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Chromica, dünyanın el 
değmemiş yerlerindeki gizli 
kalmış tonları bulmak için 
çıkılan bir keşif yolculuğuydu. 

Saf, özgün ve abartıdan 
uzak renkler bulmak üzere 
çıktığımız bu yolculukta 
fırtınalı denizlerden, 
okyanusların derinliklerinden, 
uçsuz bucaksız ormanlardan 
ve kimsenin yaşamadığı 
coğrafyalardan geçtik.  

Chromica böyle doğdu.

W

Chromica er resultatet av et samarbeid 
med arkitekten og designeren, 
Daniel Germani. Denne nye serien 
er laget med sikte på å utvide Dekton 
sitt fargespekter, og innlemme 
to nye «må ha» nyanser i sofistikert, 
kameleonlignende matt.  
 
 

Fra nord til sør, øst til vest, har vi fanget 
de mest elegante, nøytrale tonene – farger 
som kan kle ethvert arkitektonisk rom, 
fra innovative, banebrytende prosjekter 
til klassisk, minimalistisk design. 

Oppdag Feroe og Baltic.
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around the
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Dekton 
Chromica
Feroe

Faroe Adaları 
Føroyar
61° 58 12 K ,6° 50 40 D

Güneş batarken, Kuzey Kutup Bölgesi koyu, 
dingin ve zarif bir yeşil renge bürünür. Likenler, 
yosunlar ve bitkiler adaların geniş düzlüklerini 
kaplar. İşte bu rengi ortaya çıkaran sihirli 
manzara budur.

Feroe, koyu ve mat tonuyla, uçsuz bucaksız 
stepler gibi geniş alanlar yaratmak için ideal 
bir renk. Tüm iç ve dış mekanlar için zarif ve 
uyumlu bir ton.
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chromica feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm ve 20 mm.
PANTONE değeri 
5535 U 
 



Tüm mekanlarda sadelikle 
gelen zarafet.

Dekton 
Chromica
Feroe

Feroe kullanıldığı mekanlara kalite ve zarafet katar.   
Koyu yeşilin sadeliği, canlı ve sıcak 

tonları çok iyi tamamlar.
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Uyum, dinginlik, 
denge ve doğayla 
ilişki.

feroe
trend
ilham panosu 

Natural Trend/Feroe 
+ Ahşap + Minimal/
özgün şekiller 
+ Altın Rengi + Bitkiler

Feroe, bitkiler, ahşap, metal 
gibi doğal malzemelerle, farklı 

geometrik şekillerle ve arduvazdan 
mermere, granitten travertene her 

tür taşla mükemmel uyum sağlar



chromica baltic
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Dekton 
Chromica
Baltic
Baltık Denizi
Bałtyk 
58° 0′ 0′ N, 20° 0′ 0′′

Baltık: Soğuk suların sığ denizi. Kıyılarını 
dokuz farklı ülke paylaşsa da, büyük kısmı 
gizemini koruyor. Romalıların ve Vikinglerin 
seferleriyle hareketli ve tutku dolu bir 
tarihe tanıklık etti.

Serinin ikinci rengi de ilhamını bu 
manzaradan aldı. Koyu mavi tonuyla Baltic 
imgesel ve estetik saflığı üst seviyeye 
taşıyor. Baltic dingin görüntüsüyle, her tür 
mekana, tıpkı ismini aldığı deniz gibi derin 
bir huzur katabilir.

chromica baltic
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Dekton 
chormica
Feroe

Chromica 
Solid Collection
8 mm, 12 mm ve 20 mm
PANTONE değeri 
303 U
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Dekton 
Chromica
Baltic

Baltic görsel etkisi güçlü mekanlar yaratır.  
Sağlam teknik ve renk özellikleriyle, havalimanı 

ve benzeri yüksek trafikli kamusal alanların 
tasarımında başarılı sonuçlar verir.

Estetik, güç ve 
karizma kazanan 

mekanlar
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Retro Futuristik/
Baltic Trend + Metal 
+ Cam + Teknoloji 
+ Işık etkisi

Baltic her tür malzeme ve dekorasyon 
unsuruyla uyum sağlar ve onların etkisini 
güçlendirir. Chromica’nın mavi renginin 
hissedildiği her yerde aydınlatma ele-
manları, metal ve cam, daha ışıltılı parlar.

baltic
trend
ilham panosu 

Işıltı, 
güzellik ve 
bütünlük.
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Dekton® ’unAvantajları

 Ultraviyole ışın-
lara karşı yüksek 
direnç

Çizilme 
direnci

Leke 
direnci

Yüksek ateş ve 
ısı direnci

 Aşınma  
direnci

Boyutsal karar-
lılık

Renk  
kararlılığı

Donma ve çözül-
me direnci
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Dekton Garantisi 

25 Y
IL

GARANT
I

Dekton size yazılı olarak onaylanmış bir garanti 
veren tek markadır. Sadece yüzey üretiminde dünya 
lideri olan Cosentino, farkına ortaya koyarak, ürünü 
Dekton® için 25 yıl garanti verebilir. 

Dekton® yeni 25 yıl garantiyi sunar. 
Tüketicilerin güvenini artıran bir garanti. 
Dekton® bir yeniliğe daha öncülük ediyor. 
Öncülere yakışan garanti. 
Dekton® geçerli olması için yapılacak işlemler ve 
uyulması gereken koşullarla ilgili ayrıntılı bilgi aşağıda 
yer almaktadır.
 

Garanti koşulları:

25 yıl garantili Dekton® ürünün inşaat şirketi veya 
imalatçı tarafından uygulanmış olması gereklidir:

1. Garantinin geçerli olması için kullanıcının satışa dair 
faturayı saklaması gerekir.

2. Cosentino, ürünün uygulanmaya hazırlanması 
ve uygulanması gibi hizmetleri vermediği için, 
garanti ürünün uygulanmaya hazırlanması ve 
uygulanmasında oluşan hataları kapsamaz.

GreenGuard

Üretim esnasında havaya 
salınan kimyasal bileşen 
miktarının düşük olduğunu 

NSF

Ürünlerin hijyenik açıdan 
güvenli olduğunu belgeler. 

ETE

Dekton® by Cosentino ITeC 
(Katalonya İnşaat Teknolojisi 
Enstitüsü) tarafından 
havalandırmalı dış cepheler 
için onaylanmıştır. 

ISO 14001

Su kullanımı ve çevresel risk 
kontrol sisteminin verimli 
olduğunu belgeler.

Dekton® üst düzeyde güvenlik ve 
koruma  sunduğu konusunda uluslararası 
olarak onaylı ve garantilidir.

*NSF sertifikalı renkler hakkında daha fazla bilgi www.nsf.org adresinde bulunabilir

*

dekton solid collection

Sertifikalar
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“Chromica: yeni bir renk keşfi.  

Hem organik hem de teknolojik malzemelerle 

birlikte kullanılabilecek yeni tonlar ararken, 

aslında cevabın tam önümde durduğunu fark 

ettim: Mavi ve yeşilin koyu tonları. Bu renkleri 

arama serüveni böyle başladı. Çok sayıda görsel 

inceledim, insanların görüşlerini dinledim ve 

sonunda bu renkleri buldum. Baltic ve Feroe, 

her ikisi de renk çarkının diğer renkleriyle uyum 

sağlayabilen ve yan yana gelebilen tamamlayıcı 

renkler. İşin en zor kısmı ortaya çıkacak renklerin 

hem modern hem zamansız, hem geleneksel hem 

çağdaş mekanlarla uyumlu ve hem iç hem de dış 

mekanlarda kullanılabilecek renk tonları olması 

gerektiğiydi. Bu sezgisel bir işti ve Cosentino AR-

GE departmanıyla çalışmak işi kolaylaştırdı. 
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“Chromica: yeni bir renk keşfi.  

Hem organik hem de teknolojik malzemelerle 

birlikte kullanılabilecek yeni tonlar ararken, 

aslında cevabın tam önümde durduğunu fark 

ettim: Mavi ve yeşilin koyu tonları. Bu renkleri 

arama serüveni böyle başladı. Çok sayıda görsel 

inceledim, insanların görüşlerini dinledim ve 

sonunda bu renkleri buldum. Baltic ve Feroe, 

her ikisi de renk çarkının diğer renkleriyle uyum 

sağlayabilen ve yan yana gelebilen tamamlayıcı 

renkler. İşin en zor kısmı ortaya çıkacak renklerin 

hem modern hem zamansız, hem geleneksel hem 

çağdaş mekanlarla uyumlu ve hem iç hem de dış 

mekanlarda kullanılabilecek renk tonları olması 

gerektiğiydi. Bu sezgisel bir işti ve Cosentino AR-

GE departmanıyla çalışmak işi kolaylaştırdı. 


