Start

Imagine se não houvesse limites para
impedir que os seus desenhos se tornassem
realidade.
Imagine se pudesse criar a cor perfeita que
tem procurado.
Imagine se conseguisse transformar esse
esboço único numa chapa personalizada.
Imagine se tivesse à sua disposição um
catálogo de texturas, cores e formas tão
grandes como a sua imaginação.
Agora pare de imaginar. Comece a criar.

Cosentino lança Dekton iD, um serviço
novo, que significa que pode personalizar
as suas chapas de Dekton® sem limites:
cores exclusivas concebidas por si; padrões
únicos adaptados aos seus desenhos;
e texturas e acabamentos originais.
Descubra Dekton ID.
Desenhado por si. Para si.
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Conheça a
Cosentino

Vantagens
Dekton®
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Descubra

Casos de Estudo

Superfícies Cosentino

Soluções arquitetónicas
desde a conceção até à
conclusão
Cosentino é a empresa líder mundial em superfícies inovadoras
e soluções arquitetónicas. Com presença em mais de 110 países,
a Cosentino está envolvida em toda a cadeia de valor de projetos
liderados por arquitetos e designers, fornecendo materiais de
alta qualidade e designs líderes no sector, desenvolvidos com a
tecnologia mais inovadora do mercado: Silestone e Dekton®.
Mais de 25 anos de experiência e assessoramento a milhares
de projetos O know-how da Cosentino, é personalizado
para cada profissional, que ganha não só um material,
mas também o conhecimento e o serviço end-to-end,
a fim de tirar o máximo proveito de cada projeto.

Rede Cosentino

EUA
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 NASHVILLE
Cosentino NEW JERSEY
Cosentino NEW ORLEANS
Cosentino ORLANDO
Cosentino PHILADELPHIA
Cosentino PHOENIX
Cosentino PITTSBURG
Cosentino PORTLAND
Cosentino RALEIGH
Cosentino ROCHESTER
Cosentino SACRAMENTO
Cosentino ST. LOUIS
Cosentino SALT LAKE CITY
Cosentino SAN DIEGO
Cosentino SAN FRANCISCO
Cosentino SEATTLE
Cosentino SPOKANE
Cosentino TAMPA
Cosentino VIRGINIA
Cosentino WASHINGTON DC
Cosentino CITY LOS ANGELES
Cosentino CITY MANHATTAN

Cosentino CITY MIAMI
Cosentino CITY SAN FRANCISCO
Cosentino HUB HOUSTON
Cosentino HUB NORFOLK
CANADA
Cosentino CALGARY
Cosentino QUEBEC
Cosentino TORONTO
Cosentino VANCOUVER
Cosentino CITY MONTREAL
Cosentino CITY TORONTO
MÉXICO
Cosentino MEXICO DF
PUERTO RICO
Cosentino PUERTO RICO
MALÁSIA
Cosentino KUALA LUMPUR
ESPANHA
Cosentino A CORUÑA
Cosentino ALMERÍA
Cosentino BARCELONA
Cosentino BILBAO
Cosentino ILHAS CANÁRIAS
Cosentino CASTELLÓN
Cosentino GIRONA
Cosentino GRANADA
Cosentino MADRID
Cosentino MÉRIDA
Cosentino MURCIA
Cosentino SAN SEBASTIAN
Cosentino SANTANDER
Cosentino SEVILLA
Cosentino TOLEDO
Cosentino VALENCIA
Cosentino VALLADOLID
Cosentino VIGO

Cosentino ZARAGOZA
Cosentino CITY BARCELONA
Cosentino CITY MADRID
PORTUGAL
Cosentino LISBOA
Cosentino PORTO
BRASIL
Cosentino LATINA
Cosentino SAO PAULO
Cosentino SANTA CATARINA
Cosentino RIO DE JANEIRO
Cosentino GOIÂNIA
IRLANDA
Cosentino DUBLIN
RU
Cosentino BELFAST
Cosentino DARLINGTON
Cosentino EAST LONDON
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK
Cosentino MANCHESTER
Cosentino NEWMARKET
Cosentino SCOTLAND
Cosentino CITY LONDON
DINAMARCA
Cosentino DENMARK
FINLÂNDIA
Cosentino HELSINKI
ALEMANHA
Cosentino BERLIN
Cosentino DÜSSELDORF
Cosentino MÜNCHEN
Cosentino STUTTGART

ITÁLIA
Cosentino CATTOLICA
Cosentino LAZIO
Cosentino MILANO
Cosentino TORINO
Cosentino TURIN
Cosentino VENEZIA
Cosentino CITY MILAN
FRANÇA
Cosentino LYON
Cosentino MARSEILLE
Cosentino PARIS
Cosentino RENNES
Cosentino STRASBOURG
Cosentino TOULOUSE
ÁUSTRIA
Cosentino WIEN
BÉLGICA
Cosentino BELGIUM
NORUEGA
Cosentino OSLO
SUÉCIA
Cosentino GÖTEBORG
Cosentino STOCKHOLM

Cosentino ANKARA
Cosentino ISTANBUL
Cosentino IZMIR
SINGAPURA
Cosentino SINGAPORE
Cosentino CITY SINGAPORE
AUSTRÁLIA
Cosentino ADELAIDE
Cosentino BRISBANE
Cosentino MELBOURNE NORTH
Cosentino MELBOURNE SOUTH
Cosentino PERTH
Cosentino SYDNEY
Cosentino CITY SYDNEY
Cosentino HUB SYDNEY
NOVA ZELÂNDIA
Cosentino AUCKLAND
Cosentino LO CHRISTCHURCH
JAPÃO
Cosentino LO TOKYO
ÁFRICA DO SUL
Cosentino JOHANNESBURG
Cosentino LO CAPE TOWN

SUÍÇA
Cosentino ZÜRICH

EAU
Cosentino LO DUBAI
Cosentino CITY DUBAI

HOLANDA
Cosentino THE NETHERLANDS

POLÓNIA
Cosentino WARSAW

ISRAEL
Cosentino CAESAREA
Cosentino TEL AVIV
TURQUIA

City

Cosentino City

Um espaço
desenhado para
profissionais, por
profissionais
City

O Cosentino City é um ponto de
encontro exclusivamente criado para
que arquitetos e designers descubram,
explorem e se inspirem pelo ADN da
Cosentino enquanto trabalham..
É um espaço de atividade vibrante, onde
os profissionais podem ver em primeira
mão todas as possibilidades criativas e
técnicas que Dekton iD oferece, com o
apoio da experiente equipa da Cosentino.

Vantagens Dekton®

Dekton iD. Todas as
®
vantagens Dekton .
Sem limites
Dekton® é uma sofisticada mistura de mais
de 20 minerais extraídos da natureza. O seu
processo de produção é o resultado de anos
de experiência e está inspirado na fabricação
pioneira de vidro, porcelana e quartzo.
Dekton® utiliza a tecnologia exclusiva TSP
no seu processo de fabrico, sintetizando
partículas minerais para que se unam e criem
uma estrutura interna compacta. Graças à TSP,
Dekton oferece as seguintes vantagens.
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Desempenho ideal em
ambientes com mudanças
extremas de temperatura.

Elevada resistência aos raios UV.
Graças a uma composição baseada
em materiais inorgânicos, a sua
cor nunca se desvanecerá.

Manchas e sujidade podem ser
facilmente removidas. Poderá
inclusivamente utilizar produtos
abrasivos: nem a cor nem a
textura serão danificadas.
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Dekton® oferece o melhor
comportamento de
resistência ao fogo.

]

Além disso, graças à sua superfície
não porosa, graﬃti e manchas
resistentes não penetrarão
na estrutura de Dekton®.

Dekton® é um material não poroso
(<0,2%), sendo fácil de limpar e
mantendo-se como novo.

O material hidrófugo Dekton
XGloss proporciona um brilho
espetacular a qualquer superfície.

3
Testes indicam que Dekton®
oferece valores superiores a
45/mm2, o que o torna um dos
materiais mais fiáveis do mercado.

Dekton® torna mais fácil a
construção e montagem de
qualquer tipo de fachada.

Dekton iD é um serviço de vanguarda da
Cosentino®, que permite a personalização de
qualquer superfície Dekton®
Com Dekton iD, pode imprimir gráficos em qualquer cor,
modificar texturase criar desenhos totalmente originais,
com cores, texturas e acabamentos personalizados. Tudo
isto, mantendo todas as vantagens do Dekton.

Mais informações

Níveis de personalização

Dois níveis de personalização
que se adequam a cada projeto

Personalize todas as
características, desde a
cor, desenho, textura e
acabamento até um corte
ou tamanho específico.
As possibilidades são
infinitas para o produto mais
personalizável do mercado.

UNLIMITED
UNLIMITED
A partir de 1000 m²

A partir de 2500 m²

Escolha qualquer cor de base do nosso
catálogo.

Personalize todas as cores, texturas e
acabamentos.

Escolha uma textura.

Adapte todos os elementos de acordo com
a sua preferência, desde as cores de base,
texturas e acabamentos, aos formatos e
muito mais.

Imprima o desenho que desejar: padrões,
gráficos... Inclusive o logótipo da sua marca.
Mais informações

Mais informações

Dekton iD: tous les outils pour
personnaliser votre projet

O serviço Dekton iD Pro permite
a personalização de um projeto
arquitetónico ou de design a partir
de uma vasta gama de fatores,
criando chapas de Dekton®
verdadeiramente únicas.
Graças ao Dekton iD Pro, terá à sua
disposição o extenso catálogo de
cores Dekton® para começar a
desenhar a sua própria chapa. Poderá

então personalizar a sua superfície
com um desenho ou gradação
específicos, bem como escolher a
espessura, corte e textura que dará ao
seu projeto um acabamento único.
O corte da chapa também
é personalizável. Qualquer
corte é possível, seja qual seja o
tamanho, espessura ou forma
que o seu projeto exija.

Opções de personalização

Color
Base
Cor base

Selecção da cor base
O primeiro passo é a seleção
da cor de base. Pode escolher
qualquer cor disponível a partir
da vasta gama de Dekton®.

2

Diseño
Design

Aplicação do design
em Dekton® superfícies
Pode aplicar inúmeros designs
personalizados às superfícies
Dekton®, bem como cores e
gradientes que transformarão a
sua aparência.

33

Textura
Textura

Seleção de texturas
As diferentes texturas disponíveis,
tais como mate, ultra-gloss,
madeira e ardósia, para citar
algumas, proporcionarão um
acabamento com nuances
cativantes e uma sensação única
ao toque.

FORM
AT O
FORMATO

APARÊNCIA

11

4

Espessura
(mm)
Espesor
(mm)

4

8

5

Corte
Despiece

12

20

30

Opções de personalização

1 Cor base

Voltar

O primeiro passo é a seleção da cor de base. Pode escolher qualquer cor
disponível a partir do catálogo da Cosentino.

Uyuni

Zenith

Vienna

Aeris

Edora

Qatar

Ventus

Galema

Strato

Manhattan

Blaze

Feroe

Baltic

Domoos

Opções de personalização

2 Designs
Pode aplicar inúmeros designs
personalizados às superfícies
Dekton®, bem como cores e
gradientes que transformarão a
sua aparência.

Voltar

+

+

Design Opera

=
Base Aeris

Design personalizado

=
Base Strato

Opções de personalização

3 Texturas

Voltar

As diferentes texturas disponíveis,
tais como mate, ultra-gloss,
madeira e ardósia, para citar
algumas, proporcionarão um
acabamento com nuances
cativantes e uma sensação única
ao toque.

Velvet

Polido

Ardósia

Mate

Madeira

Anti-slip

Opções de personalização

4 Espessura

5 Corte

Enquanto que as espessuras
standard do Dekton® são 4,
8, 12, 20 e 30 mm, Dekton iD
Pro permite criar espessuras
específicas para satisfazer
as necessidades de cada
projeto.

As chapas de grande formato
Dekton® podem ser cortadas à
medida, independentemente
da forma.

Voltar

UNLIMITED
UNLIMITED

Nível máximo de personalização
para os seus projetos
Dekton iD Unlimited trata-se da
experiência de design definitiva em
materiais de construção. Uma tela
em branco onde o profissional pode
personalizar cada detalhe da chapa
de Dekton®, obtendo um material
de alto desempenho técnico com
um desenho totalmente exclusivo.
A equipa de P+D de Cosentino
apoiará os profissionais durante
o processo, para que possam
explorar todas as possibilidades e
características do Dekton®: desde
matérias-primas, cor, estrutura,
desenho e textura até efeitos
avançados, corte, espessura e formato.

Com Dekton iD Unlimited, o processo
de criação de chapas exclusivas
começa com uma ideia. Pode ser
tão desafiante como o profissional
desejar que seja. Não existem
limites. O processo é claro. A equipa
Dekton iD realizará os primeiros
esboços do projeto enquanto o
cliente se envolve em cada etapa
do processo, dando luz verde a cada
detalhe para garantir o seu sucesso. O
profissional proporciona a inspiração;
a Cosentino proporciona os meios.

UNLIMITED
UNLIMITED Opções de personalização

Cor
base
Color
Base

2

4

Diseño
Design

Efectos
Efeitos

3

5

Textura

Mecanizado

FORMATO

APARÊNCIA

1

6

Espesor (mm)
Espessura
(mm)

4

8

7

Corte
Despiece

12

20

30

UNLIMITED
UNLIMITED Opções de personalização

1 Cor base
O cliente envia à equipa Dekton
iD a sua ideia inicial: pode ser
uma cor, quer do catálogo da
Cosentino, quer de qualquer outra
referência de cor, oua imagem
ou fotografia que despertou a
inspiração do cliente.
A partir desse momento, a
equipa Dekton iD realizará uma
série de provas para conseguir
a cor desejada. Entretanto, o
cliente receberá amostras e
pode adaptar o produto às suas
preferências.

Voltar

+
+

=
=

UNLIMITED
UNLIMITED Opções de personalização

2 Designs
Pode aplicar inúmeros designs
personalizados às superfícies
Dekton®, bem como cores e
gradientes que transformarão a
sua aparência.

Voltar

+

+

Design Opera

Design personalizado

=
Base Aeris

=
Base Strato

UNLIMITED
UNLIMITED Opções de personalização

3 Texturas

Voltar

As diferentes texturas disponíveis,
tais como mate, ultra-gloss,
madeira e ardósia, para citar
algumas, proporcionarão um
acabamento com nuances
cativantes e uma sensação única
ao toque.

Velvet

Polido

Ardósia

Mate

Madeira

Anti-slip

UNLIMITED
UNLIMITED Opções de personalização

4 Efeitos

Voltar

Acabamentos adicionais que
proporcionam, entre outros, brilho
seletivo, efeitos perlados e tintas
únicas, criando um leve baixorelevo.
Graças aos seus efeitos, é possível
criar todo o tipo de sensações
visuais para realçar uma textura
ou cor, proporcionando um
desenho final muito original.

Granulado seletivo

Baixo-relevo

Brilho seletivo

Cores Vivas

Cobre

Latão

UNLIMITED
UNLIMITED Opções de personalização

5 Mecanizado
O processo de mecanizado
consiste em criar baixos-relevos na
superfície, que podem ou não ser
coordenados com o desenho.
Este recurso oferece
possibilidades ilimitadas em
termos de relevo. Por exemplo,
poderíamos aplicar um relevo
que produziria um efeito hiperrealista na superfície.

Voltar

UNLIMITED
UNLIMITED Opções de personalização

6 Espessura

7 Corte

Enquanto que as
espessuras standard
do Dekton® são 4, 8, 12,
20 e 30 mm, Dekton iD
Unlimited permite criar
espessuras específicas
para satisfazer as
necessidades de cada
projeto.

As chapas de grande formato
Dekton® podem ser cortadas à
medida, independentemente
da forma.

Voltar

Workflow Básico

1 Envie a sua ideia

2 Atendimento
personalizado

3 Damos vida à sua visão

Envie a sua ideia ao customdk@cosentino.
com e comece a personalizar de raiz a sua
cor, textura e formato graças a Dekton ID
PRO.

A equipa de P+D da Cosentino ajudálo-á com o seu projeto, prestando apoio
em cada etapa do processo: desde
a ideia inicial, até às características e
possibilidades criativas do Dekton®.

O objetivo Dekton ID está claro: alcançar um
resultado personalizado perfeito, tal como
imaginava.

Ou liberte a sua criatividade nas superfícies
Dekton com a ajuda de Dekton ID
Unlimited.
Poderá verificar o desenvolvimento do
projeto através das amostras que receberá
da Cosentino, ou pessoalmente, visitando
as instalações da Cosentino.

UNLIMITED
UNLIMITED Case Study Toha por Ron Arad + Avner Yashar

Cor personalizada,
graduada em seis tonalidades
O desafio do arranha-céus Toha estava
claro desde o início: criar, a partir de uma
referência fotográfica fornecida pelo
estúdio de arquitetura responsável pelo
projeto, uma cor personalizada com uma
transição de cores de seis tonalidades.
A colaboração entre a equipa de arquitetos,
que recebeu esboços e feedback durante
o processo, e o trabalho dinâmico e bem
coordenado da equipa da Cosentino,
permitiu superar o desafio e alcançar
um gradiente de cor perfeito.

Ver Case Study na web

UNLIMITED
UNLIMITED Étude de cas Toha par Ron Arad + Avner Yashar

Grande formato possibilidades
de desenho
Grande formato Os painéis Dekton® foram
utilizados para dar continuidade visual ao
edifício. Além disso, a instalação dos painéis
Dekton® tinha de ser feita de uma forma
muito específica: em ângulo cruzado, criando
uma fachada ventilada, única no mundo.

Material
2601 m2
Dekton iD

Fachada
sistema de
instalação DKT

Espessura
1.2 cm

Pavilhão de Espanha - Milão

DEKTON ID DESIGN PERSONALIZADO

Designs exclusivos.
Sem limites.
O Pavilhão de Espanha na Milan Design Week
Fair foi um sucesso técnico graças à impressão,
em placas de grande formato, de uma figura
geométrica com um visual específico composto
por letras que parecem estar em movimento.

Ver Case Study na web

Pavilhão de Espanha - Milão

Impressão de imagens
on large surfaces
Neste projeto, pode ver todas as possibilidades
de desenho personalizadas que o Dekton
iD Pro oferece: padrões geométricos, letras
e imagens impressas em chapas de grande
formato. Estas características personalizadas
criam um design final impressionante, tal
como a recriação deste genoma de tomate.

Material

Aplicação

Espessura

760m2
Dekton iD

Pavimento
com 6 cortes
personalizados

2 cm

UNLIMITED Case Study Origo Shopping Centre by
UNLIMITED

Gudmundsson Arkitektur AB

Cortes
personalizados

Projetos que encaixam
como um puzzle
O Centro Comercial Origo, na Letónia,
foi recentemente remodelado com
um novo design vanguardista.
A principal atração visual das novas instalações
reside no relógio embutido no chão de uma
das suas praças centrais. Peças personalizadas,
encaixadas como um puzzle, criam uma sensação
visual de alto impacto das cores Sirius e Danae.
Com Dekton iD, as chapas podem ser cortadas
à medida e adaptadas ao desenho desejado.
Para Origo, foram feitos mais de dez cortes
personalizados de chapas de grande formato
para conseguir um desenho de pavimento único.

Ver Case Study na web

Detalhes gravados
no pavimento

UNLIMITED Case Study Origo Shopping Centre by
UNLIMITED

Gudmundsson Arkitektur AB

Dekton iD mantém todas as
propriedades do material
A personalização ilimitada de Dekton iD mantém
intactas todas as propriedades do material de base:
Dekton® mantém a resistência do material, a facilidade
de manutenção e a aderência, tornando-o a escolha
perfeita para pavimentos de tráfego pedestre elevado.

UNLIMITED
UNLIMITED Aeroporto de Baku

Pavimento 3D
O aeroporto de Baku cativa o viajante a partir do
momento em que entram, pois são recebidos
com um extenso piso Dekton, constituído
por triângulos equiláteros de 1,5 metros de
comprimento lateral, concebidos especialmente
para a entrada. A variação cromática em três
tons da cor Sirius - especificamente criada
para este desenho - juntamente com as formas
geométricas, produzem um impressionante
efeito 3D de cubos em relevo que se reflete
na janela da entrada principal do edifício.

Ver Case Study na web

DEKTON ID UNLIMITED
CUSTOM GRAY 1

DEKTON ID UNLIMITED
CUSTOM GRAY 2

DEKTON ID UNLIMITED
CUSTOM GRAY 3

UNLIMITED
UNLIMITED Aeroporto de Baku

De um esboço à
realidade
O objetivo do projeto era criar, a partir
de três tonalidades diferentes, uma cor
cinzenta que se misturasse com o vidro da
fachada. A equipa de P&D da Cosentino
combinou com sucesso matérias-primas
e pigmentos específicos, conseguindo
assim três cores bem definidas que
conseguem criar um efeito visual único.

Material

Aplicação

Espessura

4 300 m2

Gradação de
pavimento em três
tonalidades da cor
Dekton Sirius

2 cm

Metro de Bruxelas

A arte da impressão
personalizada
A impressão personalizada é muito mais do que
padrões geométricos, letras ou imagens abstratas.
Com Dekton iD Pro é possível imprimir quase
qualquer desenho ou fotografia. Dekton® feito arte.

DEKTON ID DESIGN PERSONALIZADO

Realismo surpreendente
O objetivo do projeto do metro de Bruxelas era imprimir uma obra de arte em grandes
superfícies de Dekton® Graças à tecnologia e impressão Dekton iD Pro, foi alcançada
uma imagem bem definida e de alta qualidade, capaz de cativar o viajante.

Um serviço de

pro.cosentino.com
pro.cosentino.com

