
Dekton® voor keukens, badkamers, wanden, vloeren en gevels

DEKTON Kitchen & Bathroom



1. Helena   2. Rem   3. Eter   4. Khalo   5. Aeris   6. Laurent
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Van gewaagde 
structuren 

tot dagelijkse 
behoeften

Ontdek texturen met een 
geweldige chromatische rijkdom 

die de mogelijkheden van de meest 
geavanceerde projecten vergroten.

Helena, Khalo en Laurent vormen een 
ideale combinatie voor het creëren 

van luxueuze ruimtes waar design 
een centrale plaats inneemt.

Aeris, Eter en Rem zijn meer traditionele 
kleuren die zich aanpassen aan alle 
soorten projecten. Geniet van een 
monochrome traditie met subtiele 

aderen en details die veelzijdigheid 
combineren met onmiskenbare stijl.



Laurent

Helena

N I E U W

LAURENT

HELENA

Geïnspireerd door natuursteen Port Laurent, 
hebben we een unieke kleur ontworpen die 
opvalt vanwege de complexe schoonheid. De 
textuur zorgt voor schaduwen en tonen die 
elkaar door contast versterken. De goudkorrel 
overheerst het oppervlak en geeft warmte aan 
een koude achtergrond met donkere tinten, 
ideaal voor de meest luxueuze ruimtes.

Helena is een kleur die een grote rijkdom biedt 
met de perfecte balans tussen grijze en witte 
tinten. Zo kan de diepte van onyx - de natuursteen 
die dit stuk inspireerde - doorschijnen. De 
ideale kleur voor luxueuze ruimtes, het ontwerp 
wordt zowel door ontwerpers als architecten 
gewaardeerd vanwege zijn schoonheid en glans.



  
 

  

Slim Thickness  Huge Format & Performance

Het nano-coatingproces dat 
wordt gebruikt in Dekton® 

X-GLOSS is gewoon 
revolutionair met een oppervlak 
van 4 mm dik.

Kristalglans Water-
afstotend

Spiegel-
effect

X-GLOSS 
Finish

Dekton® SLIM is nu verkrijgbaar 
in X-GLOSS-afwerking. Deze 
nieuwe technologie zorgt voor 
een prachtig spiegeleffect met 
minimale vervormingen, uniek in 
zijn categorie.

Een ongekende heldere en 
oogverblindende afwerking, die 
wordt verkregen door mechanisch 
polijsten.

De nieuwste technologische 
innovatie die u spectaculair 
onderhoudsgemak biedt: een 
oppervlak dat bestand is tegen 
vingerafdrukken en vlekken en 
volledig ondoordringbaar is.



Korso - STONIKA



Voor de vervaardiging van Dekton® wordt gebruik 
gemaakt van de exclusieve TSP-technologie. TSP  is  
een  proces  dat  mineraaldeeltjes  sintert  en  ervoor 
zorgt dat ze zich onderling binden, veranderen  en 
waardoor  hun  interne  structuur  wordt  samenge-
perst. Dit technologisch proces bootst een versnelde 
versie na  van de metamorfe veranderingen die 
natuursteen  ondergaat door duizenden jaren 
blootstelling aan  hoge druk en hoge temperaturen.

Dekton® wordt gecreëerd in een paar uur dankzij 
een exclusief technologisch proces, dat een 
versnelde versie is van het natuurlijke proces van 
duizenden jaren dat natuursteen ondergaat.

Met elektronische microscopie is er geen 
enkele poreusheid van het materiaal waar te 
nemen. Dit is het gevolg van het exclusieve 
sinterings- en ultracompactieproces van 
Dekton®, dat zich onderscheidt door de 
afwezigheid van poreusheid en microdefecten 
die spanningen of zwakke punten veroorzaken.

Dekton® is een verfijnde mix van meer 
dan 20 mineralen uit de natuur. Het 
productieproces is het resultaat van een 
jarenlange studie naar de productie van 
glas, de nieuwste generatie porseleinen 
tegels en kwartsoppervlakken.

Wat is Dekton®?

Korso - STONIKA Collection



Groot formaat

Het formaat (tot 320 x 144 cm)* en het 
lichte gewicht van Dekton® (vanaf 4 
mm dik), betekent een toename in de 
ontwerpmogelijkheden voor keukens, 
badkamers, wanden, gevels of veel
belopen vloeren.

Plaat formaat
tot 320 x 144 cm

Beschikbare diktes
4, 8, 12, 20 en 30 mm

Bestand tegen alles

Zeer krasbestendig, zeer lage poreusheid 
en bestand tegen agressieve chemische 
producten gebruikt in keukens en badkamers.

Onveranderlijk bij warmte

Zeer bestand tegen hoge temperaturen 
zoals potten en pannen die van de 
kookplaat komen en UV-stralen.

Grenzeloze inspiratie

Creëer trendsettende ontwerpen 
met bijzondere kleuren in unieke 
afwerkingen. Met grote afmetingen 
voor nieuwe designoplossingen.

Een werkblad om van te genieten

Een zeer onderhoudsvriendelijk, 
vlekbestendig product met maximale 
duurzaamheid. Met 25 jaar garantie op
het materiaal.

* 4 mm dik is enkel geschikt voor wandbekledingen
* Vraag naar de beschikbaarheid van Dekton® in 3 cm.

Dekton® Voordelen

Kreta - INDUSTRIAL Collection



Voordelen Dekton®

Hoge Uv-
Bestendigheid

Hoge
krasbestendigheid

Vlekbestendig Hoge vuur- en 
hittebestendigheid

Slijtvast Bestand tegen
vorst en dooi

Hoge mechanische 
weerstand

Lage
waterabsorptie

Dimensionale
stabiliteit

Brandwerend 
materiaal

Hoge weerstand
tegen hydrolyse

Kristalglans Waterafstotend

Voordelen Dekton® X-GLOSS



T O E P A S S I N G E N

Keukenwerkbladen

Wie van zijn keuken een unieke ruimte wil maken 
vindt in Dekton® een bijzonder product dat jaar in
jaar uit mooi blijft. Dankzij het grote formaat is het 
materiaal perfect voor grote oppervlakken zoals
bijvoorbeeld keukeneilanden die uit 
één stuk kunnen worden geïnstalleerd, 
zonder naden en zonder beperkingen.

Dit maakt van Dekton® een aantrekkelijk oppervlak 
dat op harmonieuze wijze kan worden geïntegreerd 
binnen uiteenlopende ontwerpstijlen.

Daarnaast combineert Dekton® alle kwaliteiten die 
van belang zijn voor professionele chefs en hobbykoks 
wereldwijd. Het is een hygiënisch oppervlak dat 
aangenaam aanvoelt en dat jaar in jaar uit bestand 
is tegen alle veel voorkomende vlekkenmakers.

Dit verfijnde materiaal is bestemd voor dagelijks te 
gebruiken. Perfect dus voor keukens, waar koken een 
plezier wordt. Om zo samen te kunnen genieten.

Dekton® biedt schoonheid en soliditeit en is 
eenvoudig schoon te maken. De dichte structuur
is het resultaat van een grote technologische 
vooruitgang, met als voornaamste aspect:
geen zorgen meer over krassen, vlekken of 
warmtesporen. En het materiaal hoeft alleen maar
afgenomen te worden met een doekje, dat is alles.

Want Dekton® vindt dat een keuken bedoeld 
is om grenzeloos van te genieten.

Portum - NATURAL Collection

Sogne - STONIKA



Mooné - Solid Collection



TAGA-Stonika





Optimma

Nieuw geoptimaliseerd Dekton® formaat

De ultieme oplossing voor binnenbekleding.

De Dekton® plaatafmeting is geoptimaliseerd, rekening 
houdend met gangbare toepassingen om een nieuw 
formaat te creëren met een betere prijs, design, installatie 
en hantering. Introductie van ons eerste formaat in 
de Optimma-familie speciaal voor bekleding: 

Optimma formaat: 2600 x 1000 x 4.

2600 x 1000 mm
in 4 mm dikte

De platen zijn gemaakt in een dikte van 4 mm, waardoor 
ze licht zijn en gemakkelijk te hanteren, en wanneer 
het nodig is kan het gemakkelijk worden gesneden 
om het product aan alle ruimtes aan te passen.
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Optimma Format

Groot formaat plaat



Kosten efficientie

De maten zijn geoptimaliseerd 
voor de meest voorkomende 
bekledingsmaten, hierdoor 
kunnen we verspilling 
voorkomen, wat op zijn 
beurt de prijs verlaagt.

Design met een doel

De plaat is gemaakt om te 
profiteren van de totale 
hoogte, waardoor het veel 
gemakkelijker is om het 
voor bekleding te snijden.

Eenvoudig te installeren 
Het product is kleiner en lichter, 
waardoor het gemakkelijker 
te vervoeren en te hanteren 
is. Snijden kan met eenvoudig 
gereedschap. De randen zijn al 
afgeschuind en de plaat heeft 
altijd een veiligheidsgaas.

Ontwerp overeenkomst

De plaat is ontworpen om 
de planken verticaal te 
plaatsen om een doorlopend 
ontwerp te creëren.

$



T O E P A S S I N G E N

Minimaal onderhoud. 
Geweldige schoonheid en weerstand.

 
De badkamer is dé plaats in huis waar hygiëne en 
harmonie samenkomen. Waar we kunnen ontspannen, 
en sensaties tot op de huid kunnen ervaren.

Dekton® is, dankzij zijn lage poreusheid volledig ondoordringbaar 
voor vloeistoffen. Het water stroomt zacht over het 
oppervlak zonder dat het in het materiaal kan doordringen. 
Dit betekent dat het, behalve dat het onveranderlijk 
mooi blijft, heel eenvoudig schoon te maken is.

De afwerkingen en kleuren vormen een onuitputtelijke 
inspiratiebron voor het inrichten van natte ruimtes. 
Met Dekton® zijn de mogelijkheden eindeloos.

Wandbekleding en
werkbladen voor badkamers

Natura 18 - XGLOSS Stonika

Trilium - INDUSTRIAL Collection



T O E P A S S I N G E N

Maximale weerstand tegen vocht 
met minimale voegen.

 
Dekton® SLIM is ideaal voor badkamers en biedt een 
bekleding die zeer goed bestand is tegen vocht en 
vlekken. Een hoogwaardig product dat onderhouden 
kan worden met slechts een vochtige doek.

Het grote formaat van 320 x 144 cm bedekt 
grote oppervlakken, waardoor een ruim aantal 
voegen en dus ook vuil wordt vermeden.

Badkamerbekleding
Dekton® SLIM 4 mm

Bergen - STONIKA

Arga - STONIKA



T O E P A S S I N G E N

Koken met de 
hemel als dak

 
Koken is zonder twijfel een aangename ervaring en koken in 
de openlucht zorgt meestal voor extra plezier, zoals samen 
genieten en ontspannen rond de barbecue. Dekton® is, 
dankzij zijn ultracompacte structuur, een materiaal dat 
uitermate geschikt is voor buitenkeukens en barbecues.

Als sterk en stijlvol product geeft Dekton® karakter aan 
buitenkeukens met veel praktische eigenschappen. Vlekken, 
stoten, warme potten en pannen, … Dekton® is overal tegen 
bestand, voldoet aan alle gebruikseisen en blijft mooi.

Het materiaal is eveneens bestand tegen vorst, zon, hagel en wind. 
Na een periode van slecht weer hoeft Dekton® alleen maar te worden 
schoongemaakt om zich vervolgens weer in al zijn pracht te laten zien.

Materiaal voor
buitenkeukens

Orix & Nilium - INDUSTRIAL Collection

Kelya - NATURAL Collection



T O E P A S S I N G E N

Orix - INDUSTRIAL Collection

Transformeer uw meubilair met prachtige, 
zeer resistente oppervlakken 
met Dekton® SLIM 4 mm

 
Dekton® SLIM creëert meubilair met ongekende 
prestaties: tafels die bestand zijn tegen alles en 
deuren die zowel kras- als vlekbestendig zijn.
De ontwerpmogelijkheden zijn eindeloos, omdat hij op 
maat gesneden kan worden en eenvoudig te installeren is.

Controleer de beschikbaarheid van Dekton® SLIM-kleuren.
Dekton® SLIM is niet geschikt voor de 
bekleding van aanrechtbladen.

Meubilairbekleding
Dekton® SLIM 



K L E U R E N

Uyuni_Chromica_m " Zenith_SOLID Collection_m " Halo_XGLOSS Solid_p " Mooné_SOLID Collection_m

NIEUW

Nayla_NATURAL Collection_o m " Vienna_XGLOSS Basiq_p Glacier_XGLOSS Natural_p Tundra 19_XGLOSS Natural_p

Aura 15_NATURAL Collection_o m " Rem_NATURAL Collection_n Natura 18_XGLOSS Stonika_p " Opera_NATURAL Collection_n " Olimpo_STONIKA_p Helena_STONIKA_p Kairos_NATURAL Collection_m Entzo_NATURAL Collection_m

Liquid Sky_LIQUID Collection_m Fiord_XGLOSS Natural_p Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m Bergen_STONIKA_p " Portum_NATURAL Collection_n Blanc Concrete_TECH Collection_l Makai_WILD Collection_o m Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m "

Aeri_NATURAL Collection_m Danae_NATURAL Collection_o m Edora_NATURAL Collection_l " Sasea_NATURAL Collection_m " Arga_STONIKA_p " Liquid Shell_LIQUID Collection_n Taga_STONIKA Collection_p Splendor _XGLOSS Solid_pAeri_NATURAL Collection_m

l  Ultra Texture   m  Ultra Mate   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton    Thickness 3cm   " Dekton Slim 4mm   o  Dekton Grip+ - De anti-slip oplossing



K L E U R E N
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Liquid Sky_LIQUID Collection_m Fiord_XGLOSS Natural_p Nilium_INDUSTRIAL Collection_o m Bergen_STONIKA_p " Portum_NATURAL Collection_n Blanc Concrete_TECH Collection_l Makai_WILD Collection_o m Lunar_INDUSTRIAL Collection_o m "

Aeri_NATURAL Collection_m Danae_NATURAL Collection_o m Edora_NATURAL Collection_l " Sasea_NATURAL Collection_m " Arga_STONIKA_p " Liquid Shell_LIQUID Collection_n Taga_STONIKA Collection_p Splendor _XGLOSS Solid_p



K L E U R E N

Keon_TECH Collection_o m Kovik_NATURAL Collection_m " Ventus_SOLID Collection_m Galema_SOLID Collection_m Korus_SOLID Collection_m Strato_TECH Collection_o m Sirocco_NATURAL Collection_o m " Lumina_XGLOSS Solid_p

Vegha_NATURAL Collection_m Khalo_STONIKA_p Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m " Soke_INDUSTRIAL Collection_o m Blaze_XGLOSS Solid_p Vera_NATURAL Collection_o m Sogne_STONIKA_p Orix_INDUSTRIAL Collection_o m

Kira_NATURAL Collection_o m Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m " Korso_STONIKA Collection_p Milar_INDUSTRIAL Collection_m Keranium_TECH Collection_m Radium_INDUSTRIAL Collection_e m Bromo_NATURAL Collection_l " Baltic*_Chromica_m "

l  Ultra Texture   m  Ultra Mate   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton    Thickness 3cm   " Dekton Slim 4mm   o  Dekton Grip+ - De anti-slip oplossing



K L E U R E N

* Speciale bestellingen. Controleer beschikbaarheid materiaal.

Keon_TECH Collection_o m Kovik_NATURAL Collection_m " Ventus_SOLID Collection_m Galema_SOLID Collection_m Korus_SOLID Collection_m Strato_TECH Collection_o m Sirocco_NATURAL Collection_o m " Lumina_XGLOSS Solid_p

Vegha_NATURAL Collection_m Khalo_STONIKA_p Kreta_INDUSTRIAL Collection_o m " Soke_INDUSTRIAL Collection_o m Blaze_XGLOSS Solid_p Vera_NATURAL Collection_o m Sogne_STONIKA_p Orix_INDUSTRIAL Collection_o m

Kira_NATURAL Collection_o m Trilium_INDUSTRIAL Collection_o e m " Korso_STONIKA Collection_p Milar_INDUSTRIAL Collection_m Keranium_TECH Collection_m Radium_INDUSTRIAL Collection_e m Bromo_NATURAL Collection_l " Baltic*_Chromica_m "



K L E U R E N

Feroe*_Chromica Collection_m " Laos_INDUSTRIAL Collection_o m " Fossil_NATURAL Collection_m Eter_NATURAL Collection_m

Laurent_NATURAL Collection_l Kelya_NATURAL Collection_m " Embers_LIQUID Collection_m Sirius_SOLID Collection_l "

Domoos_SOLID Collection_m Spectra_XGLOSS Solid_p

l  Ultra Texture   m  Ultra Mate   n  Velvet Texture   p  XGloss   e   Eco Dekton    Thickness 3cm   " Dekton Slim 4mm   o  Dekton Grip+ - De anti-slip oplossing



Dekton® Garantie 

G
A R A N T I E
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Dekton® biedt een unieke, schriftelijke garantie op het materiaal 
voor keukenwerkbladen. Als marktleider onderstrepen wij het 
vertrouwen in ons merk door een unieke garantie van tien jaar na 
registratie op Dekton® Ultracompacte Oppervlakken te geven. 

Wij zijn verheugd om 25 jaar garantie op het materiaal voor 
uw Dekton® keukenwerkblad te kunnen bieden. Dit is uniek 
van Cosentino en gaat zeer eenvoudig in zijn werk. De 
garantie is enkel geldig indien deze binnen 6 maanden na 
installatie geregistreerd wordt op warranty.cosentino.com

Garantievoorwaarden:

25 Jaar garantie op het materiaal voor Dekton® 
keukenwerkbladen voor privé woonruimten, uitsluitend indien 
geïnstalleerd door een bevoegde verwerker / installateur:

1. Deze garantie is pas geldig als de gebruiker 
over de aankoopbon beschikt.

2. Cosentino vervaardigt geen werkbladen, maar 
is producent en leverancier van platen.

3. De garantie dekt geen vervaardigings- of installatiedefecten van 
het product, aangezien Cosentino deze handelingen niet verricht.

Wanneer de aangeboden garantie van 25 jaar van toepassing is, 
wordt al het nodige materiaal aangeleverd voor de vervanging 
van het werkblad, maar de productie- en installatiekosten 
van het product worden niet door Cosentino gedekt.

Certificaten

Greenguard

Certificaat dat de lage uitstoot 
in de lucht van chemische 
verbindingen waarborgt.

NSF

Certificaat dat waarborgt dat het 
product vanuit hygiënisch opzicht 
veilig is voor de gezondheid.

ETE

Dekton® by Cosentino is 
beoordeeld door de ITeC 
(Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña) als 
een product voor geventileerde 
gevels.

ISO 14001

Toont de efficiëntie aan in het 
gebruik van watersystemen en 
controle van milieurisico’s.

Dekton® is internationaal gecertificeerd 
en garandeert maximale veiligheid en 
bescherming.

* Kijk voor meer informatie over kleuren 
   met NSF-certificaat op www.nsf.org

* COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



Een CO2-neutrale:
Duurzaam model

Cosentino Group beschouwt duurzame 
ontwikkeling als een essentiële inzet in de 
groeistrategie van het bedrijf, met betrekking tot 
het respect en de bescherming van het milieu.

We behandelen aspecten 
die verband  ouden met een 
efficiënt gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, goed afvalbeheer, 
atmosferische emissies, lozingen 
en andere potentiële effecten om 
duurzaam gebruik te maken van 
natuurlijke hulpbronnen en de 
biodiversiteit en ecosystemen te
beschermen.

Bij Cosentino zetten we ons sterk in 
voor de agenda 2030 die door de 
Verenigde Naties wordt gepromoot 
en het lokale actieplan dat door de 
Spaanse regering wordt gepromoot.

Als bewijs van onze inzet zijn we 
erin geslaagd om de 42.532 ton 
CO2- uitstoot als gevolg van een jaar 
Dekton® productie te compenseren, 

waardoor we in 2019 het Zero 
Carbon Footprint-label voor de hele 
levenscyclus van het product hebben 
verkregen voor alle producten van
het merk Dekton®.

Daarnaast is de Sunlit Days-serie van 
Silestone® de eerste collectie van
het merk die deze certificering 
heeft behaald.



We berekenen  
onze CO2-voetafdruk

Het is een externe instantie die de 
berekening en de resultaten van de 
KOOLSTOFVOETAFDRUK verifieert 
die worden voorgelegd aan het Spaanse 
ministerie voor ecologische transitie 
en demografische uitdaging (MITECO, 
in het Spaans), dat verantwoordelijk is 
voor het goedkeuren en registreren 
van onze voetafdruk en deel uitmaakt 
van de ”Spaans register van projecten 
voor koolstofvoetafdruk, compensatie 
en absorptie van kooldioxide” van het 
Spaanse Bureau voor klimaatverandering 
(OESO, in het Spaans), waarvan de 
resultaten openbaar worden gemaakt 
als een oefening in transparantie .

Deze berekening maakt gebruik van 
energieen/ of brandstofverbruiksgegevens, 
evenals gegevens over het 
grondstoffenverbruik die zijn verzameld 
Dochterondernemingen van de groep ( 
Centra, Werkplaatsen, Steden, HUBs, HQ, 
enz.) om deze emissies te compenseren .

We verminderen  
onze impact

We verminderen onze impact. We promoten
energie-efficiëntie, emissiereductie en
duurzame mobiliteit.

• Energie-efficiëntie: het is een prioritaire 
doelstelling voor Cosentino om het 
energieverbruik in het productieproces 
en in de algemene groepsactiviteiten 
te verminderen, en daarom zijn 
we erin geslaagd om 100% van de 
elektriciteit die we gebruiken uit 
hernieuwbare bronnen te halen .

• Emissiereductie : Er is 2,8 miljoen euro 
geïnvesteerd in de implementatie van een 
energiebeheer- en monitoringsysteem 
voor de warmtesystemen, waarmee 
warmte uit de dekton® ovens 
kan worden teruggewonnen en 
gebruikt in de drogers, waardoor de 
emissies worden verminderd .

• Duurzame mobiliteit : we hebben 
ons onlangs aangesloten bij het 
‘Plan Sumamos Salud + Economía’ 
waaronder we een mobiliteitsbeleid 
hebben dat ons heeft geholpen om 
230 TCO2 in 2018 te vermijden .

We compenseren  
onze uitstoot.

Om CO2-neutraliteit te bereiken in Dekton®, 
bij Cosentino compenseren wij onze 
emissies over de hele levenscyclus van het 
product ( Scopes 1+2+3) door te investeren 
in broeikasgasemissiereductieprojecten 

Daartoe identificeren we projecten die 
voldoen aan de vereisten voor verantwoorde 
compensatie en die op hun beurt een 
sterke sociale dimensie hebben die 
bijdragen aan de verwezenlijking van de 
Duurzameontwikkelingsdoelstellingen 
van de VN-agenda 2030 .

Het project dat is geselecteerd om de 
42.532 ton CO2-uitstoot te compenseren, 
als gevolg van een jaar productie van 
Dekton®, heeft een directe impact op 
duurzame ontwikkeling door ondersteuning 
van de lokale economie, het bieden 
van opleiding en werkgelegenheid .





www.dekton.com  F DektonbyCosentino   T @Dekton

* Kijk voor meer informatie over kleuren met NSF-certificaat op www.nsf.org

** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Inspiratie en advies ga naar cosentino.com
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