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Enkel 
installasjon

Møbelkledning

Forandrer hjemmemøblene 
dine med vakre og spesielt 
slitesterke overflater.

Dette er Dekton® Slim, 
den nye overflaten i stort 
format med en supertynn 
tykkelse på 4 mm som byr 
på et ubegrenset antall 
designmuligheter foruten 
veldig enkel installasjon og 
transport..

Den lave vekten og reduserte 
tykkelsen gjør Dekton® Slim 
til den mest slitesterke og 
høytytende overflaten for bad 
og kjøkkenkledning, samt alle 
typer møbler (dører, skuffer, 
osv.).
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Baderomskledning

Maksimal 
fuktighetsbestandighet med 
minimale skjøter.

2
Kjøkkenkledning

Redusert tykkelse, 
uendelige muligheter 





Maksimal fuktighetsbestandighet 
med de minste skjøtene i det 
letteste Dekton®-formatet.

Baderomskledning

Dekton® Slim er ideell til bad, og sørger for en kledning 
som er spesielt bestandig mot fuktighet og flekker. Et 
høytytende produkt som ikke krever mer vedlikehold 
enn rengjøring med en fuktig klut.

Det store formatet på 3200 mm x 1440 mm dekker 
store overflater, gir færre skjøter og dermed mindre 
tilløp til smuss.

Færre skjøter 
Mer hygiene

Samme flekk- og 
ripebestandighet som 

andre Dekton-formater 
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Overflater på 
3200 x 1440 mm

Spesialtilpasset 
Ubegrenset tilpasning



Redusert tykkelse, 
uendelige muligheter 

Kjøkkenkledning

Dekton® Slim med en supertynn overflatetykkelse 
på 4 mm, er ideell for kledning av kjøkkenvegger og 
skap, noe som resulterer i en harmonisk blanding med 
benkeplater av forskjellige tykkelser.

Produktet er ripe-, brann- og flekkbestandig, 
akkurat som de andre formatene.

Dekton Slim er ikke egnet for kjøkkenbenkeplater.
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Samme flekk- og 
ripebestandighet som 

andre Dekton-formater 

Overflater på 
3200 x 1440 mm

Spesialtilpasset 
Ubegrenset tilpasning











Forandrer hjemmemøblene 
dine med vakre og spesielt 
slitesterke overflater

Møbelkledning

Dekton® Slim skaper møbler med enestående 
slitebestandighet – bord som tåler nesten alt og dører 
som ikke får riper eller flekker.
Designmulighetene er uendelige siden produktet er 
spesialtilpasset og enkelt å installere.

Samme flekk- og 
ripebestandighet som 

andre Dekton-formater 

Spesialtilpasset 
Ubegrenset tilpasning
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Ubegrenset 
design

Dekton® Slim er veldig enkelt å installere 
og kan enkelt skjæres til. Det er den 
ideelle overflaten for å sette ditt eget 
preg på møblene dine med innovative 
design.

Uansett hva du planlegger – Dekton® 
Slim kan gjøre det.



Alt er enklere 
med Dekton® Slim

Enkel installasjon

Takket være produktets tynne format og mange 
muligheter, er alt blitt mye enklere. Den reduserte 
tykkelsen gjør at Dekton® Slim raskt kan skjæres til 
og tilpasses på stedet med verktøy for keramiske 
fliser. Dekton Slim er et materiale som ikke har intern 
spenning og må derfor ikke skjæres til for å frigjøre en 
slik spenning. Med en vekt på 10 kg/m2 er det veldig 
enkelt å installere.

Det er viktig å lese og gjøre seg kjent med 
sikkerhetstiltakene for å håndtere byggematerialer.

Enkel å håndtere 
og transportere 

Personlig 
kundeservice 

Enkel å skjære 
og tilpasse

Enkel 
å installere 

Hos Cosentino gir vi deg  
personlig kundeservice.
Still så mange spørsmål du 
ønsker og be om det du 
trenger av råd for å sikre at 
du får akkurat det du trenger 
ut av nye Dekton® Slim.

Finn ditt nærmeste 
Cosentino Center på 
www.consentino.com
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Tilgjengelige 
farger 

Se de nye fargene våre 
på dekton.com/slim

Halo - XGLOSS Solid p Zenith - SOLID Collection m Nayla - NATURAL Collection o m Rem - NATURAL Collection p

Aura 15 - NATURAL Collection o m Opera - NATURAL Collection N Helena - STONIKA p Natura 18 - XGLOSS Natural  p

Lunar - INDUSTRIAL Collection o m Edora - NATURAL Collection l Aeris - NATURAL Collection p Sasea - NATURAL Collection m

NY

NY

NY



Bergen - STONIKA p Arga - STONIKA p Kovik - NATURAL Collection m Kreta - INDUSTRIAL Collection o m

Sirocco - NATURAL Collection o m Trilium - INDUSTRIAL Collection o e  m Laos - INDUSTRIAL Collection o m Bromo - NATURAL Collection l

Eter - NATURAL Collection p Laurent - NATURAL Collection p Kelya - NATURAL Collection m Sirius - SOLID Collection l

NY NY



Emballering 
og håndtering

Dekton Slim selges i pakker på 10 eller 5 plater. For 
større prosjekter optimaliseres emballeringen ved bruk 
av bukker, avhengig av prosjektets krav.

Det anbefales å bestille mesh fordi det forenkler 
håndteringen.Dette materialet håndteres med verktøy 
for transport av store formater.
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** Få informasjon om NSF-sertifiserte farger på www.nsf.org 
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