Begin

Stel je voor dat er geen grenzen waren om jouw
ontwerpen werkelijkheid te laten worden.
Stel je voor dat je de perfecte kleur zou kunnen
creëren waarnaar je op zoek bent.
Stel je voor dat je die unieke schets zou kunnen
transformeren in een speciaal voor jou ontwikkeld
plaatmateriaal.
Stel je voor dat je een catalogus van afwerking,
kleuren en vormen tot je beschikking hebt die zo
groot zijn als jouw fantasie.
Stop met voorstellen. Begin met creëren.

Cosentino lanceert Dekton iD, een
nieuwe service waarmee je Dekton® kunt
personaliseren platen zonder design grenzen:
exclusieve kleuren door jou ontworpen; unieke
patronen aangepast aan jouw ontwerpen;
en originele texturen en afwerkingen.
Ontdek Dekton iD
Ontworpen door jou, voor jou.
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Maak kennis met
Cosentino

Dekton®
Voordelen
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Ontdek

Case studies

Cosentino materialen

Architecturale oplossingen
van concept tot voltooiing
Cosentino is een wereldwijd opererend, toonaangevend bedrijf
op het gebied van innovatieve materialen en architectonische
oplossingen. Met aanwezigheid in meer dan 110 landen,
is Cosentino betrokken bij de gehele waardeketen van
projecten onder leiding van architecten en ontwerpers,
en levert hoogwaardige materialen en toonaangevende
ontwerpen ontwikkeld met behulp van de meest innovatieve
technologie op de markt, waaronder Silestone en Dekton®.
Meer dan 25 jaar ervaring en duizenden projecten zijn de
basis vande kennis van Cosentino, met advies op maat
voor elke professional. Zo kies je niet alleen voor het
materiaal, maar ontvang je ook de kennis en de service van
begin tot eind om het meeste uit elk project te halen.

Cosentino Netwerk

VS
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
MEXICO
Cosentino MEXICO DF
PUERTO RICO
Cosentino LO PUERTO RICO
MALEISIË
Cosentino KUALA LUMPUR
SPANJE
Cosentino A CORUÑA
Cosentino ALMERÍA
Cosentino BARCELONA
Cosentino BILBAO
Cosentino CANARISCHE EILANDEN
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 LISSABON
Cosentino PORTO
BRAZILIË
Cosentino LATINA
Cosentino SAO PAULO
Cosentino SANTA CATARINA
Cosentino RIO DE JANEIRO
Cosentino GOIÂNIA
IERLAND
Cosentino DUBLIN
ENGELAND
Cosentino BELFAST
Cosentino DARLINGTON
Cosentino OOST-LONDEN
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK
Cosentino MANCHESTER
Cosentino NEWMARKET
Cosentino SCHOTLAND
Cosentino CITY LONDEN
DENEMARKEN
Cosentino DENEMARKEN
FINLAND
Cosentino HELSINKI
DUITSLAND
Cosentino BERLIJN
Cosentino DÜSSELDORF
Cosentino MÜNCHEN
Cosentino STUTTGART

ITALIË
Cosentino CATTOLICA
Cosentino LAZIO
Cosentino MILAAN
Cosentino TORINO
Cosentino TURIJN
Cosentino VENEZIA
Cosentino CITY MILAAN
FRANKRIJK
Cosentino LYON
Cosentino MARSEILLE
Cosentino PARIJS
Cosentino RENNES
Cosentino STRAATSBURG
Cosentino TOULOUSE
OOSTENRIJK
Cosentino WENEN
BELGIË
Cosentino BELGIUM
NOORWEGEN
Cosentino OSLO
ZWEDEN
Cosentino GÖTEBORG
Cosentino STOCKHOLM

Cosentino ANKARA
Cosentino ISTANBOEL
Cosentino IZMIR
SINGAPORE
Cosentino SINGAPORE
Cosentino CITY SINGAPORE
AUSTRALIË
Cosentino ADELAIDE
Cosentino BRISBANE
Cosentino MELBOURNE NOORD
Cosentino MELBOURNE ZUID
Cosentino PERTH
Cosentino SYDNEY
Cosentino CITY SYDNEY
Cosentino HUB SYDNEY
NIEUW-ZEELAND
Cosentino AUCKLAND
Cosentino LO CHRISTCHURCH
JAPAN
Cosentino TOKIO
ZUID-AFRIKA
Cosentino JOHANNESBURG
Cosentino KAAPSTAD

ZWITSERLAND
Cosentino ZÜRICH

VAE
Cosentino DUBAI
Cosentino CITY DUBAI

NEDERLAND
Cosentino THE NETHERLANDS

POLEN
Cosentino WARSCHAU

ISRAËL
Cosentino CAESAREA
Cosentino TEL AVIV
TURKIJE

City

Cosentino City

Een ruimte
ontworpen voor
professionals, door
professionals
City

Cosentino City is een exclusief gecreëerd
ontmoetingspunt voor architecten en
ontwerpers om te ontdekken, te verkennen
en geïnspireerd te worden door het DNA
van Cosentino® terwijl ze werken.
Het is een levendige activiteitenruimte
waar professionals alles uit de eerste hand
kunnen bekijken wat de creatieve en
technische mogelijkheden die Dekton
iD biedt, terwijl ze worden ondersteund
door het ervaren team van Cosentino®.

Dekton® Voordelen

Dekton iD. Alle
®
Dekton voordelen.
Zonder beperkingen.
Dekton® is een verfijnde mix van meer dan
20 mineralen gewonnen uit de natuur. Het
productieproces is het resultaat van jarenlange
ervaring en is geïnspireerd op de modernste
productietechnieken van glas, porselein en kwarts.
Dekton® past de exclusieve TSP-technologie
toe in zijn productieproces, waarbij minerale
deeltjes worden gesinterd zodat ze samenkomen
en een compacte interne structuur vormen.
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Ideale prestaties in
omgevingen met extreme
temperatuurschommelingen.

Hoge UV-bestendigheid. Door
een compositie op basis van
anorganische materialen zal
de kleur nooit vervagen.

Vlekken en vuil kunnen eenvoudig
worden verwijderd. Je kunt zelfs
schuurmiddelen gebruiken: kleur en
afwerking worden niet beschadigd.

4
Dekton® biedt de beste
brandwerende prestaties.

]

Bovendien zullen dankzij het
niet-poreuze materiaal graﬃti
en hardnekkige vlekken niet
intrekken in de Dekton® structuur.

Dekton® is een niet-poreus
materiaal (<0,2%), waardoor het
eenvoudig schoon te maken en
als nieuw te onderhouden is.

Dekton XGloss waterafstotend
materiaal geeft een spectaculaire
glans aan elk oppervlak.

3
Tests tonen aan dat Dekton® waarden
biedt die hoger zijn dan 45/ mm2,
waardoor het een van de meest
betrouwbare materialen op de markt is.

Dekton® maakt het bouwen
en plaatsen van elk type
gevel eenvoudiger.

Dekton iD is een nieuwe service van
Cosentino®, waarmee elk Dekton®-materiaal
kan worden aangepast.
Met Dekton iD kun je afbeeldingenin elke kleur afdrukken,
texturen wijzigenen volledig originele ontwerpen maken
met aangepaste kleuren, texturen en afwerkingen. Dit alles
met behoud van alle voordelen van Dekton®

Meer informatie

Aanpassingsniveaus

Twee verschillende
aanpassingsniveaus voor
elk project

Pas elke onderdeel aan, van kleur,
ontwerp, textuur en afwerking
tot een specifieke snit of maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos
voor het meest aanpasbare
product op de markt.

UNLIMITED
UNLIMITED
Vanaf 1000 m²

Vanaf 2500 m²

Kies een basiskleur uit onze catalogus.

Pas alle kleuren, texturen en
afwerkingen aan.

Kies een afwerking.
Print welk ontwerp je maar wilt: patronen,
afbeeldingen ... zelfs je merklogo.

Meer informatie

Pas alle elementen aan die het beste bij
je passen, van basiskleuren, texturen en
afwerkingen tot formaten en nog veel
meer.

Meer informatie

Dekton iD: alle tools om je
project aan te passen

Dekton iD Pro service stelt je in
staat om een architectuur- of
designproject aan te passen aan een
breed scala aan factoren, waardoor
echt unieke Dekton®-platen ontstaan.

oppervlak vervolgens aanpassen
met een specifiek ontwerp of
tint, evenals de dikte, snit en
textuur kiezen die je project een
unieke afwerking zullen geven.

Dankzij Dekton iD Pro beschik
je over de uitgebreide Dekton®kleurencatalogus om je eigen
plaat te ontwerpen. Je kunt het

Het snijden van platen is ook
aanpasbaar. Elke vorm van snijden
is mogelijk, ongeacht de grootte,
dikte of vorm die je project vereist.

Aanpassingsmogelijkheden

Color
Base
Basiskleur

Basiskleur selectie
De eerste stap is de selectie
van de basiskleur. Je kunt elke
beschikbare kleur kiezen uit het
brede assortiment van Dekton®.

2

Diseño
Design

Ontwerp applicatie op
Dekton® oppervlakken
Je kunt talloze
gepersonaliseerde ontwerpen
toepassen op Dekton®oppervlakken, evenals kleuren
en tinten die het uiterlijk zullen
veranderen.
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Textura
Afwerking

Afwerking selectie
De verschillende beschikbare
afwerkingen, zoals mat, ultraglanzend, hout en leisteen, om
er maar een paar te noemen,
geven de afwerking aantrekkelijke
nuances en een uniek gevoel bij
aanraking.

FORM
AT O
FORMAAT

UITERLIJK

11

4

Dikte (mm)
Espesor
(mm)

4

8

5

Snijden
Despiece

12

20

30

Aanpassingsmogelijkheden

1 Basiskleur

Ga terug

De eerste stap is de selectie van de basiskleur. Je kunt elke
beschikbare kleur uit de Cosentino®-catalogus kiezen.

Uyuni

Zenith

Vienna

Aeris

Edora

Qatar

Ventus

Galema

Strato

Manhattan

Blaze

Feroe

Baltic

Domoos

Aanpassingsmogelijkheden

2 Ontwerpen
Je kunt talloze op maat gemaakte
ontwerpen toepassen op
Dekton®-oppervlakken, evenals
kleuren en tinten die het uiterlijk
zullen veranderen.

Revenir

+

+

Opera ontwerp

=
Aeris basis

Aangepast ontwerp

=
Strato basis

Aanpassingsmogelijkheden

3 Afwerkingen

Ga terug

De verschillende beschikbare
afwerkingen, zoals mat,
ultraglanzend, hout en leisteen,
om er maar een paar te noemen,
geven de afwerking aantrekkelijke
nuances en een uniek gevoel bij
aanraking.

Velvet

Gepolijst

Leisteen

Mat

Hout

Anti-slip

Aanpassingsmogelijkheden

4 Dikte

5 Snijden

Hoewel de standaarddiktes
van Dekton® 4, 8, 12, 20 en
30 mm zijn, maakt Dekton
iD Pro het mogelijk om
specifieke diktes te creëren
om aan de behoeften van
elk project te voldoen.

Dekton® grootformaat platen
kunnen op maat worden
gesneden, ongeacht de vorm.

Ga terug

UNLIMITED
UNLIMITED

Maximaal maatwerk
voor projecten
Dekton iD Unlimited is de ultieme
ontwerpervaring in bouwmaterialen.
Een leeg canvas waarop de
professional elk detail van de
Dekton® plaat kan aanpassen ,
waardoor een materiaal met hoge
technische prestaties wordt verkregen
met een volledig exclusief ontwerp.
Cosentino’s R + D-team ondersteunt
de professionals in het proces, zodat
ze alle mogelijkheden en kenmerken
van Dekton® kunnen onderzoeken:
van grondstoffen, kleur, structuur,
design en textuur tot geavanceerde
effecten, snijden, dikte en formaat.

Met Dekton iD Unlimited begint het
proces van het maken van unieke
platen met een idee. Het kan zo
uitdagend zijn als de professional wil
dat het is. Er zijn geen grenzen. Het
proces is duidelijk. Het Dekton iDteam zal de eerste projectschetsen
maken terwijl de klant bij elke stap
van het proces wordt betrokken,
waarbij groen licht geven wordt
voor elk detail om het succes te
verzekeren. De professional zorgt
voor de inspiratie; Cosentino®
zorgt voor de middelen.

UNLIMITED
UNLIMITED Aanpassingsmogelijkheden

Basiskleur
Color Base

2

4

Diseño
Design

Efectos
Effecten

3

5

Textura
Afwerking

Mecanizado
Gemechaniseerd

FORMAAT

UITERLIJK

1

6

Espesor
(mm)
Dikte
(mm)

4

8

7

Snijden
Despiece

12

20

30

UNLIMITED
UNLIMITED Aanpassingsmogelijkheden

1 Basiskleur
De klant stuurt het Dekton iDteam zijn/haar oorspronkelijke
idee: het kan een kleur zijn, hetzij
uit de Cosentino® -catalogus
of een andere kleurreferentie,
ofde afbeelding of foto die de
inspiratie van de klant opriep.
Vanaf dat moment zal het
Dekton iD-team een reeks tests
uitvoeren om de gewenste kleur
te verkrijgen. Ondertussen zal de
klant zijn stalen ontvangen en kan
het product aangepast worden
aan zijn/haar voorkeuren.

Ga terug

+
+

=
=

UNLIMITED
UNLIMITED Aanpassingsmogelijkheden

2 Ontwerp
U kunt talloze op maat gemaakte
ontwerpen toepassen op
Dekton®-oppervlakken, evenals
kleuren en tinten die het uiterlijk
zullen veranderen.

Ga terug

+

+

Opera design

Custom design

=
Aeris basis

=
Strato basis

UNLIMITED
UNLIMITED Aanpassingsmogelijkheden

3 Afwerkingen

Ga terug

De verschillende beschikbare
afwerkingen, zoals mat,
ultraglanzend, hout en leisteen,
om er maar een paar te noemen,
geven de afwerking aantrekkelijke
nuances en een uniek gevoel bij
aanraking.

Velvet

Gepolijst

Leisteen

Mat

Hout

Anti-slip

UNLIMITED
UNLIMITED Aanpassingsmogelijkheden

4 Effecten

Ga terug

Extra afwerkingen die onder
andere zorgen voor selectieve
glans, parelmoereffecten en
unieke inkten, voor het creëren
van een licht basisreliëf.
Dankzij de effecten is het
mogelijk om allerlei visuele
sensaties te creëren om een
afwerking of kleur te versterken,
wat een zeer origineel definitief
ontwerp oplevert.

Selectieve korrelgroottes

Bas-reliëf

Selectieve glans

Levendige Kleuren

Koper

Messing

UNLIMITED
UNLIMITED Aanpassingsmogelijkheden

5 Gemechaniseerd
Het gemechaniseerde proces
bestaat uit het maken van
basisreliëfs op het oppervlak,
al dan niet afgestemd op het
ontwerp.
Deze functie biedteindeloze
mogelijkheden in termen van
reliëf. We zouden bijvoorbeeld een
reliëf kunnen toepassen dat een
hyper-realistisch effect heeft op
het oppervlak.

Ga terug

UNLIMITED
UNLIMITED Aanpassingsmogelijkheden

6 Diktes

7 Snijden

Hoewel de
standaarddiktes van
Dekton® 4, 8, 12, 20 en
30 mm zijn, kun je met
Dekton iD Unlimited
specifieke diktes maken
om aan de behoeften van
elk project te voldoen.

Dekton® grootformaat platen
kunnen op maat gesneden
worden, ongeacht de vorm.

Ga terug

Basis Workschema

1 Dien je idee in
Dien je idee in bij customdk@cosentino.com
en begin helemaal opnieuw met het aanpassen
van de kleur, afwerking en formaat dankzij
Dekton ID PRO.
Of laat je creativiteit los op Dekton®oppervlakken met behulp van Dekton ID
Unlimited.
Je kunt de ontwikkeling van het project
controleren via de voorbeelden die je van
Cosentino® ontvangt, of persoonlijk door de
faciliteiten van Cosentino® te bezoeken.

2 Persoonlijk advies

3 Breng je visie tot leven

Cosentino’s R+D team zal je helpen met
je project, je ondersteunen bij elke stap
van het proces: van het eerste idee tot de
kenmerken en creatieve mogelijkheden
van Dekton®.

Dekton ID’s doel is duidelijk: om een perfect
aangepast, resultaat te bereiken precies zoals
je je dat voorgesteld had.

UNLIMITED
UNLIMITED Case Study Toha van Ron Arad + Avner Yashar

Aangepaste kleur,
ingedeeld in zes tinten
De Toha-wolkenkrabberuitdaging was
vanaf het allereerste begin duidelijk: op
basis van een fotografische referentie van
de architectuurstudio die verantwoordelijk
was voor het project, een aangepaste kleur
creëren met een kleurovergang in zes tinten.
De samenwerking tussen het team van
architecten, dat tijdens het proces schetsen
en feedback ontving, en het dynamische
en goed gecoördineerde werk van het
team van Cosentino® , maakten het
mogelijk om de uitdaging aan te gaan en
een perfect kleurverloop te bereiken.

Zie case study op internet

UNLIMITED
UNLIMITED Case Study Toha van Ron Arad + Avner Yashar

Groot formaat ontwerp
mogelijkheden
Groot formaat Dekton® panelen werden
gebruikt om visuele continuïteit aan het gebouw
te geven. Bovendien moest de installatie van
Dekton® panelen op een heel specifieke manier
worden uitgevoerd: onder een hoek in een
kriskras patroon, waardoor een geventileerde
gevel ontstond, uniek in de wereld.

Materiaal
2 601 m2
Dekton iD

Gevel
DKT installatie
systeem

Dikte
1,2 cm

Spaans paviljoen - Milaan

DEKTON ID CUSTOM DESIGN

Exclusieve ontwerpen.
Geen grenzen.
Het Spaanse paviljoen op de Milan Design Week
Fair was een technisch succes dankzij het printen,
op grootformaat platen, van een geometrische
figuur met een specifieke afbeelding die
bestaat uit letters die lijken te bewegen.

Zie case study op internet

Spaans paviljoen - Milaan

Afbeelding afdrukken
op grote oppervlakken
In dit project kun je alle ontwerpmogelijkheden op
maat zien die Dekton iD Pro biedt: geometrische
patronen, letters en afbeeldingen gedrukt op
grootformaat platen. Deze aangepaste kenmerken
zorgen voor een verbluffend definitief ontwerp,
zoals de recreatie van dit tomatengenoom.

Materiaal

Toepassing

Dikte

760 m2
Dekton iD

Vloeren met 6 op
maat gesneden

2 cm

UNLIMITED Casestudy Origo Shopping Center door
UNLIMITED

Gudmundsson Arkitektur AB

Op maat
gesneden

Projecten die als een
puzzel passen
Winkelcentrum Origo in Letland
is onlangs gerenoveerd met een
nieuw, avant-garde ontwerp.
De belangrijkste visuele aantrekkingskracht van
de nieuwe faciliteiten ligt in de klok die is ingebed
in de vloer van een van de centrale pleinen. Op
maat gemaakte stukken passen als een puzzel
in elkaar en creëren een indrukwekkende
visuele sensatie van Sirius- en Danae-kleuren.
Met Dekton iD kunnen platen op maat
worden gesneden en in het gewenste
ontwerp worden aangepast. Voor Origo
werden meer dan tien op maat gemaakte
uitsnedes van grootformaat platen gemaakt
om een uniek vloerontwerp te bereiken.

Zie case study op internet

Gegraveerde
details op de vloer

UNLIMITED Case study Origo Shopping Center door
UNLIMITED

Gudmundsson Arkitektur AB

Dekton iD behoudt alle
eigenschappen van het materiaal
Dekton iD grenzeloze maatwerk houdt alle
eigenschappen van het basismateriaal intact: Dekton®
behoudt de weerstand, het onderhoudsgemak en
de grip van het materiaal, waardoor het de perfecte
keuze is voor vloeren met veel voetgangersverkeer.

UNLIMITED
UNLIMITED Baku Airport

3D vloeren
De luchthaven van Baku fascineert de reiziger
vanaf het moment dat ze binnenkomen,
aangezien ze worden begroet met uitgebreide
Dekton®-vloeren, bestaande uit gelijkzijdige
driehoeken van 1,5 meter zijlengte, speciaal
ontworpen voor de ingang. De chromatische
variatie in drie Sirius-kleurtinten -specifiek
gecreëerd voor dit ontwerp- zorgt samen
met de geometrische vormen voor een
opvallend 3D-effect van verhoogde kubussen
dat wordt weerspiegeld in het raam van
de hoofdingang van het gebouw.

Zie case study op internet

DEKTON ID UNLIMITED
CUSTOM GRIJS 1

DEKTON ID UNLIMITED
CUSTOM GRIJS 2

DEKTON ID UNLIMITED
CUSTOM GRIJS 3

UNLIMITED
UNLIMITED Baku Airport

Van schets
tot werkelijkheid
Het doel van het project was om uit drie
verschillende tinten een grijze kleur te
creëren die zou opgaan in het glas van de
gevel. Het R & D-team van Cosentino®
heeft met succes grondstoffen en
specifieke pigmenten gecombineerd,
waardoor drie goed gedefinieerde
kleuren zijn verkregen die erin slagen
een uniek visueel effect te creëren.

Materiaal

Toepassing

Dikte

4 300 m2

Vloersoorten in drie
tinten in de kleur
Dekton® Sirius

2 cm

Brussels Underground

De kunst van
gepersonaliseerd printen
Gepersonaliseerd printen behelst veel
meer dan geometrische patronen, letters of
abstracte afbeeldingen. Met Dekton iD Pro
is het mogelijk om bijna elke tekening of foto
af te drukken. Dekton® maakt kunst.

DEKTON ID CUSTOM DESIGN

Verrassend realisme
Het doel van het Brussels Underground-project was om een kunstwerk op Dekton®
grootformaat te drukken. Dankzij Dekton iD Pro-technologie en het printen, werd een goed
gedefinieerde afbeelding van hoge kwaliteit bereikt die de reiziger kan boeien.

Een service van

pro.cosentino.com
pro.cosentino.com

