי ומוצקות עם ניקוי קל ופשוט. הצפיפות המבנית 

שלו מהווה פריצת דרך בהנדסה, אבל מה שחשוב באמת הוא שאין 

מה  כל  חום.  לסימני  או  לכתמים  לשריטות,  בנוגע  לדאוג  צורך  כל 

שצריך הוא ניגוב פשוט במטלית לחה, כיוון שהמטבח נועד להנאה 

.Dekton ללא מגבלות – זוהי דרך החשיבה של



2020
BUILDER COLORS - ISRAEL

SILESTONE GROUP 0SILESTONE GROUP ASILESTONE GROUP BSILESTONE GROUP CDEKTON GROUP A

BLANCO CITYCLASSIC WHITEDANAE BLANCO NORTE 14YUKON

NOKASNOWY IBIZASIROCCO ROYAL REEFWHITE STORM 14

MARENGOHAIKUAERIS ROUGUITIGRIS SAND

NEGRO TEBASKENSHOKEON CORAL CLAY

CREMA MINERVAETER IRONBARK



מטבחים להשראה

Dekton Keon

Danae Dekton



מטבחים להשראה

Silestone Classic White

Silestone Coral Clay



מטבחים להשראה

Silestone Kensho

Silestone Royal Reef



הצטרפו אלינו למטבח בחזית הטכנולוגיה והעיצוב
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