
Dekton do kuchni i łazienek

DEKTON Kitchen & Bathroom
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DEKTON®

Novelty

Cosentino presents its new
Dekton colors proposal

for 2020

From the 
mostdaring

textures
to everyday

needs.

D E K T O N®  P O R T F O L I O ‘ 2 0

Discover textures of a great chromatic
richness that increase the possibilities of

the most cutting-edge projects.
Helena, Khalo and Laurent form an ideal

combination for the creation of luxury
spaces where design takes centre stage.

Aeris, Eter and Rem are more traditional
colours that adapt to all types of projects.

Boasting monochrome tradition with
subtle veining and details that combine

versatility with undeniable style.

 



Laurent

Helena

N O W Y

LAURENT

HELENA

Inspired by the natural Port Laurent stone, we’ve
crafted a unique colour that stands out due to
its complex beauty. Its texture brings into play
shades and tones that enhance one another
by contrast. The gold grain predominates the
surface and lends warmth to a cold background
of dark tones, ideal for the most luxury spaces.

Helena is a colour that offers great richness with
the perfect balance of grey and white tones
and delicate distress. In this way, the depth of
onyx – the natural stone that inspired this piece
– can shine through. The ideal colour for luxury
spaces, its design is appreciated by designers and
architects alike thanks to its beauty and lustre.



  
 

  

Introducing Dekton X-Gloss Slim: A large 
format surface with an ultra-thin 4-mm 
thickness that offers unlimited design 
options.

Its lightness and reduced thickness 
make it the most durable, high-
performance surface for bathroom and 
kitchen cladding, as well as for all types 
of furniture (doors, drawers, etc.)

Dekton Slim con acabado X-Gloss es el 
material pulido más liviano y delgado 
disponible en el mercado, cuenta con 
altas prestaciones técnicas que lo hacen 
un material muy resistente a la vez 
que ligero, muy fácil de manipular e 
instalar, válido para espacios interiores o 
exteriores. 

La tradición de Cosentino y la 
especialización en tratar y pulir piedras 
naturales durante generaciones nos 
ha permitido crear una superficie sin 
irregularidades que muestran un reflejo 
casi sin distorsiones.

Alta resistencia a manchas difíciles 
debido a nuestra nanotecnología X-Gloss 
única en el mercado con propiedades 
hidrorepelentes.

NEW  
X-Gloss 
Finish

Dekton 
X-Gloss

Damp-proof 
Surface

Mirror  
Effect

Dekton X-Gloss is the most 
ultra-thin surface on the 
market. Simply revolutionary.

The thinnest X-Gloss surface. 
The widest possibilities.

Slim Thickness  Huge Format & Performance



Korso - STONIKA



Dekton® wykorzystuje w swojej produkcji wyjątkową 
technologię TSP, zdolną do spiekania cząstek 
mineralnych, które łączą się ze sobą, zmieniają i 
kompaktują ich wewnętrzną strukturę. Unikalny i 
innowacyjny proces technologiczny, który reprezentuje 
przyspieszoną wersję zmian metamorficznych, 
które podlegają naturalnemu kamieniowi, gdy 
są wystawione przez tysiąclecia na działanie 
wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury.

Proces twardnienia materiału Dekton®, który w 
naturalnych warunkach zająłby tysiące lat, dzięki 
zastosowanej technologii trwa zaledwie kilka godzin.

Pod mikroskopem elektronowym można zobaczyć 
ograniczoną porowatość materiału, będącą 
rezultatem procesu spiekania i ultrakompresji, 
stosowanego wyłącznie w produkcji materiału 
Dekton®. Materiał ten cechuje praktycznie zerowa 
porowatość oraz brak mikroubytków przyczyniających 
się do naprężania i osłabienia materiału. To dzięki 
temu Dekton jest tak unikatowym produktem.

Dekton® to materiał będący 
wyrafinowanym połączeniem ponad 20 
minerałów pochodzenia naturalnego. Jego 
proces produkcyjny jest rezultatem wielu 
lat pracy i badań inspirowanych produkcją 
szkła, najnowszej generacji porcelanowych 
płytek oraz powierzchni kwarcowych.

Czym jest Dekton®?

Korso - STONIKA



Wielkie formaty

Dzięki dużym rozmiarom (do 3200×1440mm)* 
i lekkości płyt Dekton® (od 4 mm grubości) 
możliwości projektowania kuchni, 
łazienek, elewacji, ścian czy podłóg 
stają się praktycznie nieograniczone.

Slab Format
do 3200x1440mm

Dostępne grubości
4, 8, 12, 20 i 30 mm

Odporność na 
wszystkie czynniki

Zastosowane materiały cechują się niemal 
zerową porowatością oraz niezwykle wysoką 
odpornością na zarysowania i działanie 
agresywnych środków chemicznych.

Odporność na 
wysokie temperatury

Niezwykła odporność na wysokie temperatury, 
kontakt z rozgrzanymi naczyniami 
kuchennymi oraz działanie promieni UV. 

Nieskończona 
liczba kombinacji

Zaprojektuj swoją nowoczesną kuchnię 
z wykorzystaniem efektownych kolorów 
i unikatowych faktur. Wielki format 
nowych rozwiązań strukturalnych.

Blat, który cieszy

Łatwy w utrzymaniu, o maksymalnej 
trwałości, odporny na odciski palców 
i inne ślady. Blat roboczy Dekton 
jest objęty 25-letnią gwarancją.

* Płyty o grubości 4mm powinny być stosowane tylko jako okładzina
* Sprawdź dostępność paneli o grubości 3 cm

Właściwości Dekton®

Kreta - INDUSTRIAL Collection



Korzyści technologii 
Dekton®

Wysoka 
odporność na 
promieniowanie UV

Odporność na 
zarysowania

Odporność na 
przebarwienia

Maksymalna 
odporność na ogień i 
wysokie temperatury

Odporność na 
ścieranie

Odporność na 
zamarzanie i 
odmarzanie

Doskonała 
odporność na 
czynniki mechaniczne

Niski poziom 
absorpcji wody

Powtarzalne
wymiary

Materiał
ogniotrwały

Duża odporność
na hydrolizę

Krystaliczny
połysk

Wodoodporność

Korzyści technologii 
Dekton® XGloss



A P L I K A C J E

Kuchenne blaty robocze

Dekton® to najlepsze rozwiązanie dla osób 
chcących stworzyć w swojej kuchni praktyczną 
i piękną przestrzeń. Jest to możliwe dzięki 
zastosowaniu jednorodnych powierzchni 
złożonych z mniejszej liczby elementów, 
komponujących się z wieloma stylami.

Dekton® łączy w sobie cechy, jakich poszukuje każdy 
amator gotowania. Gładka powierzchnia jest przyjemna 
w dotyku i odporna na wszelkie uszkodzenia, na jakie 
narażony jest blat podczas wielu lat eksploatacji. Ten 
niezwykle zaawansowany materiał przeznaczony do 
codziennego użytku sprawia, że przygotowywanie 
posiłków staje się przyjemnością i wstępem do 
wspólnego ucztowania z rodziną lub przyjaciółmi.

Materiał ten jest połączeniem piękna i solidności, a 
utrzymanie go w czystości jest proste i bezproblemowe. 
Strukturalna gęstość materiału Dekton® to przełom 
techniczny, jednak to, co naprawdę liczy się dla jego 
użytkowników, to odporność na zarysowania, zabrudzenia 
i ślady po kontakcie z rozgrzanymi przedmiotami. 
Wystarczy szybkie przetarcie ściereczką, a płyta już 
lśni czystością – ponieważ, zgodnie z wizją Dekton®, 
kuchnia powinna być miejscem przyjemności,
a nie ograniczeń.

Portum - NATURAL Collection

Sogne - STONIKA





TAGA-Stonika





A P L I K A C J E

Minimalne wymagania. 
Maksymalne piękno i wytrzymałość.

 
Łazienka to miejsce, gdzie największą rolę powinny 
odgrywać higiena i harmonijna estetyka. To spokojna 
przestrzeń, w której możemy o siebie zadbać – miejsce 
relaksu pozwalające zapomnieć o wszelkich troskach.

Dzięki swojej niskiej porowatości Dekton® jest całkowicie 
wodoodporny. Woda spływa swobodnie po jego powierzchni 
nie przedostając się do wnętrza. Ta właściwość w połączeniu 
z maksymalną odpornością na czynniki zewnętrzne, sprawia, 
że materiał jest niezmiernie łatwy w czyszczeniu.

Faktura i kolory blatów Dekton® stanowią 
niewyczerpane źródło inspiracji i możliwości.

Okładziny ścian oraz 
blaty łazienkowe

Natura 18 - X-GLOSS Natural

Trilium - INDUSTRIAL Collection



A P L I K A C J E

Maksymalna odporność na wilgoć przy 
minimalnej liczbie połączeń.

 
To wysoko wydajny produkt, który, poza wilgotną 
szmatką, nie wymaga żadnej dodatkowej konserwacji.

Duży format o wymiarach 3200 mm x 1440 mm 
pokrywa duże powierzchnie, zmniejszając liczbę 
połączeń, a tym samym ilość zanieczyszczeń.

Okładzina łazienkowa
Dekton Slim 4mm

Bergen - STONIKA

Arga - STONIKA



A P L I K A C J E

Gotuj pod 
gołym niebem

 
Gotowanie to przyjemność, a gotowanie pod 
gołym niebem to wręcz rozrywka!
Będzie jeszcze bardziej wyjątkowe, gdy stanie się okazją do 
wspólnych spotkań z przyjaciółmi przy grillu i pysznych przekąskach.

Dzięki swoim wlaściwościom i ultrakompaktowej strukturze, 
Dekton(R) doskonale nadaje się do montażu w kuchniach i grillach 
znajdujących się na zewnątrz. Możemy być pewni, że nie zniszczy go 
działanie lodu, promieni słonecznych, śniegu, czy silnego wiatru.

Zewnętrzne
blaty kuchenne

Orix & Nilium - INDUSTRIAL Collection

Kelya - NATURAL Collection



A P L I K A C J E

Przekształca meble domowe w piękne, 
wysoce odporne powierzchnie 
z Dekton Slim 4mm

 
Dekton® Slim tworzy meble o niespotykanej wydajności: 
stoły odporne na wszystko i drzwi, które nie rysują 
się ani nie brudzą. Możliwości projektowania są 
nieograniczone dzięki cięciu na wymiar i łatwej instalacji.

Okładzina meblowa
Dekton Slim

Orix - INDUSTRIAL Collection Sprawdź dostępność kolorów Dekton® Slim.
Dekton® Slim nie nadaje się do blatów kuchennych.



Z A B A R W I E N I E
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Aldem_WILD Collection_l
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Dekton® Gwarancja 

G
W A R A N C J
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Dekton® jest jedyną marką oferującą certyfikowaną 
gwarancję w formie pisemnej. Wyłącznie lider na skalę 
światową dzięki swojej pozycji największego producenta
powierzchni kwarcowych, jest w stanie po raz kolejny stanąć na 
czele konkurencji, oferując prawdziwą, 25-letnią gwarancję na 
powierzchnie ultrakompaktowe Dekton®. 

25-letnia gwarancja Dekton® to gwarancja godna lidera 
i jeszcze większa pewność naszych klientów.

Warunki gwarancji:

25-letnia gwarancja na produkty Dekton® montowane 
przez zakład rzemieślniczy lub kamieniarski.

1. Aby gwarancja była ważna, użytkownik 
musi okazać dowód zakupu.

2. Gwarancja nie obejmuje defektów powstałych 
podczas obróbki lub montażu blatu, ponieważ prace 
te nie są wykonywane przez firmę Cosentino.

Certyfikaty

Greenguard

Certyfikat potwierdzający niski poziom 
emisji związków chemicznych.

NSF

Certyfikat potwierdzający, że produkt jest 
bezpieczny dla zdrowia pod względem 
higienicznym.

ETE

Materiał Dekton® firmy Cosentino został 
oceniony przez instytut techniczny 
ITeC (Instituto de Tecnología de la 
Construcción de Cataluña) jako produkt 
odpowiedni dla fasad wentylowanych.

ISO 14001

Norma potwierdzająca wydajność w 
stosowaniu systemów gospodarki 
wodnej oraz skuteczną kontrolę 
zagrożeń dla środowiska.

Materiał Dekton® jest objęty międzynarodowymi 
certyfikatami zapewniającymi maksymalne 
bezpieczeństwo i ochronę.

* Aby uzyskać więcej informacji na temat 
kolorów mających certyfikat NSF, prosimy 
odwiedzić stronę www.nsf.org

* COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =



Radium - INDUSTRIAL Collection
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Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175  info@cosentino.com  www.cosentino.com

www.dekton.com  F DektonbyCosentino   T @Dekton

** Aby uzyskać więcej informacji na temat kolorów mających certyfikat NSF,
prosimy odwiedzić stronę internetową www.nsf.org

** COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

Znajdź inspiracje i wiele więcej na cosentino.com


