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Chromica е пътешествие на 
откритията през най-отдалечените 
кътчета на планетата в търсене на 
скрити тонове. 

Пътувахме през бурни морета, 
дълбоки океани, необятни гори и 
негостоприемни земи в стремежа 
си да заснемем цветове, чисти, 
автентични и без излишни 
украшения.  

Роди се Chromica.
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серията chromica

Chromica е резултат от 
сътрудничеството с архитекта и 
дизайнера, Daniel Germani. Тази нова 
серия е създадена с цел разширяване 
на цветовия спектър на Dekton, и 
включващ два нови нюанса, които 
задължително трябва да пробвате, в 
изискано, хамелеоново матово.  
 
 

От север до юг, от изток до запад 
ние заснехме най-елегантните, 
неутрални тонове - цветове, които 
могат да облекат всяко архитектурно 
пространство, от иновативни, 
новаторски проекти до класически, 
минималистичен дизайн. 

Запознайте се с Feroe и Baltic.
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world.
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chromica feroe

Chromica 

Колекция от чисти цветове

8 mm, 12 mm и 20 mm.

PANTONE еквивалент 

5535 U

Dekton 
Chromica
Feroe

Фарьорските острови 

Føroyar

61° 58 12 N ,6° 50 40 O

Докато слънцето залязва, необятната 
арктическа шир се облича в тъмно, 
спокойно и елегантно зелено. Лишеи, 
билки и мъх покриват огромни 
пространства от островите. Това е 
вълшебното място, където уловихме 
този цвят.

Feroe е тъмен матов тон, идеален за 
пресъздаване на големи, прерийни 
простори. Елегантен и изтънчен 
тон за всяко закрито или външно 
пространство.



Feroe придава качество и елегантност на всяко пространство.   
Строгостта на тъмнозеленото перфектно допълва по-живи, топли тонове.

Ненатрапчива елегантност 
за всяко пространство.

Dekton 
Chromica
Feroe
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Естествена тенденция/
Feroe + дърво + 
минимални/
автентични форми + 
злато + растения

Feroe се съчетава перфектно с 
естествени елементи като растения, 

дърво, метал, геометрични фигури 
и различни видове камък (шисти, 

мрамор, травертин и др.)

chromica feroe

Хармония, спокойствие, 
баланс и връзка с 
природата.

feroe
тенденция
скала на настроението 
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Dekton 
chormica
Feroe

Chromica 

Колекция от чисти цветове

8 mm, 12 mm и 20 mm

PANTONE еквивалент 

303 U
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Dekton 
Chromica
Baltic
Балтийско море

Bałtyk 

58° 0 0 N, 20° 0 0

Прибалтика е плитко море от студено синьо. 
То не е широкоизвестно, въпреки че граничи 
с девет държави. Той е свидетел на бурна и 
страстна история, белязана от присъствието 
на народи като римляните и викингите.

Този пейзаж беше вдъхновението за втория 
цвят от серията. Baltic е тъмносин цвят с 
висока степен на идейна и естетическа 
чистота. Със спокойствието, което блика от 
Baltic, той може да обгърне и придаде чар на 
всяко пространство, подобно на морето, от 
което носи името си.

chromica baltic
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Baltic създава среда със силно визуално 
излъчване.  Със солидни технически и 

тонални свойства той може да декорира 
места като летища и други обществени места 

с голям трафик.

Пространства, 
изпълнени с красота, 

сила и харизма

Dekton 
Chromica
Baltic
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chromica baltic



Луминисценция, 
красота и уникалност.

ретро футуристично/Baltic 
тенденция + метал + стъкло 
+ технология + светлинни 
ефекти

Baltic подчертава и допълва всякакъв 
вид материал или декоративен 
елемент. Метал, светлина и стъкло 
блестят мощно в пространства, 
където синята сянка на Chromica има 
осезаемо присъствие.

baltic
тенденция
скала на настроението 
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Предимства 
на Dekton®

Висока устойчивост 
 на ултравиолетова 
светлина 

Устойчивост
на надраскване

Устойчивост
на петна

Максимална 
устойчивост на 
огън и топлина

 Устойчивост
на износване

Размерна 
стабилност

Цветова 
стабилност

Устойчивост 
на лед и 
размразяване
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Гаранция от Dekton 

Dekton е единствената марка, която Ви дава 
писмена сертифицирана гаранция. Единствено 
Cosentino, световен лидер в производството на 
повърхности, е в състояние да се отличи, като 
даде 25-годишна гаранция за Dekton®.  

Dekton® представя своята нова 25-годишна 
гаранция. Гаранция, която дава на потребителите 
по-голяма увереност. Dekton® отново предлага 
иновации. Гаранцията на лидера. По-долу 
предоставяме подробности за стъпките, които 
трябва да следвате, и изискванията, които трябва 
да бъдат изпълнени, за да се спази Dekton®.

Условия на гаранцията:

25-години гаранция за продукти с марка Dekton®, 
положени от строител или каменоделец:

1. За да важи гаранцията, потребителят трябва да 
запази касовата си бележка си за покупката.

2. Гаранцията не покрива грешки, произтичащи 
от подготовката или поставянето на продукта, тъй 
като Cosentino не извършва тези дейности.

GreenGuard

Сертификат за одобрение на ниските 
емисии на химически съединения във 
въздуха.

NSF

Сертификат за одобрение 
на продукти, които са 
хигиенно безопасни. 

ETE

Dekton® от Cosentino е оценена 
от ITeC (Каталунския институт за 
строителни технологии) като продукт 
за вентилирани фасади. 

ISO 14001

Одобрява ефективното използване 
на системите за контрол на риска за 
водите и за околната среда.

Dekton® е международно 
сертифицирана, за да се гарантира  
максимална безопасност и защита.

*Допълнителна информация за сертифицирани според NSF цветове ще намерите на www.nsf.org

*
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„Chromica е изследване на цвета.  

Докато проучвах нови тонове, които биха могли 

да се използват както с органични, така и с 

технически материали, разбрах, че отговорът е 

точно пред мен: тъмни нюанси на синьо и зелено. 

Така започна проучването на тези цветове. 

Преглеждах изображения, слушах мнения на 

хора и най-накрая ги открих. Baltic и Feroe са 

допълващи се нюанси, които хармонизират и се 

смесват с останалите нюанси в цветовото колело. 

Трудната част беше да се намерят нюанси, които 

да бъдат както вечни, така и модерни, които 

да отговарят както на традиционните, така и 

на съвременните пространства, и които биха 

могли да се използват на закрито и на открито. 

Процесът беше много интуитивен и работата с 

отдела за научноизследователска и развойна 

дейност на Cosentino го направи неусетен.“


