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משימה
להיות�חברה�מובילה,�אשר�יחד�עם�

לקוחותינו,�מדמיינת�בעיני�רוחה�מתוך�
אחריות�וצפייה�מראש�משטחים�חדשניים�
רבי-ערך�עבור�עולם�האדריכלות�והעיצוב.

 Mármoles Cosentino, S.A.
נוסדה בקנטוריה

)אלמריה(

1979

נוסדה החברה הבת הבינלאומית הראשונה,
Cosentino North América

פס הייצור הראשון
,Silestone של

לוחות בצבע יחיד,
1.33X3.04 מ'

Silestone® מותג
Stone, S.A. מוקם על ידי

1990

Cosentino®, S.A.
נוסדה

19951997

פס הייצור השני
,Silestone של

לוח במגוון צבעים,
1.33X3.04 מ'

נוסדה החברה הבת הבינלאומית השנייה,
Cosentino Northwest Europe

Cosentino מתמקמת בברזיל.
Latam נוסדה החברה הבת

199920002004

Latina de Vitória )ברזיל(,
תחילת הפעילות בגרניט   

כתבה בטיים מגזין
Visions of Tomorrow

 Cosentino U.K.
נוסדה

2001
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201020152017 2012

משרדי מטה חדשים 
נפתחים בקנטוריה 

)אלמריה(

מפעל Dekton נבנה. 
Cosentino פותחת את 

המרכז ה-50 שלה

Cosentino זוכה באריה 
הזהב בקאן על הפרסומת 
"Por encima de todo"

 Dekton בכורה עולמית של
 Construmat בתערוכת

)ברצלונה(

הנסיך פליפה חונך את 
Dekton מפעל

הקמת Cosentino בדרום 
אפריקה קובעת את נוכחות 

החברה ב-5 יבשות

Cosentino זוכה בפרס החדשנות 
הלאומית לזירה הבינלאומית

סינדי קרופורד הופכת 
Silestone לשגרירת

פס הייצור הראשון 
Dekton של

 Silestone-פרננדו אלונזו ל
Authentic Life

סינדי קרופורד בקמפיין 
Silestone Tops on Top

Silestone הופך למפרסם הספרדי
הראשון בסופר-בול האמריקאי

 ,Silestone פס הייצור השמיני של
לוחות ג'מבו בשבעה צבעים, 

1.33X3.04 מ'

200520112013

Cosentino זוכה
European Business Award-ב

 Dekton-רפאל נדאל ל
Unlimited

פס ייצור שני 
Dekton של

2016

חזון
המובילה�העולמית�בשוק�המשטחים�דרך�

המותגים�שלנו,�להציע�פתרונות�אדריכליים�
חדשניים�המספקים�עיצוב,�ערך�והשראה�

לחיי�לקוחותינו.

אנדרס ולנקוסו עם 
 Silestone-פז וגה ל

Be Unique

Silestone
 אנטי-בקטריאלי

פרננדו אלונזו 
 Silestone לסדרת

Platinum

גויה טודו ל-
 Silestone Be

Unique

9 8



SILESTONE®

משטחי
קוורץ

®Silestone מציע עמידות טוטלית במטבח 

ובחדר הרחצה או בכל חלל המיועד לשימוש 
יומיומי ותנועה מרובה. אפשרויות העיצוב הן 

אינסופיות וההנאה כולה שלכם.

יתרונותיו�של�®�Silestoneרבים.�®�Silestoneדורש�תחזוקה�

נמוכה,�דוחה�כתמים�ושריטות�וסופג�נוזלים�בקצב�איטי�

ביותר.�משטח�®�Silestoneכמעט�בלתי�ניתן�להשמדה�

ומציע�חסינות�גבוהה�להפליא�לכתמים,�לצריבות�ולשריטות.�

הודות�לאינדקס�ספיגה�נמוך�ביותר�ומספר�מינימלי�של�

חיבורים,�®�Silestoneמושלם�לחללים�עם�נוכחות�של�

נוזלים.�®�Silestoneנותן�לכם�שקט�נפשי�שממנו�תוכלו�

ליהנות�לאורך�זמן�–�הוא�הרבה�יותר�ממשטח.

 Polished,(הוא�מוצע�ביותר�מ-�80גוונים,��3מרקמים�

�Suedeו-Volcano(�ובגדלים�שונים,�מה�שהופך�אותו�

לרב-תכליתי�ביותר.�הצבעים�נעים�מגוונים�עדינים�המזוהים�

בדרך�כלל�עם�אבן�טבעית,�ועד�לגוונים�עזים�שאינם�

 Silestone®מצויים�בטבע.�אחידות�הצבע�והמרקם�של�

מאפשרת�מספר�בלתי�מוגבל�של�עיצובים�לשפת�המשטח,�

כולל:�משופע,�קרניז,�מעוגל,�ומפל�מים.�גמישות�הייצור�גם�

מאפשרת�להשתמש�בחתיכות�גדולות�ללא�צורך�בחיבורים.�

®�Silestoneהוא�הבחירה�המושלמת�למטבח,�לחדרי�רחצה,�

לרצפה,�לחיפוי�קירות�ולמגוון�שימושים�ללא�הגבלה.

Silestone Et. Noir
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Silestone Et. Classic Calacatta

Silestone Et. MarfilSilestone Et. Bianco Calacatta

Silestone Et. Desert Silver

Silestone Et. Noir

ממציאים את 
הנצח מחדש

קולקציית Eternal מספקת 
תוספת מעניינת ברוח 

הטרנד העכשווי של שיש 
וחללים אלגנטיים ניטרליים.

צבעים�תוססים�והמצאת�הקלאסיקות�מחדש�מתגשמים�

בקולקציה�על�ידי�נגיעות�זהב�וגוני�אפור�אלגנטי.

עם�טווח�כרומטי�רחב�שמטרתו�לספק�ורסטיליות,

בוהק,�ואישיות�לחללים�קרים�וחמים�כאחד.

גלו�את�כולם.

מיוחד
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Silestone Et. Calacatta Gold / Silestone Et. Marquina Silestone Et. Pearl Jasmine

Silestone Et. Marfil
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W A R R A N T Y

Y E A R

SILESTONE
®

יתרונות
®�Silestoneמורכב�מאבן�קוורץ�טבעית,�שבנוכחותה�מעניקה�צבע�ומרקם�למשטחים�בחדרי�רחצה�ובמטבחים.�

הודות�לתכונותיו�הפיזיות�והכימיות,�שהן�תוצאה�של�שנות�חקירה�ופיתוח�רבות,�המשטח�מבטיח�היגיינה�

ובטיחות�ברמה�מקסימלית.

 דוחה
כתמים

®�Silestoneהוא�משטח�ללא�נקבוביות,�בעל�עמידות�

גבוהה�לכתמי�קפה,�יין,�מיץ�לימון,�שמן,�חומץ,�

מייקאפ�ומצרכים�יומיומיים�אחרים.

עמידות גבוהה
לחומצה ולשריטות

קוורץ�הוא�בין�המינרלים�הקשים�שקיימים.

הוא�מקנה�חוסן�למוצרים�שלנו�ומספק�

עמידות�גבוהה�לנזקים�חיצוניים.

 עמידות
למכות

רמת�העמידות�הגבוהה�של�®�Silestoneלמכות�

מאפשרת�להשתמש�על�המשטח�בחפצים�קשים�

)סירים,�מגשים�וכד'(�בקלות�מושלמת.

N-Boostעם��Silestone®בדקו�זמינות�של�צבעי�*

SILESTONE®

N-Boost
Technology On Top

קל�לניקוי

דוחה
נוזלים מכל סוג

הניקיון�מעולם�לא�היה�קל�יותר

הודות�לעמידות�מעולה�לכתמים

צבעים
עזים יותר

,N-BOOSTהודות�לטכנולוגיית�

הצבעים�אותנטיים�ועזים�יותר

המשטח
מבריק יותר מתמיד

®�Silestoneמבריק�כעת�יותר�מתמיד.

�N-BOOSTיוצר�משטח�אחיד�יותר,�הגורם�

להשתקפות�חזקה�יותר�של�האור
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j

r 306x140cm

325x159cm

60 x 40 
60 x 30 

60 x 60 
40 x 40 30 x 30

325 x 159

306 x 140

60x30cm 60x40cm 60x60cm 40x40cm 30x30cm

 

SILESTONE
®

גדלים
®�Silestoneזמין�בלוחות�במידות�של�עד��325x159ס"מ

ואריחים�לרצפה�בגדלים���30x30ס"מ,��40x40ס"מ,

�60x60ס"מ,��60x30ס"מ�ו-�60x40ס"מ

 

SILESTONE
®

עובי
לוחות�®�Silestoneנמכרים�בעובי�של��2�,1.2ו-3 

ס"מ.�ניתן�גם�לצרף�חלקים�שונים�כדי�ליצור�שפה�

עבה�יותר�בשוליים.

 

SILESTONE
®

מרקמים
®�Silestoneמגיע�במרקמים�שונים�לכל�שימוש�

שתבחרו,�כדי�להתאים�לסגנון�שלכם.

�Polished,�Suedeאו��Volcanoהן�שלוש�

אפשרויות�שיישאו�אתכם�על�כנפי�הדמיון�כדי�

ליצור�את�משטח�העבודה,�הרצפה�או�הקיר�

במרקם�שתמיד�רציתם

*המידות�בסנטימטרים

j מידת ג'מבו
®�Cosentinoהיא�בין�היצרנים�הספורים�המציעים�לוחות�קוורץ�במידת�ג'מבו�)עד��325x159ס"מ(.�

פורמט�זה�מאפשר�ליצור�משטחים�גדולים�עם�מספר�קטן�של�חיבורים.�הוא�מספק�רב-תכליתיות�

בעיצוב�והיגיינה�טובה�יותר.�אפשר�ליצור�ממנו�איים�גדולים�מחתיכה�אחת.�כך�אנו�מנצלים�את�הלוח�

בצורה�אופטימלית�ומפחיתים�את�הפחת.

Z  Suede
גימור��Suedeאו�מט,�שעבר�שיפורים�במשטחי�
®Silestone,�מציע�תחושה�שטוחה�וקטיפתית�

המקנה�מראה�ומגע�של�יופי�ייחודי�ואלגנטיות.

V  Volcano
�Volcanoהוא�מרקם�כפרי,�מחוספס�למגע�אך�עדיין�
חלק.�הוא�תוצאה�של�מחקר�שבו�בדקנו�כיצד�אפשר�
ליצור�משטח�מחוספס�שיהיה�יפה�לעין�ובו�זמנית�

נעים�למגע�במטבחים�ובחדרי�רחצה.

b  Polished
כל�הצבעים�של�®�Silestoneזמינים�במרקם�
זה,�החלק�למגע�ומספק�מראה�של�צבע�אחיד,�

אינטנסיבי�ועקבי.
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Silestone Eternal Noir

שפת משטח 2 ס"מ

BullnoseDemi BullnoseOgeeBasic / Eased

Bevel XmmTop RoundoverShark NoseShark Nose

שפת משטח 3 ס"מ

BullnoseDemi-BullnoseOgeeBasic / Eased

Bevel Xmm

עוד שפות משטח

�45̊+�משופע�עם� חיתוך�של�

חיבור�זווית�אלכסוני�45%

שפה�ישרה�מלוטשת�+�מקטע�חיבור�זווית�אלכסוני�45% 

מישורי�ללא�שיפוע

�1/4מעוגל�ומקטע�מישורי�

ללא�שיפוע

�1/2מעוגל�ומקטע�מישורי�

ללא�שיפוע

שפת משטח 4 ס"מ

BullnoseDemi Bullnose

OgeeBasic / Eased

MiteredBevel Xmm

WaterfallOgee Bullnose

 

SILESTONE
®

שפת המשטח
חיתוך�מותאם�לצורכי�הלקוח�ותהליכי�ליטוש�

משמשים�ליצירת�צורות�שונות�של�שפת�המשטח�

מכל�הסוגים�באבן�®Silestone.�לפניכם�כמה�

מהצורות�הפופולריות�ביותר�המבוקשות�על�ידי�

לקוחותינו,�אך�השילובים�הם�בלתי�מוגבלים.
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TOPS ON TOP
Eternal Noir גוון ,Silestone Et. סינדי קרופורד על

22



Silestone Blanco Maple
24



 

SILESTONE
®

שימושים
הודות�לתכונותיו�המשובחות,

®�Silestoneהוא�הבחירה�האידאלית

לשימושים�בלתי�מוגבלים

משטחי עבודה
למטבח

®�Silestoneהוא�משטח�הקוורץ�היחיד�המגיע�עם��25שנות�אחריות.�הוא�מציע�

גם�מגוון�רחב�של�צבעים�ומרקמים�כדי�להפוך�את�המטבח�שלכם�לחלל�ייחודי.�

®�Silestoneיכול�לשמש�למגוון�יישומים,�כולל�דלפקי�עבודה,�רצפות,�חיפויי�קירות,�

חיפויים�חסיני�מים�מאחורי�כיורים�וכיריים,�ואפילו�חזיתות�לפריטי�ריהוט.

"המטבח הוא לב הבית"
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Silestone Blanco Zeus



Silestone Integrity Q - Et. Calacatta Gold

כיורי
Integrity

בלי�חלקים�להרכבה,�בלי�חיבורים,�בלי�מגבלות.�

�Integrityרוצה�שהמטבח�שלכם�יהיה�יחידה�אחת�

 Integrity�.שלמה.�מקום�שאין�לו�התחלה�ואין�לו�סוף

נותן�לכם�תחושה�של�אחדות,�של�השתלבות�מושלמת�

עם�יתר�האלמנטים�במשטח�העבודה.

Integrity Q
חדש

לאוהבי הגיאומטריה

במידות �41x51x17.5ס"מ�וצורה�מרובעת�כמעט,�

 Integrity byמסדרת�כיורי�המטבח��Qדגם�

®�Silestoneהוא�הבחירה�המושלמת�לאלה�שאוהבים�

גיאומטריה.�המהדורה�החדשה�מושכת�את�הלב�עוד�

יותר�בזכות�ההתעגלות�העדינה�והרציפה�בפינות.

מאפיין�עיקרי�הוא�העיצוב�המונוליתי:�אלמנט�

�,Silestone®תלת-ממדי�יחיד�המיוצר�מגוש�אחד�של�

המקנה�תחושת�אחדות�והרמוניה�עם�יתר�

האלמנטים�האדריכליים�בחדר.

כמו�כיורי�Integrity,�דגם��Qמבטיח�היגיינה�וניקיון�

ברמה�הגבוהה�ביותר�באחד�מהאזורים�החשובים�

ביותר�במטבח,�מאחר�שהכיור�הוא�המקום�שבו�

שוטפים�חלק�גדול�ממרכיבי�המזון�לפני�הבישול.

Integrity
ONE

ביחידה אחת

 .Integrityהוא�הדגם�המגלם�את�הקונספט�של��ONE

כיור�מטבח�העשוי�מקשה�אחת.�ONE,�על�צורותיו�

המעוגלות�ובמידות��51x15.5X41ס"מ,�הוא�הבחירה�

המושלמת�לאלה�שחובבים�צורות�מעוגלות.

Integrity 

DUE

צורה ישרה יותר

�DUEזמין�בשלושה�גדלים:

�37x34x15.5 :DUE Sס"מ,�אידאלי�לכיורים�כפולים,

�37x51x15.5 :DUE Lס"מ,�אידאלי�לכיור�ראשי�או�יחיד,

�43.5x67x21 :DUE XLס"מ,�שמידותיו�גדולות�יותר.�מושלם�

עבור�מי�שרואים�סגנון�ויופי�בפשטות�של�קווים�ישרים

Integrity Q

�37x51x15.5ס״מ�41x51x15.5ס״מ�41x51x17.5ס״מ �37x34x15.5 :DUE Sס"מ
�37x51x15.5 :DUE Lס"מ

�43.5x67x21 :DUE XLס"מ

Integrity ONEIntegrity DUEIntegrity TOP
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משטחים לחדר
הרחצה

הקולקציה של Cosentino לחדרי רחצה היא 
קונספט ייחודי בעולם האדריכלות המבוסס על 
השימוש בחומר יחיד שמציע ביצועים מעולים 

ויופי מרהיב עין.
®Silestone הוא משטח המיוצר מקוורץ ומוצע 

בלמעלה מ-80 צבעים בלעדיים.

®Silestone מציע�את�המאפיינים�האידאליים�למשטחים�

בחדר�הרחצה.�הודות�לרמת�הספיגה�הנמוכה�וכמעט�ללא�

חיבורים�בין�הלוחות,�המשטח�יישאר�מושלם�לאחר�שימוש�

יומיומי�בחדר�הרחצה.

חיפוי קירות 
לחדר הרחצה

חדרי�רחצה�הם�אזורים�אישיים�בבית�שחשוב�להרגיש�בהם�

רוגע�ורעננות.�אין�סיבה�שאזורים�אלה�יהיו�משעממים�או�

פחות�מעוצבים!�®�Silestoneממציא�מחדש�את�העיצוב�

המסורתי�למרחב�הרחצה�עם�לוחות�בפורמט�גדול�

שנחתכים�לפי�הזמנה.�ניתן�להתקין�אותם�אנכית�כחיפוי�

לקירות�או�אופקית�כרצפה.�התאמה�זו�מונעת�חיבורים�

ויוצרת�המשכיות�ויזואלית.

רצפה לחדר 
הרחצה

חדרי�רחצה�הם�אזורים�עם�תנועה�מרובה,�

ועמידותו�של�®�Silestoneמפחיתה�את�הבלאי�של�

רצפת�האמבטיה.�דרישות�התחזוקה�המינימליות�

והנקבוביות�הנמוכה�הופכים�אותו�למוצר�המושלם�

לחדרים�עם�שימוש�ניכר�במים�ובמוצרים�אחרים�

של�טיפוח�אישי.�סביבות�של�תנאי�לחות�או�שינויי�

טמפרטורה�מחייבות�רצפה�שתספק�ביצועים�

מעולים.�®�Silestoneלא�רק�עומד�בדרישות�אלה,�

אלא�מוסיף�גם�את�היתרון�של�עיצוב�יפהפה.
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Freccia

Kador

Kador Suite Exelis

Bubbles

Doppio

Balance

Simplicity

Elegance

Reflection

MarieArmony

Silence

Equilibrium Symmetry

Exclusive

כיורי רחצה
לאמבטיה

כיורי�®�Silestoneבנויים�בעיצוב�ייחודי�וחדשני

לגמישות�ואלגנטיות.

אגניות מקלחת
לחדרי רחצה

קולקציית�אגניות�המקלחת�של�®�Silestoneמבוססת�על�

עיצוב�בלעדי�המציע�גמישות�ובטיחות.�אגנית�המקלחת�

שלכם�ניתנת�להתאמה�לחלל�חדר�הרחצה.
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Blanco Capri Tigris Sand Et. Serena Kensho Rougui

Coral Clay Colour Noka Unsui Amazon Pacifica

Ironbark Et. Emperador Calypso Cygnus 15 Gris Expo

Altair 15 Cemento Spa Marengo Arden Blue Merope

Doradus 13 Negro Stellar Negro Tebas 18 Charcoal Soapstone Et. Marquina

Et. Noir Iconic Black

NEW

Silestone® Collection

Iconic White Blanco Zeus Snowy Ibiza Ariel Et. Calacatta Gold

Bianco Calacatta Classic Calacatta Et. Statuario Pearl Jasmine Desert Silver

Blanco Orion White Storm 14 Yukon Blanco Maple 14 Blanco Norte 14

White Arabesque Blanco Stellar 13 Bianco River Lagoon Lyra

Et. Marfil Silken Pearl Haiku Blanco City Royal Reef

NEW
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Silestone® CollectionSilestone® Collection

קבוצה גוון מידת לוח גימור

קבוצה 1

BLANCO CITY r j p l

GRIS EXPO r j p l v

MARENGO r p l 

NOKA * r j p l

ROUGUI * r j p l

קבוצה 2

ARDEN BLUE j p l v

BLANCO MAPLE 14 r j p l

BLANCO NORTE 14 r j p l

CEMENTO SPA r j p l v

CORAL CLAY COLOUR j p l

IRONBARK  j p l

NEGRO TEBAS 18 r j p l 

ROYAL REEF j p l

קבוצה 3

ALTAIR 15 * r p l

AMAZON r p l v

BIANCO RIVER r p l v

BLANCO CAPRI j p l

BLANCO STELLAR 13 r j p l

CYGNUS 15 * r p l

DESERT SILVER j p l 

NEGRO STELLAR r j p  

SILKEN PEARL NEW j p 

TIGRIS SAND r p l v

WHITE ARABESQUE j p l

WHITE STORM 14 r j p l

YUKON r p l

מפתח

r
זמין בגודל לוח סטנדרט

זמין בגימור מבריקp)עד 141*304 ס"מ(

j
זמין בגודל לוח ג'מבו
זמין בגימור מטl)עד 159*325 ס"מ(

N-BOOST

משקל�לוחות
עובי משקל )ק"ג/מ"ר(

1.2 CM 30

2.0 CM 50

3.0 CM 75

קבוצה גוון מידת לוח גימור

קבוצה 4

BLANCO ZEUS r j p l v

CHARCOAL SOAPSTONE j p l 

DORADUS 13 j p l

ET. SERENA j p l 

HAIKU j p l

ICONIC BLACK j p 

KENSHO j p l v

LAGOON * r j p l

LYRA * r j p l

MEROPE * r p l

PEARL JASMINE  j p l

SNOWY IBIZA j p l

UNSUI j p l

קבוצה 5

ARIEL j p l

BLANCO ORION * r p l

CALYPSO j p l

ET. EMPERADOR j p l 

ET. MARFIL j p l 

ET. MARQUINA j p l 

ET. STATUARIO j p l

ICONIC WHITE j p l 

PACIFICA j p

קבוצה 6

BIANCO CALACATTA j p l

CLASSIC CALACATTA j p l

ET. CALACATTA GOLD j p l

ET. NOIR NEW j p l 

המחירים אינם כוללים מע"מ
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DEKTON
®

משטחים
אולטרה-קומפקטיים

®�Dektonמספק�תערובת�מתוחכמת�של�חומרים�משובחים�

המשמשים�לייצור�זכוכית,�חרסינה�מודרנית,�ומשטחי�

קוורץ,�על�ידי�שימוש�בתהליך�טכנולוגי�בלעדי�הנקרא�

טכנולוגיית�חלקיקים�מדובקקים.�זוהי�גרסה�מואצת�של�

השינויים�המטמורפיים�שעוברת�אבן�טבעית�בחשיפה�ללחץ�

וטמפרטורה�גבוהים�במהלך�אלפי�שנים.

לייצור ®Dekton אנו משתמשים במכבש של 25,000 טון 

שהופך את הלוח למשטח אולטרה-קומפקטי בעל עמידות 

גבוהה ובפורמט גדול.

הודות�לטכנולוגיית�הייצור�של�®Dekton,�מתקבלים�צבעים�

ומרקמים�בעלי�אלמנטים�שונים,�כולל�צבעים�טהורים�מאוד�

וגוונים�אחידים�הומוגניים,�חומרים�בעלי�תנועות�ועורקים�

טבעיים,�או�טווחי�צבעים�נועזים�יותר�לכל�שולחן�או�רהיט.

Dekton Milar
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1. Helena  2. Rem  3. Eter  4. Khalo  5. Aeris  6.Laurent

DEKTON
®

תוספות חדשות
Cosentino מציגה את הצבעים החדשים

של Dekton ל-2020 

מהמרקמים
הנועזים ביותר

ועד צורכי
היומיום.

גלו�גימורים�בעלי�עושר�כרומטי�מדהים�המרחיב�את�

 Helena,�.האפשרויות�לפרויקטים�המתקדמים�ביותר

�Khaloו-�Laurentיוצרים�שילוב�אידאלי�לחללי�יוקרה�

שהעיצוב�בהם�ניצב�במרכז�הבמה.

�Aeris,�Eterו-�Remהם�צבעים�מסורתיים�יותר�

שמתאימים�לכל�סוגי�הפרויקטים.�המותג�מתגאה�

במסורת�מונוכרומטית�עם�עורקים�ופרטים�עדינים�

המשלבים�ורסטיליות�עם�סטייל�מובחן.
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Dekton®

Dekton® Slim הוא משטח חדש בפורמט גדול, בעובי דקיק של 4 מ"מ, Slim 4 מ”מ
המציע אופציות עיצוביות בלתי מוגבלות, קלות התקנה והובלה.

חדש

חיפוי קירות
לחדר הרחצה

עמידות מקסימלית,
חיבורים מינימליים

�Dekton® Slimמציע�חיפוי�בעל�עמידות�יוצאת�מן�

הכלל�לחום�ולכתמים�–�המשטח�האידאלי�לחדרי�

רחצה.�זהו�מוצר�עתיר�ביצועים�שאינו�דורש�כל�

תחזוקה�מעבר�למטלית�לחה.

הפורמט�הגדול�במידות��3,200x1,400מ"מ�מכסה�

משטחים�גדולים,�כך�שנמנע�הצורך�במספר�רב�של�

חיבורים,�ואיתם�הלכלוך.

חיפוי קירות
למטבח

פחות עובי,
יותר אפשרויות

משטח��Dekton® Slimהדקיק,�שעוביו�רק��4מ"מ,�

אידאלי�לחיפוי�קירות�מטבח�וארונות�להשתלבות�

הרמונית�עם�דלפקי�עבודה�בעוביים�שונים.

�Dekton® Slimדוחה�כתמים�ועמיד�לשריטות�ולאש,�

כמו�הגדלים�האחרים�מהסדרה.

חזיתות
לריהוט

ריהוט בעל משטחים יפהפיים
ועמידים ביותר

�Dekton® Slimיוצר�פריטי�ריהוט�המספקים�ביצועים�

חסרי�תקדים:�שולחנות�שעמידים�לכל�דבר�ודלתות�

שאי�אפשר�לשרוט�או�להכתים.

אפשרויות�העיצוב�הן�אינסופיות�מאחר�שהלוחות�

נחתכים�לפי�ומידה�וקלים�להתקנה.

4mm 

משטח X-Gloss הדק ביותר.
האפשרויות הרחבות ביותר.

חדש

גימור
X-Gloss

גאים להציג את Dekton Slim X-Gloss: משטח 
חדש בפורמט גדול ודק במיוחד – 4 מ"מ בלבד, 

מציע אופציות עיצוביות בלתי מוגבלות.

קלות המשקל והדקיקות הופכים אותו למשטח 
סופר-עמיד ועתיר ביצועים המתאים במיוחד 

לחיפוי חדרי אמבט ומטבחים, כמו גם לכל סוגי 
הריהוט )דלתות, מגירות ועוד(

Dekton
 X-Gloss

Dekton Slim בגימור X-Gloss הוא החומר 

המבריק הדק ביותר וקל-המשקל ביותר שקיים 

בשוק. הוא ניחן במאפיינים טכניים שהופכים אותו 

לעמיד ביותר, אך גם קל-משקל מאוד, קל לטיפול 

ולהתקנה, ומושלם לחללי פנים וחוץ כאחד. 

אפקט
מראה 

 Cosentino הניסיון הרחב והמומחיות הגדולה של

בטיפול ובליטוש אבנים טבעיות במשך דורות, 

אפשרו לנו ליצור משטח חלק לגמרי עם 

השתקפות שקופה כמעט לחלוטין.

משטח
דוחה לחות 

המשטח מגלה עמידות גבוהה ביותר לכתמים 

עקשניים, הודות לננוטכנולוגיה X-Gloss שלנו 

הייחודית בשוק, ובנוסף גם דוחה מים.

משטח דק פורמט וביצועים ענקיים
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פורמט גדול
ומינימום חיבורים 

הפורמט הגדול שמידותיו 3,200x1,400 מ"מ מכסה 
משטחים גדולים, כך שנמנע הצורך במספר רב של 

חיבורים, ואיתם הלכלוך.

התקנה
קלה 

הודות לקלות המשקל הפותחת שלל אפשרויות, 
הכל נעשה הרבה יותר פשוט. העובי המופחת 

מאפשר חיתוך מהיר יותר, ואפשר לבצע התאמות 
במקום באמצעות כלי חיתוך לאריחים קרמיים.

עיצוב
בלתי מוגבל 

Dekton® Slim פשוט ביותר 
להתקנה ונחתך בקלות רבה.
זהו המשטח האידאלי שיקנה 
לריהוט שלכם עיצוב חדשני 

בהתאמה אישית.

עמידות מירבית ללחות
עם מינימום חיבורים
בפורמט הקל ביותר

.DEKTON® של

ארבע סיבות לבחור 
 Dekton Slim

בחדר הרחצה 
שלכם.

עמידות מירבית ללחות עם מינימום חיבורים 
Dekton® בפורמט הקל ביותר של

חדש
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Kreta - INDUSTRIAL Collection

* עובי 4 מ”מ מתאים רק לחיפוי
* הגודל הגדול ביותר עבור Vienna, Zenith, Aura15, Kairos, Entzo, Halo, Tundra, Fiord, Glacier, Nayla הוא 3170 מ”מ x 1420 מ”מ

* בדוק זמינות של עובי 3 ס”מ.

Dekton® תכונות של

Dekton® XGloss היתרונות של

משטח שנועד להנאה

תחזוקה קלה במיוחד, ללא סימנים או טביעות 
 Dekton אצבעות ועמידות מרבית. משטח העבודה

נהנה מאחריות מלאה למשך 25 שנים.

עמיד בפני כל דבר

עמיד במיוחד בפני שריטות, אינו נקבובי ובעל 
עמידות גבוהה בפני חומרים כימיים אגרסיביים.

לא מתפשר בפני חום

עמידות מיוחדת בפני טמפרטורות גבוהות, צריבת 
כלי מטבח שיצאו הרגע מהתנור וקרניים אולטרה-

סגוליות.

השראה בלתי מוגבלת

עצבו את המטבח שלכם בצבעים אטרקטיביים 
ובמרקמים ייחודיים. פורמט גדול הפותח אפשרות 

לפתרונות עיצוביים חדשים.

 פורמט גדול, אפשרויות 
בלתי מוגבלות

הודות לגודל (3.2 מ‘ רוחב על 1.4 מ‘) ולקומפקטיות 
של Dekton, אפשרויות העיצוב למטבח, לחדר 

הרחצה, לחיפוי קירות או לרצפות הנמצאות בשימוש 
תדיר – רק הולכות וגדלות כל הזמן.

פורמט לוח
עד 1,400x3,200 מ״מ

עובי זמין
30 ,20 ,12 ,8 ,4
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הרחצה, לחיפוי קירות או לרצפות הנמצאות בשימוש 
תדיר – רק הולכות וגדלות כל הזמן.

פורמט לוח
עד 1,400x3,200 מ״מ

עובי זמין
30 ,20 ,12 ,8 ,4

IL (HEB) Dekton K&B 2019.indd   8 13/3/19   17:13

מ״מ

Kreta - INDUSTRIAL Collection

* עובי 4 מ”מ מתאים רק לחיפוי
* הגודל הגדול ביותר עבור Vienna, Zenith, Aura15, Kairos, Entzo, Halo, Tundra, Fiord, Glacier, Nayla הוא 3170 מ”מ x 1420 מ”מ

* בדוק זמינות של עובי 3 ס”מ.

Dekton® תכונות של

Dekton® XGloss היתרונות של

משטח שנועד להנאה

תחזוקה קלה במיוחד, ללא סימנים או טביעות 
 Dekton אצבעות ועמידות מרבית. משטח העבודה

נהנה מאחריות מלאה למשך 25 שנים.

עמיד בפני כל דבר

עמיד במיוחד בפני שריטות, אינו נקבובי ובעל 
עמידות גבוהה בפני חומרים כימיים אגרסיביים.

לא מתפשר בפני חום

עמידות מיוחדת בפני טמפרטורות גבוהות, צריבת 
כלי מטבח שיצאו הרגע מהתנור וקרניים אולטרה-

סגוליות.

השראה בלתי מוגבלת

עצבו את המטבח שלכם בצבעים אטרקטיביים 
ובמרקמים ייחודיים. פורמט גדול הפותח אפשרות 

לפתרונות עיצוביים חדשים.

 פורמט גדול, אפשרויות 
בלתי מוגבלות

הודות לגודל (3.2 מ‘ רוחב על 1.4 מ‘) ולקומפקטיות 
של Dekton, אפשרויות העיצוב למטבח, לחדר 

הרחצה, לחיפוי קירות או לרצפות הנמצאות בשימוש 
תדיר – רק הולכות וגדלות כל הזמן.

פורמט לוח
עד 1,400x3,200 מ״מ

עובי זמין
30 ,20 ,12 ,8 ,4

IL (HEB) Dekton K&B 2019.indd   8 13/3/19   17:13

מ״מ

DEKTON
®

Dekton תכונות

יתרונות
Dekton
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GA

F

D

HI

E

J

B
דלפקי עבודה 

למטבח

דלפקי עבודה 
חיצוניים

רצפות חוץ

חיפוי רצפה
במרפסת חיצונית

קירות חיצוניים

C
משטחים לחדר 

הרחצה

חיפוי רצפה
במרפסת חיצונית

חיפוי רצפה 
באמבטיות ובבריכות

קירות חדרי רחצה

מדרגות

 

DEKTON
®

שימושים
®Dekton מציע שימושים שונים לבית 

ומחוץ לבית. חיפויים, משטחי עבודה, 
רצפות עם תנועה מרובה, ועוד...

משטחי עבודה
למטבח

®�Dektonהוא�מוצר�ארוך�טווח�לאלה�שמחפשים�להפוך�

את�המטבח�שלהם�לחלל�ייחודי.

בראש ובראשונה, מכיוון שהוא מאפשר לכם 
להתקין אותו בחתיכה אחת, וזה אומר פחות 

חיבורים וחיתוכים. אין מגבלות – רק היופי של 
משטח רציף לחלוטין, שמתאים כמו כפפה לכל 

סטייל עיצוב שתבחרו.

®Dekton משלב את האיכויות הנחשקות על 

ידי השף החבוי בכל אחד מאיתנו. זהו משטח 
נקי, נעים למגע, ועמיד לשחיקה היומיומית 

שמתרחשת במטבח לאורך שנים של שימוש. 
חומר מתוחכם ביותר לחיי היומיום העמוסים, 

המסוגל ליצור חלל שהופך את הכנת המזון,
יום אחר יום, לחוויה נעימה המבשרת על העונג 

הצפוי בארוחה עם חברים ובני משפחה.
הוא מייצג יופי וביטחון, עם ניקיון קל, בלי טרחה 

מיותרת. הצפיפות המבנית של ®Dekton היא 
פריצת דרך הנדסית, אך הדבר החשוב באמת 

הוא שתוכלו להסיר דאגה מלבכם לגבי שריטות, 
כתמים או שאריות חום. ניגוב פשוט במטלית, זה 
הכול. כי במטבח צריך ליהנות ללא מגבלות – זו 

.Dekton® דרך המחשבה של
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Dekton Orix

Dekton Kelya

חיפויים
למטבח חוץ

לבשל�תחת�כיפת�השמים

בישול הוא ללא ספק חוויה מענגת, ובחוץ הוא הופך 
בדרך כלל לאירוע חברתי קטן. חגיגות יומיומיות קטנות 
שכולנו יכולים ליהנות מהן בחברת האנשים האהובים 
עלינו סביב הגריל. הודות למבנה אולטרה-קומפקטי, 

®Dekton מתאים במיוחד להתקנה במטבחים ובמתקני 

גריל חיצוניים.

®Dekton מספק חוזק וסגנון לחללים אלה, ויכול להעניק 

להם אישיות מובהקת ופרקטיות בלתי מוגבלת. כתמים, 
מכות, כלי מטבח בטמפרטורות גבוהות... ®Dekton יהיה 
עמיד לשימוש התובעני הזה לאורך זמן וימשיך לשמור על 

יופיו הבלתי משתנה.

הוא גם לא יושפע מתנאי קרה, שמש, גשמים, או רוחות. 
כשמגיע מזג אוויר קשה, ®Dekton זקוק לכל היותר לניקוי 

חסר מאמץ כדי ששוב יתגלה לכם במלוא תפארתו.

53 52



משטחים לחדר 
הרחצה וחיפוי 

קירות.

חדר הרחצה הוא החלל בבית שבו היגיינה והרמוניה 
צריכים לבוא לידי ביטוי בדרך הטובה ביותר שאפשר. זוהי 

סביבה שלווה המוקדשת לטיפוח אישי וניקיון – מקום שבו 
תמצאו מרגוע והפוגה חסרת דאגות.

הודות לנקבוביות הנמוכה, ®Dekton בלתי חדיר לנוזלים 
לחלוטין. המים מחליקים מעל המשטח ואף פעם לא חודרים 

פנימה. התוצאה היא יופי שאינו משתנה וניקוי קל במיוחד.

המרקם והצבעים של המשטח הם מקור אינסופי של 
השראה לאזורים בסביבה של מים.

זהו ®Dekton – האפשרויות אינסופיות.

Dekton (Zenith( רצפות / )Opera&Kreta( חיפוי קיר / )Kreta( חזיתות ריהוט
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חיפוי חזיתות
®Dekton זמין�בלוחות�גדולים�בעלי�עובי�מינימלי,�

ולכן�הוא�משכתב�את�כללי�האפשר�בחומרי�משטחים�

אולטרה�-�קומפקטיים.�לוחות�®�Dektonמגיעים�

במידות��320x140ס"מ�בטווח�עוביים�של��4מ"מ�עד�

 Dekton®�,�30מ"מ.�מלבד�היתרון�הטמון�במידותיו

עמיד�ביותר�וניתן�להתקנה�כחלק�ממערכת�חיפוי�

מאווררת�להגנה�מגשם.�לחלופין,�הודות�לעמידותו�

המדהימה�וספיגת�הלחות�הנמוכה,�הוא�מתאים�

להתקנה�גם�כחיפוי�מודבק�ישיר,�בדומה�לאבני�בנייה�

כמו�גרניט.

®Dekton הוא�הבחירה�המועדפת�של�האדריכל�

כאשר�הוא�זקוק�לעיצובי�משטחים�וחללים�ללא�

מגבלות,�היכן�שהצבעים�והמרקמים�זורמים�בחופשיות�

לכל�הכיוונים�בפנים�ובחוץ,�והמשטח�בא�לידי�ביטוי�

במלוא�שלמותו�ורבגוניותו.

עיצוב חזיתות לכל 
תכלית ולביצועים 

גבוהים ללא גבולות

לוחות בפורמט גדול:

�320x140ס"מ

עובי מומלץ לחיפוי חזית:

�8מ"מ,��12מ"מ�ו-�20מ"מ.

חוזק�כפיפה.

יציבות�ממדית�מעולה.

עמידות�למחזורי�קפיאה�והפשרה.�

יציבות�צבע�בלתי�מתפשרת.

חזיתות מגדלי ToHa, תל אביב
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Aura 
Bookmatch

B2

A2

B1B3

C2

D2

C1C3

B2B2

C2 C2

עם דגם Aura, התפתחנו מעיצוב של 

לוח יחיד לדוגמה סימטרית אינסופית. 

באמצעות שמונה עיצובים ייחודיים, ניתן 

ליצור קומפוזיציות תואמות המאפשרות 

המשכיות של דפוסי העורקים מלוח ללוח.

ניתן להזמין Aura בשתי צורות:

לוחות Aura רגילים.
תקבלו�דוגמה�רנדומלית�והלוחות�זמינים�במחסן�שלנו.

הזמנת לוחות של עורקים מתואמים.
לוחות�אלה�זמינים�לפי�דרישה�ויוחזקו�במלאי�במתקני�

Cosentino HUB.�חומרים�עם�התאמת�מראה�כרוכים�

בתוספת�מחיר�של�20%.

התאמת�העורקים�ב-�Auraהיא�אנכית�ואופקית;�יש�לנו�

מערכת�של�אותיות�וספרות�המאפשרת�ללקוח�לבחור�את�

הדוגמה�שמתאימה�לצרכיו.�שימו�לב�שתוכלו�לבחור�שילובים�

שונים�בהתאם�לכמות�העורקים�שתרצו�בעיצוב�שלכם.�

בנוסף�להתאמה�אנכית�או�אופקית,�ניתן�לבחור�התאמת�

מראה�או�רציפות�של�דוגמת�העורקים.

Dekton Aura 1 

עובי זמין
�20�,12�,8מ"מ

Dekton Slim Aura 1 

עובי זמין
�4מ"מ

Natura 18 

עובי זמין
�20�,12�,8�,4מ"מ

Dekton Aeris

פתרונות 
לרצפה

המאפיינים�הטכניים�המעולים�של�®�Dektonמציעים�

עמידות�מצוינת�לשריטות�ושחיקה�ולכן�מתאימים�לשימוש�

 Dekton®באזורים�עם�תנועה�מרובה.�עמידתו�הייחודית�של�

לקרני��UVמספקת�יציבות�צבע�וביצועים�מעולים�בחללים�

חיצוניים.�הודות�ליכולתו�לעמוד�בחום,�קפיאה�והפשרה,�

ניתן�להשתמש�במוצר�בחוץ�בכל�תנאי�מזג�אוויר.�שילוב�חזק�

זה�מקנה�את�היכולת�לעצב�ללא�גבולות.

®�Dektonהוא�שילוב�של�חומרי�גלם�העוברים�תהליך�

טכנולוגי�ייחודי�בשם�טכנולוגיית�חלקיקים�מדובקקים.�זוהי�

גרסה�מואצת�של�השינויים�המטמורפיים�המתרחשים�כאשר�

אבן�טבעית�נחשפת�ללחצים�וטמפרטורות�גבוהות�במשך�

אלפי�שנים.�מכבש�®�Dektonהוא�הגדול�בעולם�ומשקלו�

�25,000טון.�הוא�הופך�את�האבן�למשטח�אולטרה�-�

קומפקטי�בעל�מידות�ועובי�חסרי�תקדים�המבטיחים�ביצועים�

בתנאי�קיצון.�רמת�דחיסה�זו�תורמת�משמעותית�לנקבוביות�

הנמוכה�של�החומר,�והופכת�אותו�למוצר�חסין�לאורך�זמן�רב�

שזקוק�לתחזוקה�מינימלית.
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Dekton® Xgloss

Dekton® Collection Dekton® Collection

Nayla Uyuni Zenith Kairos Opera

Rem Entzo Aura 15 Nilium Blanc Concrete

Makai Lunar Aeris Danae Edora

Sasea Keon Kovik Ventus Galema

Korus Strato Sirocco Vegha Portum

Kreta Soke Vera Orix Kira

Trilium Milar Keranium Radium Bromo

Laos Fossil Feroe* Baltic* Eter

Laurent Kelya Sirius Domoos

Helena Halo Vienna Tundra 19 Glacier

Fiord Natura 18 Olimpo Bergen Splendor

Arga Taga Lumina Korso Blaze

Sogne Khalo Spectra

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW NEW NEW
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מגדירים חללים מחדש.
מגדירים גבולות מחדש.

Dekton Industrial Sokeבקיר�ובריצוף��Dektonגווני� www.cosentino.comגלו�עוד�אודות�אחריות��25השנים�של�דקטון�באתר�

קבוצה גוון קולקציה גימור GRIP+

קבוצה 0

AERIS NEW TECH m
BLANC CONCRETE TECH l
DANAE NATURAL m o
ETER NEW TECH m
KEON TECH m o
MILAR INDUSTRIAL m
SIROCCO NATURAL m o
VEGHA NATURAL m

קבוצה 1

BROMO NATURAL l
EDORA NATURAL l
FOSSIL NATURAL m
KERANIUM TECH m
NAYLA NATURAL m o
SASEA NEW NATURAL m
SIRIUS SOLID l
STRATO TECH m o

קבוצה 2

DOMOOS SOLID m
GALEMA SOLID m
KAIROS NATURAL m
KELYA NATURAL m
KIRA NATURAL m o
KORUS SOLID m
KOVIK NEW NATURAL m
KRETA INDUSTRIAL m o
LAOS INDUSTRIAL m o
LUNAR INDUSTRIAL m o
MAKAI WILD m o
NILIUM INDUSTRIAL m o
ORIX INDUSTRIAL m o
RADIUM INDUSTRIAL m
SOKE INDUSTRIAL m o
TRILIUM INDUSTRIAL m o
VENTUS SOLID m
VERA NATURAL m o

קבוצה 3

AURA 15 NATURAL m o
BALTIC* NEW CHROMICA m
ENTZO NATURAL m
FEROE* NEW CHROMICA m
LAURENT NEW NATURAL m
OPERA NATURAL N
PORTUM NATURAL N
REM NEW NATURAL m
ZENITH SOLID m
UYUNI NEW CHROMICA m

קבוצה 4 AURA 15 BOOKMATCH NATURAL m

קבוצה גוון קולקציה גימור GRIP+

קבוצה 2 VIENNA BASIQ p

קבוצה 3

BLAZE SOLID p
FIORD NATURAL p
GLACIER NATURAL p
KORSO STONIKA p
LUMINA SOLID p
NATURA 18 STONIKA p
SOGNE STONIKA p
SPLENDOR SOLID p
TUNDRA 19 STONIKA p

קבוצה 4

ARGA STONIKA p
BERGEN STONIKA p
HALO SOLID p
NATURA 18 
BOOKMATCH STONIKA p

OLIMPO STONIKA p
SPECTRA SOLID p
TAGA STONIKA p
HELENA NEW STONIKA p
KHALO NEW NATURAL p

Dekton® X-GlossDekton® Collection

משקל לוחות

עובי משקל )ק"ג/מ"ר(
0.4 CM 10

0.8 CM 21

1.2 CM 32

2.0 CM 53

3.0 CM 75

מינימום גודל לוח 144*320 ס"מ

p מבריק     m מט חלק     l מט עם טקסטורה      מט משי

o פתרון נוגד-החלקה לאיזורים רטובים
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Sensa Nilo 

SENSA BY COSENTINO
®

אבן טבעית
מוגנת

Sensa היא אבן טבעית משובחת שאינה 
זקוקה לתחזוקה, המובאת אליכם על ידי 
Cosentino מנהיגה עולמית בתעשיית 

האבן הטבעית.

�Sensaעובר�טיפול�מהפכני�להגנה�מכתמים�הנקרא�

SenGuard,�ומגיע�עם�אחריות�מפני�כתמים�ל-�15שנה�

שניתן�להעביר�ללקוח�הבא.�טבעיים,�או�טווחי�צבעים�נועזים�

יותר�לכל�שולחן�או�רהיט.
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TRANSFERABLE
WARRANTY

SENSA BY COSENTINO
®

יתרונות
אבן�טבעית�מוגנת��Sensaעם��SenGuardTMמוסיפה�סגנון�

אלגנטי�למטבח�שלכם�לצד�הגנה�ארוכת�טווח�מכתמים.

SENSA BY COSENTINO
®

הגנת
SenGuard

הגנת כתמים 100% באמצעות 
.SenGuard טכנולוגיית

לא דורש חומרי איטום או
חומרי ניקוי מיוחדים

15 שנות אחריות
ניתנת להעברה.

עמיד לטמפרטורה
.150°C של עד

אבן טבעית ברמת פרימיום 
ללא תחזוקה.

UV עמיד לקרני

REGULAR

�SenGuardהוא�טיפול�לאבן�שפיתחה�החברה�המשמש�

להגנה�על�גרניט��Sensaמפני�כתמים.��SenGuardאינו�

חומר�איטום�והוא�נקשר�למשטח�הגרניט�בצורה�שונה�

מחומרי�איטום.

טיפול�SenGuard,�בשונה�מחומרי�איטום�מקובלים,�

מאפשר�לאבן�לנשום�על�ידי�כך�שהוא�נצמד�לאבן�תוך�

שימור�הצבע�הטבעי�והיפה�במשך�שנים�רבות.

אין צורך באיטום.	 

 חודר לאבן ונקשר אליה כימית,	 
דבר המאפשר לאבן לנשום.

אין צורך בחומרי ניקוי מיוחדים. תכשירי ניקוי ביתיים 	 
.SenGuard אינם משפיעים על הגנת

SenGuard נשאר צמוד לאבן.	 

 טיפול שפיתחה החברה המיושם במתקן	 
מתקדם מבוקר סביבה.
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עיצוב
ייחודי
בלעדי

יצירות אמנות שנדרשו אלפי שנה כדי ליצור אותן הן כיום 
חלק מהקולקציה המשובחת בעולם.

המומחים של Cosentino בחרו ציורי אבן טבעיים אלה 
אחד לאחד כדי להביא אותם לקצה השני של העולם 

למוזיאון הכי אלגנטי, אישי ואקסקלוסיבי שיש: הבית שלכם.

Sensa Taj Mahal
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Sensa White Macaubas Sensa Orinocco
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SENSA BY COSENTINO
®

פורטפוליו גוונים
צבעים טבעיים 
שירות מהטבע.

Sensa Indian Black

 Colonial White p Taj Mahal p

White Macaubas p Glacial Blue p

Ice Blue p Indian Black p

Black Beauty e Orinoco p

Moak Black d Nilo p

*יש לבדוק זמינות

p מבריק

d מט

e מט�משי

NEW
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SEMI-PRECIOUS STONEPREXURY BY COSENTINO
®

משטחים
יקרי ערך

®Prexury by Cosentino הוא טווח של משטחים 

יפהפיים למטבח ולחדר הרחצה המשרים תחושה של 

אלגנטיות עדינה.

 Prexury by Cosentino® המשטחים המוארים מסדרת

מחברים יחד קוורץ ברמת טוהר גבוהה, אבני חן חצי - 

יקרות, וחומרים מאובנים שעובדו בטכניקות של מלאכת יד.
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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
®

פורטפוליו גוונים
משטחים יקרי ערך.
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