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Toiletten

Douchebakken

Silestone®  
spoelbakken 

 → 56

05/
Toepassingen

 → 60

5.1
Woonkamers

 → 86

 → 148

5.2
Badkamers

5.4
Keukens

 → 120

 → 176

5.3
Exterieur

5.5
Meubilair

Innovatieve 
materialen die 
de visie van 
de ontwerper 
vertalen, om 
binnen- en 
buitenruimtes 
opnieuw vorm te 
geven.

INHOUDSOPGAVE
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veCertificaten

 → 06

01/
Cosentino®

 → 20

04/
Duurzaamheid

 → 10

02/
 Cosentino® Gids 

voor Bouwbedrijven 

Certificaten

 → 14

03/
Cosentino® City

 → 24

05/
"Producten"

Dekton®

Dekton® Slim

Dekton Collectie

Silestone®

Silestone Collectie

Sensa by Cosentino®

Sensa Collectie

Energie

Water

Materialen

CO2 Neutraal

Herontdek de exclusiviteit 
van op maat ontworpen 

meubels voor elke ruimte.

 → 24

 → 32

 → 36

 → 40

 → 46

 → 52

 → 54

 → 248

 → 96

 → 92

 → 21

 → 22

 → 22

 → 23
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W
ij zijn C

osentino®

Mensen inspireren 
met innovatieve en 
duurzame ruimtes.

Bedrijfsdoel

Missie

De missie van Cosentino® Group is een 
toonaangevend bedrijf te zijn dat, samen 
met haar klanten, op verantwoorde 
wijze hoogwaardige en innovatieve 
oppervlakken voor de architectuur- en 
designwereld ontwerpt.

Visie

Toonaangevend zijn in de wereldwijde 
markt van oppervlakken met innovatieve 
architecturale oplossingen die design, 
waarde en inspiratie bieden aan de levens 
van onze klanten.

COSENTINO®
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Cosentino® zet zich ten zeerste in om de behoeften van 
haar klanten en leveranciers te overtreffen, met respect 
voor het milieu. Dit doen wij door verantwoord om te 
gaan met hulpbronnen, waarbij wij blijven innoveren 
om zo voortdurende verbetering van onze processen, 
producten en diensten wereldwijd te garanderen.

Cosentino®

→ ISO 9001

→ ISO 14 001

→ ISO 20 400

→ UNE 15 896

→ Leed- en Breeam-credits in Silestone®, Dekton®  
en Sensa by Cosentino®.

→ MVO (geverifieerd door KPMG) op basis van GRI - 
Global Reporting Initiative.

Silestone®

→ Declaratie label

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard en Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Koosjer - Werkbladen

→  Contact met voedsel  (NSF)  Alle soorten contact  met 
voedsel - Werkbladen

→ Contact met voedsel (NSF) Alle soorten contact met 
voedsel - Werkbladen

→ DoC (verklaring van overeenstemming) in 
overeenstemming met Verordeningen 1935/2004/EG, 
2023/2006/EG, 10/2011/EU.

→ DoC (verklaring van overeenstemming) volgens EN 15285, 
EN 15286 - Vloeren en bekledingen.

→ DoC-integriteit (verklaring van overeenstemming) in 
overeenstemming met EN 13310 - Spoelbakken.

Dekton®

→ Declaratie label

→ DGNB Label

→ EPD (Environdec)

→ VOC (UL) Greenguard en Gold.

→ VOC (Eurofins) A+

→ Chemische Spottest (SEFA)

→ Brandveiligheidscertificering APF-1525 (Applus) op basis 
van ISO 1716

→ Brandbaarheidstest (CSIRO) op basis van AS 1530.1

→ Brand Euroklasse A1 (Tecnalia) gebaseerd op 13501-1

→ Brandeigenschappen (QAI) gebaseerd op ASTM E84-15b

→ DoC (Verklaring van Overeenstemming) volgens EN 14411 
Bijlage G - Vloeren en bekledingen.

→ DoC (verklaring van overeenstemming) in 
overeenstemming met de Europese richtlijn 2014/90/EU 
- Boten.

→ DoC (verklaring van overeenstemming) volgens ETAG 034 
artikel 66.3 - Gevels

→ ETA 14/0413 - Geventileerde gevels.

→ BBA 16/5346 - Geventileerde gevels

→ NOA 19-0227.02 - Geventileerde gevels.

→ Seismisch testrapport T1601 (NCREE)

→ Koosjer - Werkbladen

→  IMO Module B 50171/A2 MED volgens de Maritieme 
Uitrustingsrichtlijn 2014/90/EU - Boten 

→  IMO Module D SMS. MED2. D/109819/A.0 volgens de 
Richtlijn Maritieme Uitrusting 2014/90/EU - Boten 

→ USCG Module B 164.117 / EC2690 - boten

→ Brandtest NFPA 285 (Tecnalia)

→ CoC Civiele Bescherming Certificaat - Geventileerde 
gevels. 

Certificaten 
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Badkamer Collectie - toiletten

→ DoC (verklaring van overeenstemming) in overeenstemming met  
EN 14688.

→ CSA/IAPMO TJ5065 (QAI) gebaseerd op CSA B45.5-17 / IAPMO Z124

Badkamer Collectie - douchebakken

→ DoC (verklaring van overeenstemming) in overeenstemming met  
EN 14527.

→ Slipvaste TJ5148-2 (QAI) gebaseerde ASTM F462

→ CSA/IAPMO TJ5148-1 (QAI) gebaseerd op CSA B45.5-11 / IAPMO Z12

Sensa by Cosentino®

→ VOC (UL) Greenguard en Gold.

Natural Stone by Cosentino®

→ DoC (verklaring van overeenstemming) volgens EN 1341, EN 1469,  
EN 12057, EN 12058 - Vloeren en bekledingen.

* Informatie over kleuren met NSF-certificering is te vinden op www.nsf.org

* 
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Cosentino® 
Gids voor 
Bouwbedrijven
 Het hele Cosentino®- 
netwerk is toegewijd om 
te helpen met het bereiken 
van het belangrijkste 
doel: tevreden klanten. 
 

Van hoogwaardige materialen en vakmanschap tot 
instapklare huizen en klantenservice, onze focus ligt op het 
leveren van oplossingen die waarde toevoegen aan de kopers 
en huizen. 

 Al onze producten voldoen aan strenge voorschriften, 
opgelegd door vergunningverlenende instanties en onze 
eigen hoge eisen om duurzame, ethisch verantwoorde 
kwaliteitsproducten en -diensten te leveren. 
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→ Cosentino® City Barcelona / Atelier LAB

 COSENTINO®GIDS VOOR BOUWBEDRIJVEN

Controleer 
beschikbaarheid 
materiaal.

 Volledige controle over de 
bevoorrading.  Verticaal 
geïntegreerd.   Van productie 
tot distributie tot in sommige 
gevallen de verwerking en 
installatie van het werkblad. 

 Duidelijke prijzen 
en stabiliteit  

 Kleuren en prijsgroepen voor 
specifieke projecten. 

 Kwaliteit en snelle 
installatie 

 Cosentino® heeft het grootste 
netwerk van opgeleide en 
gecertificeerde steenverwerkers 
in het land. Producten zijn altijd 
op voorraad en klaar om te 
voldoen aan productiecycli. 

 Onderhouds- 
vriendelijke 
producten 

 Cosentino® producten zijn vrijwel 
onderhoudsvrije materialen.

 Productgarantie 

 Silestone® en Dekton® bieden 
een overdraagbare garantie van 
25 jaar en Sensa® heeft 15 jaar 
garantie. 

 Lokale 
ondersteuning aan 
regionale klanten 

 Ons grote sales team kan 
alle klanten bezoeken om een 
volledige training aan te bieden. 

 Toegevoegde 
productwaarde 
voor kopers 

 Stelt kopers gerust met 
een ongekend niveau van 
productbescherming. 

→  Creëert echte differentiatie 
voor huizen op het gebied van 
de keuken en badkamer 

→  Biedt kopers een keuze aan 
werkbladen die meer waarde 
toevoegt dan conventioneel 
steen. 

 Verbeterde 
tevredenheid 
van kopers 

 Het hele Cosentino®-netwerk is 
toegewijd om te helpen met het 
bereiken van het belangrijkste 
doel; tevreden klanten.   Van 
hoogwaardige materialen en 
vakmanschap tot instapklare 
woningen en klantenservice, 
onze focus ligt op het leveren 
van oplossingen die waarde 
toevoegen aan de kopers en 
huizen. 
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Gemakkelijke 
garantieregistratie 

 Registreer de garantie eenvoudig 
in één keer voor het hele project, 
ongeacht de grootte. Overhandig 
vervolgens de garantiegegevens 
samen met de rest van het 
pakket voor de nieuwe eigenaar 
na voltooiing. 

Nazorg programma 
voor huiseigenaren

 Betrouwbare service na intrek is 
essentieel voor een bouwbedrijf 
dat de tevredenheid van de 
koper wil vergroten.   Dekton®, 
Silestone® en Sensa bieden 
een nazorg-programma 
en productgaranties voor 
huiseigenaren.   Ons volledige 
netwerk van gecertificeerde 
Cosentino®-installateurs zet zich 
in om kopers een betrouwbare 
service te bieden na de verkoop. 

Groei samen 
met ons

 Met de grootste productie- 
en voorraadcapaciteit in de 
kwartsoppervlakken industrie 
en het grootste netwerk van 
getrainde, gecertificeerde 
installateurs, betekent bouwen 
met Cosentino®-producten een 
betere service voor jou en jouw 
kopers. 

 Gecertificeerde 
betrouwbaarheid

 Al onze producten voldoen aan 
strenge voorschriften opgelegd 
door vergunningverlenende 
instanties en onze eigen 
veeleisende eisen om duurzame, 
ethisch verantwoorde 
kwaliteitsproducten en -diensten 
te leveren. 

Marketing- 
ondersteuning

 Wij kunnen ondersteunen 
met gratis materiaal voor 
showhuizen.  

 Vraag om de details. 

 Marketingmiddelen 
van hoge kwaliteit

 Kleine en grotere stalen 
zijn beschikbaar via dit 
programma, samen met 
literatuur die is ontworpen om 
de kopers te informeren over de 
eigenschappen, voordelen en 
algehele waarde van het bezitten 
van Cosentino®-producten.  
 Stalen selecties kunnen naar 
specifieke wensen worden 
gemaakt. 

 Product- en 
procestraining 

 Het informeren van de koper 
over de waarde van Cosentino®-
merken is ook van cruciaal 
belang voor het verkoopsucces.  
 Om dit te helpen bereiken, is de 
training gericht op het specifieke 
product- en installatieproces.  
 Het doel van de training is om 
medewerkers uit te rusten met 
de mogelijkheid om het gekozen 
product goed te presenteren, 
selecteren, bestellen en 
verzorgen. 

 Gegarandeerde 
beschikbaarheid, 
voorkeurslevering 

 Tijdige voltooiing en producten 
die klaar voor gebruik zijn, 
 zijn  belangrijk voor jou en 
jouw klanten.  Om onze 
installatie verplichtingen 
na te komen, wordt ons 
netwerk van goedgekeurde 
steenverwerkers aangemoedigd 
om een standaard kleurenlijn 
op voorraad te houden voor een 
efficiënte doorlooptijd. 
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→  Cosentino® City Sydney / Atelier LAB
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City

Cosentino® 
City
 Beleef het 
Cosentino® DNA met 
een multifunctionele 
ruimte om te 
netwerken.

Cosentino® stelt het netwerk van 
Cosentino® Cities in meer dan een 
dozijn steden over de hele wereld 
tot je beschikking. Ze zijn gemaakt 
als ontmoetingsplaatsen voor 
interieurontwerpers en architecten 
boordevol inspiratie en creativiteit, 
waar je alles vindt wat je nodig hebt van 
Cosentino®. 

In onze inspiratie en 
experience centers 
heb je toegang tot:

 
Gepersonaliseerde bezoeken 
 
Organiseer bezoeken en ontmoetingen 
met jouw klanten om hen de innovatieve 
materialen en producten van Cosentino® te 
laten zien in een unieke ruimte.

 
Nieuwe digitale diensten

Gebruik onze digitale augmented reality 
services om jouw klanten te helpen hun 
projecten te visualiseren.

 
Beleefruimte

Een ruimte om te experimenteren met 
materialen, afwerkingen en patronen en 
deze te combineren om nieuwe design 
mogelijkheden te creëren in ons Atelier 
Lab.

.

 
Deskundig advies

Vind de juiste design oplossing voor elk type 
toepassing, door te experimenteren en de 
meest innovatieve merken van Cosentino®  
te combineren, zoals Silestone®, Dekton®  
en Sensa by Cosentino®.

 
Evenementen en sprekers

Leer en laat je inspireren door onze 
doorlopend programma-aanbod boordevol 
activiteiten, sprekers en ontmoetingen met 
media die gespecialiseerd zijn in design, 
architectuur, cultuur en creativiteit.

→  Cosentino® City Amsterdam→  Cosentino® City Barcelona

Onze showrooms op 
vijf continenten

→ LOS ANGELES

→ MANHATTAN

→ MIAMI    

→ SAN FRANCISCO

→ MONTREAL

→ TORONTO

→ BARCELONA

→ MADRID

→ LONDEN

→ MILAAN

→ SINGAPORE

→ SYDNEY

→ DUBAI

→ AMSTERDAM

→ PARIJS

→ MALLORCA

→ STOCKHOLM

→ TEL AVIV
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Digitale Plaat.

Op de Cosentino® digitale plaat kunnen 
alle Cosentino-producten worden 
gevisualiseerd op een gigantisch 4K 80-
inch verticaal scherm.

Op deze manier kun je al onze platen 
bekijken, vrijwel op hun originele 
afmeting. Honderden platen staan tot je 
beschikking door simpelweg te swipen.

Een geweldige manier om alle 
Cosentino-platen op groot formaat te 
kunnen ervaren.

Voorbeelden van 
gevelsystemen.

In onze Cities vind je een selectie 
interessante gevels en gebouwen 
gemaakt door prestigieuze architecten. 

Het bevestigingssysteem en de details 
van het project kunnen worden bekeken 
via een interactief scherm. 

Atelier Lab.

Een ruimte om te experimenteren met materialen, 
afwerkingen en patronen. Combineer onze kleuren 
met verschillende materialen en ontdek de 
designmogelijkheden. 

→  Cosentino® City Barcelona
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Energie
Energie-efficiëntie en het 
gebruik van hernieuwbare 
energiebronnen zijn de twee 
belangrijkste elementen van onze 
strategie om de  impact van onze 
activiteiten te minimaliseren.

100% van ons energieverbruik is afkomstig van hernieuwbare 
energiebronnen. Daarnaast streven we voor 2022 naar 30% eigen 
energieverbruik.

Aan de andere kant stelt de constante verbetering van onze 
processen en machines ons in staat om een hoog niveau van 
energie-efficiëntie te bereiken, wat zich vertaalt in een daling van 
8% van ons elektriciteitsverbruik in onze productieprocessen. 

Bij Cosentino® benaderen we 
duurzaamheid als een collectieve 
verbintenis die voortkomt uit de 
individuele betrokkenheid van 
degenen die deel uitmaken van 
Cosentino®. 

Onze voortdurende verbeteringsinspanningen omvatten een 
constante analyse van onze volledige waardeketen - van de 
aankoop van grondstoffen tot de levering van het eindproduct van 
de consument. 

We volgen zorgvuldig de 2030-agenda van de Verenigde Naties. 
Als wereldleider in de productie en distributie van innovatieve 
oppervlakken vanuit ons hoofdkantoor in Almeria, Spanje, 
zetten we ons in om de weg te banen naar lokale en wereldwijde 
duurzaamheid. 

Duurzaamheid
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→ Olijfbomen in het industriepark Cosentino®.
→ Fotovoltaïsche installaties bij Cosentino®

→ LED-verlichting in het gehele Cosentino® industriepark.

COSENTINO® � DUURZAAMHEID
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Een CO2-neutraal: 
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 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 energie- 
en/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 .

 We behandelen aspecten die verband houden 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. 

Water
Sinds onze oprichting 
waarderen we het belang en
begrijpen we de uitdagingen 
van goed waterbeheer.

Het heeft ons gemotiveerd om een beleid van duurzaam gebruik te 
implementeren dat het efficiënte gebruik van waterbronnen in de 
verschillende productieprocessen maximaliseert.

We gebruiken geavanceerde technologie om 99% van al het water 
te recyclen in al onze processen in het Cosentino® Industriepark.

Daarnaast gebruiken we 100% van het overtollige water om groen 
te irrigeren.

Materialen
We doen er alles aan om 
de materialen waarmee we 
werken in de hele waardeketen 
optimaal te benutten.

De afgelopen jaren zijn we gestart met een ambitieus R&D-
project genaamd “Circularity” om de materialen waaruit we onze 
producten maken te hergebruiken.

Een andere actie is de vooruitstrevende HybriQ+ technologie die 
de nieuwe generatie Silestone tot stand brengt. HybriQ+ bestaat 
uit minimaal 20% gerecyclede materialen enkel gebruikmakend 
van 100% hernieuwbare energie en 98% gerecycled water. 

COSENTINO® � DUURZAAMHEID
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1. 

Verdicht 
erts

1200 ºC

25 ºC

Pers Oven Ultracompact 
oppervlak

2. 

Minerale 
kristallisatie 

3. 

Kristallijn 
netwerk

4. 

Netwerk 
liquidatie

5. 

Stolling van  
de vloeistof

6.
 
Ultracompacte 
plaat 

Sintered Particle Technology

Dekton® gebruikt een exclusieve SPT bij de productie, die in staat 
is minerale deeltjes te sinteren, aan elkaar te binden en hun interne 
structuur te verdichten. Dit innovatieve technologische proces versnelt 
en bootst de processen na die natuursteen millenia lang ondergaat bij 
blootstelling aan hoge druk en temperaturen.   

Dekton® bootst in een paar uur na waarvoor de natuur millennia nodig 
heeft, dankzij de exclusieve SPT-technologie.

→ De oven heeft een lengte van 200 meter.

→ De temperaturen bereiken ongeveer 1250 ºC.

→ De totale verwerkingstijd is afhankelijk van de dikte van  
de plaat (circa 4 uur).

Veiligheid in gevels en bekleding

Om de veiligheid in geventileerde gevels en binnenbekleding te 
versterken, bestaat de mogelijkheid om achter de Dekton® plaat een 
veiligheidsgaas te plakken, speciaal ontwikkeld om versplintering te 
voorkomen mocht de plaat vallen. Het is een 300 g/m2 glasvlezel gaas 
dat aan de plaat geplakt is met epoxyhars. Veiligheid is een van de 
belangrijkste aandachtspunten van Cosentino®.

Dekton® is een geavanceerde mix van meer dan 20 
natuurlijke mineralen. Het productieproces is het 
resultaat van jarenlange studie en geïnspireerd door de 
productie van glas, de allernieuwste porseleinen tegels en 
kwartsoppervlakken.

Elektronenmicroscopie stelt ons in staat te profiteren van 
de verminderde porositeit van het materiaal, dankzij het 
sinterproces en het exclusieve ultracompactieproces van 
Dekton®. Deze verminderde porositeit en de afwezigheid 
van microdefecten die spanningen of zwakke punten 
veroorzaken, zijn het onderscheidende kenmerk van Dekton®.

Dekton®  
by Cosentino 

 

Innovatie toegepast  
op design
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Dekton® 
Productkenmerken

Dekton® voldoet aan alle technische specificaties 
die vereist zijn voor een oppervlak met hoge 
weerstand om elk interieur en exterieur 
residentieel design project te realiseren.

Hoge weerstand tegen  
UV-stralen

Dekton® is zeer goed bestand tegen 
UV-licht en zal bij geen enkele 
buitentoepassing vervagen of 
verslechteren na verloop van tijd.

Superieure mechanische 
sterkte

Dekton®’s verschillen in diktes 
maakt het mogelijk dat het kan 
worden gebruikt in toepassingen 
waar weerstand tegen wind of 
schokken een projectvereiste zijn.

Lage waterabsorptie

De wateropname van Dekton® is 
verwaarloosbaar; daarom zet het  
niet uit.

Duurzame kleur

De controle van pigmentatie en 
decoratie bij de productie van 
Dekton® geeft het materiaal een 
betere kleuruniformiteit voor elke 
plaat, wat resulteert in een langdurig 
product dat niet vervaagt na verloop 
van tijd.

Zeer krasbestendig

Dekton® is een van de meest 
krasbestendige materialen op de 
markt. Het heeft een score van zeven 
(7/10) op de schaal van Mohs voor 
minerale hardheid.

Dimensionale stabiliteit

Dekton®’s uitzetting is minimaal, zodat 
het kan worden geïnstalleerd met 
dunne voegen tussen platen. Deze 
voegen behouden hun breedte onder 
alle omstandigheden.

Vorst- en dooibestendig

Dekton®’s weerstand is aangetoond in 
duurzaamheidstests in vries en dooi 
situaties en de toepassing ervan in 
verschillende weersomstandigheden 
bewijzen de hoge prestaties.

Slijtvast

Dekton® is zelfs nog meer 
slijtagebestendig dan graniet en 
porselein. Dit maakt Dekton® het 
ideale materiaal voor commerciële 
toepassingen en veel belopen ruimtes 
zoals vloeren en gevels.

Maximale vuur- en 
hittebestendigheid

Dekton® is met succes geïnstalleerd 
op gevels in gebieden die worden 
blootgesteld aan hoge temperaturen.

Eenvoudige reiniging en 
minimaal onderhoud

De meeste graffiti kan van 
Dekton® worden verwijderd met 
standaard schoonmaakproducten. 
Onderhoudskosten worden verlaagd.

Vlekbestendig

Dekton® is een materiaal dat bestand 
is tegen vlekken van verschillende 
bronnen, zodat ze niet permanent zijn.
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Vuurbestendig materiaal

Dekton® is bestand tegen hoge 
temperaturen zonder te verbranden, te 
schroeien of te barsten. De standaard 
Europese tests EN 13501 en ASTM 
E84 kwalificeren het ultracompacte 
oppervlak als onbrandbaar. 

0 2

4 6

7 5

1 8

9 3
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DEKTON® � PRODUCT KENMERKEN
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X-Gloss

Een stralende en oogverblindende afwerking die wordt  
bereikt door mechanisch polijsten, zonder dat er een 
beschermlaag of andere materialen nodig zijn.

Mat

De matte afwerking streeft een natuurlijke, glansvrije  
uitstraling na, ideaal voor het bereiken van een harmonieuze  
en tijdloze afwerking. De meeste Dekton®-producten worden  
met deze afwerking vervaardigd.

p m

n l

Velvet

Velvet is de fluweelzachte afwerking van Dekton. De gekozen 
materialen met Velvet-afwerking creëren een  gevoel van 
warmte en comfort. Deze afwerking is perfect in klassieke  
kleuren, met aders.

Mat of getextureerd Velvet

Matte of getextureerde Velvet afwerkingen combineren de  
warmte van Velvet met de ruwheid van een getextureerd,  
imperfect materiaal. Dit is ideaal om de afwerking van  
natuursteen na te bootsen.

Dekton® 
afwerkingen

 Verschillende 
sensaties. Rijkdom 
in kleurschakeringen

Dekton® is verkrijgbaar in 
verschillende afwerkingen, 
zodat de enige beperking 
de verbeeldingskracht 
van de architect of 
ontwerper is: van een 
hoogglans afwerking tot 
matte of fluweelachtige 
atwerkingsopties.

Groot formaat

Optimma Formaat → 260 x 100 cm 
Plaat van groot formaat → 320 x 144 cm

Andere afmetingen 

→ 106 x 71 cm 
→ 142 x 106 cm 
→ 142 x 142 cm 
→ 142 x 71 cm 
→ 142 x 79 cm 
→ 159 x 142 cm 
→ 159 x 71 cm 
→ 71 x 71 cm 
→ Op maat gemaakte formaten

Diktes

→ 0.4 cm  
→ 0.8 cm  
→ 1.2 cm 
→ 2 cm 
→ 3cm

Plaat van groot formaat

Optimma Formaat

Dekton® 
afmetingen

 Aanpasbaar 
en veelzijdig.
In elke ruimte. 

Dekton® biedt een 
verscheidenheid aan 
standaardformaten, afmetingen 
op maat en diverse diktes om 
te voldoen aan de functionele 
en creatieve behoeften van 
de ontwerper in elk binnen- of 
buitenproject, hoe complex ook.

DEKTON® � AFMETINGEN / AFWERKINGEN
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Kosten  
efficiëntie 

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.

Gemakkelijk 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.

Design  
match

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

$

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 260 cm x 100 cm x 0.4 cm.

26
0

0
 m

m

3
20

0
 m

m

1440 mm

1000 mm

2600 x 1000 mm in 4mm dikte

De platen zijn gemaakt in een dikte van 4mm, 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.

Optimma Formaat

Plaat van groot formaat

DEKTON® � OPTIMMA FORMAAT
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03

02

01

Minimale dikte van  
4 mm  groot formaat 
en prestaties

Dekton® Slim, het nieuwe 4 mm 
ultradunne oppervlak van groot formaat, 
dat zorgt voor ongelimiteerde ontwerp 
mogelijkheden en een zeer gemakkelijke 
installatie en transport. Ideaal voor 
badkamer- en keukenvloeren en wanden, 
maar ook voor alle soorten meubels.

01 → Groot formaat,  
minimale voegen

Het grote formaat tot 3200 x 1440 mm 
dekt grote oppervlakken en vermijdt zoveel 
mogelijk naden en dus vuil.

02 → Eenvoudige installatie

Het hebben van zo'n licht formaat, maar met 
zoveel mogelijkheden, vereenvoudigt alles. 
De minimale dikte zorgt voor snel snijden en 
aanpassingen ter plaatse met gereedschap 
voor keramische tegels.

03 → Design zonder 
grenzen

Dekton® Slim is zeer gemakkelijk te verwerken 
en kan op maat worden gesneden. Het past 
zich aan alle ruimtes aan.

04 → Maximale weerstand  
tegen vochtigheid

Dekton® Slim is de ideale vocht- en 
vlekbestendige bekleding voor badkamers. 
Een hoogwaardig product dat onderhouden 
kan worden met slechts een vochtige doek.

01 → 
Badkamerbekleding

Maximale weerstand tegen 
vocht met minimale voegen

02 → Keuken  
bekleding

Dunner, met oneindig veel 
mogelijkheden

03 → Meubel 
bekleding

Dunner, met oneindig veel 
mogelijkheden

Hoge esthetische waarde en prestaties 
in verticale bekleding en meubels.

Bij Cosentino® bieden we 
gepersonaliseerde klantenservice.  
Stel zoveel vragen als je wilt en win 
al het advies in dat je nodig hebt 
om optimaal te profiteren van de 
mogelijkheden van Dekton® Slim.

Vind het dichtstbijzijnde Cosentino® 
Center op www.cosentino.com
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Uyuni_ Zenith_ Kairos_ Opera_

Rem_ Entzo_ Aura 15_ Liquid Sky_

Nilium_ Lunar_ Aeris_ Danae_

Edora_ Sasea_ Liquid Shell_ Portum_

Kovik_ Keon_ Vera_ Kreta_

Soke_ Sirocco_ Strato_ Galema_

Orix_ Kira_ Trilium_ Milar_

Keranium_ Radium_ Bromo_ Laos_

Dekton® Collectie

DEKTON® � DEKTON® COLLECTIE
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Fossil_ Eter_ Laurent_ Liquid Embers_

Kelya_ Sirius_ Domoos_

Dekton® X-Gloss Collectie

Halo_ Tundra 19_ Natura 18_ Olimpo_

Helena_ Bergen_ Arga_ Taga_

Khalo_

Dekton® Collectie
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Dekton® Collectie Dekton® X-Gloss Collectie

 Door zijn intense glans, vereist 
X-Gloss speciaal onderhoud en zorg, 
vooral met de donkere tinten.

 De meegeleverde stalen garanderen 
niet dat de geleverde platen absoluut 
identiek zijn in toon en aders.  
Algemene Verkoopsvoorwaarden

ULTRA SIZE

3
2

0
0

  m
m

1440 mm

ULTRA
AFMETING
TOT

 De Grip+ behandeling wordt alleen 
aanbevolen voor vloeren met speciale 
antislipvereisten.  

 De dikte 4mm wordt geleverd in eenheden 
van 10 of 25 platen.  

 Het materiaal wordt geleverd vanuit 
het Cosentino® hoofdkantoor, zie 
leveringsvoorwaarden. 

Groep 0 Groep 1 Groep 2

Aeris m Bromo m l " Domoos m

Danae m o Edora m l " Galema m

Eter m Fossil m Kairos m

Keon m o Keranium m Kelya m "

Sirocco m o " Sasea m " Kira m o

Strato m o Sirius m l " Kovic m "

Kreta m o "

Laos m o "

Lunar m o "

Nilium m o

Orix m o "

Portum N

Radium m 

Soke m o

Trilium m o "

Vera m  o

Zenith** m  "

Groep 3 Groep 4

Aura 15 m o " Aura 15 Bookmatch m "

Entzo m

Laurent m l "

Opera N "

Rem N l "

Uyuni m "

Groep 1 Groep 2 Groep 3

Natura 18 p " Arga p "

Tundra 19 p Bergen p "

Halo p "

Helena p "

Khalo p

Natura 18 Bookmatch p "

Olimpo p

Taga p

p Gepolijst

m  Egale matte 
afwerking 

l  Getextureerde 
afwerking 

N Velvet

o  Dekton® Grip, de 
antislipoplossing 
voor natte ruimtes 

" Dekton® Slim 4mm

DEKTON® � DEKTON® COLLECTIE
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Silestone® is een hybride 
oppervlak van mineralen en 
gerecyclede materialen om 
binnenruimtes te verrijken 
met kleur en textuur.

Voordelen van Silestone®

Silestone® is extreem duurzaam in keukens, badkamers 
en andere ruimtes die worden blootgesteld aan constante 
activiteit en gebruik. Bovendien biedt het een onbeperkt scala 
aan kleuren en afwerkingen.

Silestone® heeft vele voordelen, waaronder minimaal 
onderhoud, hoge weerstand tegen vlekken en krassen en een 
lage vloeistofabsorptie. Deze bestendigheid tegen vloeistoffen 
gecombineerd met minimale voegen maken Silestone® de 
ideale oplossing voor plaatsen waar vloeistoffen aanwezig zijn. 
Silestone® is bestendig en zorgt voor langdurig plezier, jaar in 
jaar uit.

De eigenschappen van Silestone® zijn het resultaat van 
jarenlange innovaties die maximale hygiëne en veiligheid 
garanderen.

Zuur- en  
krasbestendig

Silestone® heeft een hoge mate 
van kras- en zuurbestendigheid, 
is slijtvast en schokbestendig en 
bestand tegen vlekkenmakers 
die dagelijkse in de keuken 
worden gebruikt.

Hoge  
vlekbestendigheid

Het materiaaloppervlak van 
Silestone® is niet poreus en is 
zeer goed bestand tegen vlekken 
van koffie, wijn, citroensap, olie, 
azijn, make-up en vele andere 
producten die dagelijks worden 
gebruikt.

Hoge  
schokbestendigheid

Door de hoge 
schokbestendigheid van 
Silestone® kunnen harde 
objecten (bijv. pannen) met een 
gerust hart worden gehanteerd.

Silestone®  
by Cosentino 

 

Het ultieme minerale 
HybriQ oppervlak

Negativo

25 jaar
garantie

Silestone®  
met HybriQ+ 
Technologie®
HybriQ® is een baanbrekende technologie van Silestone® 
Een innovatieve generatie oppervlakken samengesteld 
door een hybride formule. Een nieuwe mix van 
hoogwaardige mineralen, kwarts en gerecycled glas.

Het resultaat is een mooier en duurzamer product. 
Silestone® met HybriQ®-technologie wordt gemaakt 
door middel van een productieproces dat volledig 
wordt aangedreven door hernieuwbare energie en 
gerecycled water. Deze nieuwe generatie handhaaft 
de gegarandeerde kwaliteit van Silestone®.

Innovatiever.

De toewijding van Cosentino® 
om de meest innovatieve en 
duurzame materialen aan te 
bieden, leidt Silestone® tot 
uitzonderlijke prestaties en 
kleuren met een verrassende 
diepte. Silestone® is de 
combinatie van innovatie en 
duurzaamheid.

Meer designopties.

De nieuwe samenstelling van 
hoogwaardige mineralen die 
voor elk ontwerp zijn gekozen, 
zorgen voor meer kleurdiepte, 
afwerkingen en tinten voor 
Silestone®, voor unieke en 
gepersonaliseerde interieurs.

Meer duurzaamheid

HybriQ+ gebruikt minimaal 
20% gerecyclede materialen, 
98% gerecycled water en 100% 
hernieuwbare energie.

Dezelfde voordelen

Silestone® met HybriQ+ behoudt 
alle kenmerken van kwaliteit, 
duurzaamheid en garantie die 
Silestone® tot de marktreferentie 
in zijn categorie hebben 
gemaakt.

Deze nieuwe generatie hand-
haaft de 25 jaar kwaliteits garan-
tie van Silestone®.
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Maak kennis 
met de nieuwe 
Silestone®
 HybriQ is een technologie ontwikkeld door 
Cosentino® die bestaat uit een productieproces 
dat het milieu respecteert en een vernieuwde 
formule van op mineralen gebaseerde Silestone® 
oppervlakken en gerecyclede materialen .
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Gerecycled 
water

98%

Innovatiever.

De toewijding van Cosentino® om de meest 
innovatieve en duurzame materialen aan 
te bieden, leidt Silestone® tot uitzonderlijke 
prestaties en kleuren met een verrassende 
diepte. Silestone® is de combinatie van 
innovatie en duurzaamheid.

Meer designopties.

De nieuwe samenstelling van hoogwaardige 
mineralen die voor elk ontwerp zijn gekozen, 
zorgen voor meer kleurdiepte, afwerkingen 
en tinten voor Silestone®, voor unieke en 
gepersonaliseerde interieurs.

Dezelfde voordelen

Silestone® met HybriQ+ behoudt alle 
kenmerken van kwaliteit, duurzaamheid en 
garantie die Silestone® tot de marktreferentie 
in zijn categorie hebben gemaakt.

 Duurzamer 

HybriQ+ gebruikt minimaal 20% gerecyclede 
materialen, 98% gerecycled water en 100% 
hernieuwbare energie.

100%
Hernieuwbare 

energie

MIN 20 %
Gerecycled 

glas

SILESTONE® � HYBRIQ

Het ultieme
minerale HybriQ

oppervlak
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Gepolijst

Deze klassieke afwerking geeft een mooie glans op 
het egale oppervlak en zorgt voor een uniforme,  

intense en consistente kleur. 

Suede

 Een matte uitstraling die een unieke ervaring 
aanbrengt vanwege zijn schoonheid en fijnheid. 

b Z

V

Volcano

Deze rustieke afwerking die ruw en tegelijk zacht aanvoelt, 
met als resultaat een aantrekkelijk en aangenaam 
aanvoelend oppervlak.

Groot formaat

Jumbo Platen → 325 x 159 cm Standaard 
Platen → 306 x 140 cm 

Vloertegels 

→ 30 x 30 cm 
→ 40 x 40 cm 
→ 60 x 60 cm 
→ 60 x 30 cm 
→ 60 x 40 cm 
→ Op maat gemaakte formaten

Diktes

→  1.2 cm 
→  2 cm  
→  3 cm 
→ Aangepaste diktes door 
verschillende stukken samen  
te voegen

Jumbo platen

Cosentino® biedt Silestone-platen in Jumbo-formaat (max. 325x159 cm). Dit formaat zorgt voor 
het creëren van grote oppervlakken met minimale voegen, biedt veelzijdigheid in ontwerpen en 
een betere hygiëne. Op deze manier wordt het gebruik van de platen geoptimaliseerd en afval 
geminimaliseerd. 

Standaard plaat

Jumbo plaat

Silestone®  
afmetingen

Oneindige 
mogelijkheden voor 
binnentoepassingen.

Silestone® is verkrijgbaar in platen 
tot 325 x 159 cm en in tegels van 30 x 
30 cm, 40 x 40 cm, 60 x 60 cm, 60 x 
30 cm and 60 x 40 cm. Ze worden op 
de markt gebracht in diktes van 1,2, 
2 en 3 cm. Bovendien kan er gewerkt 
worden met verstekranden om 
dikkere randen te simuleren.

Silestone® 
afwerkingen

Uniek gevoel 
bij aanraking.

Om zich aan alle stijlen aan 
te passen, biedt Silestone® 
verschillende afwerkingen 
voor diverse toepassingen. 
Gepolijst, Suede of Volcano zijn 
drie mogelijkheden waarmee je 
jouw fantasie de loop kunt laten 
gaan en het werkblad, de vloer of 
wandbekleding kunt hebben met 
de afwerking die je altijd al wilde.

SILESTONE® � AFMETINGEN / AFWERKINGEN
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Iconic White_ Blanco Zeus_ Miami Vena Nolita_

Miami White 17_ Snowy Ibiza_ Ariel_ Et. Calacatta Gold_

Classic Calacatta_ Et. Statuario_ Desert Silver_ Blanco Orion_

White Storm 14_ Yukon_ Blanco Maple 14_ Blanco Norte 14_

White Arabesque_ Blanco Stellar 13_ Bianco River_ Lagoon_

Poble Nou_ Lyra_ Coral Clay Colour_ Blanco City_

Royal Reef_ Rougui_ Calypso_ Camden_

Et. Serena_ Aluminio Nube_ Kensho_ Cygnus 15_

Silestone® Collectie

SILESTONE® � SILESTONE® COLLECTIE
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Seaport_ Gris Expo_ Cemento Spa_ Marengo_

Arden Blue_ Negro Stellar_ Negro Tebas_ Charcoal Soapstone_

Corktown_ Et. Marquina_ Eternal Noir_

Ethereal Dusk _ Ethereal Glow_ Ethereal Haze_ Ethereal Noctis_

Faro White_ Cincel Grey_ Cala Blue_ Arcilla Red_

Posidonia Green_

NIEUW NIEUWNIEUW NIEUW

NIEUW NIEUWNIEUW NIEUW

NIEUW

SILESTONE® � SILESTONE® COLLECTIE
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Silestone Collectie

Groep 1 Groep 2 Groep 3

Blanco City r j p l Arden Blue j p l v i Aluminio Nube r p l i Q 

Blanco Norte 14 r j p l i q Camden j  l Q Ariel j p l

Gris Expo r j p l v q Cemento Spa r j p l v Bianco River r p l v i

Rougui r j p l q Coral Clay j p l q Blanco Maple 14 r j p l i q

Miami White 17 r j p q Cygnus 15 r  p l

Negro Tebas 18 r j p l i q Desert Silver j p l i

Royal Reef j p l Merope r p l i

White Storm 14 r j p l i q Miami Vena j p l Q 

Snowy Ibiza j p l

Yukon r p l i q

Groep 4 Groep 5 Groep 6

Blanco Orion r p l i Calypso j p l Et. Calacatta Gold j p l i q

Blanco Stellar 13 r j p l i Q Classic Calacatta j p l Et. Noir l p

Blanco Zeus r j p l v i q Et. Emperador j p l Ethereal Dusk Nieuw j p l Q

Charcoal Soapstone j p l i q Et. Marquina j p l Ethereal Glow Nieuw j p l Q

Corktown j  l Q Et. Statuario j p l i q Ethereal Haze Nieuw j p l Q

Et. Serena j p l Iconic White r j p l i Ethereal Noctis Nieuw j p l Q

Kensho j p l v i

Lagoon r j p l i

Lyra r j p l i

Negro Stellar r j p i Q 

Nolita j  l Q

PobleNou j  l Q 

Seaport j  l Q

White Arabesque j p l

Arcilla Red Nieuw j  l Q

Cala Blue Nieuw j  l Q

Cincel Grey Nieuw j  l Q

Faro White Nieuw j  l Q

Posidonia Green Nieuw j  l Q

 De meegeleverde stalen garanderen niet 
dat de geleverde platen identiek zullen zijn 
in kleurtoon en aders.  

Bekijk de Algemene Verkoopsvoorwaarden

p Gepolijste afwerking

l Suede afwerking

v Volcano afwerking

i Integrity-spoelbak

r Standaard plaat

j Jumbo plaat

q HybriQ Technologie®

Q HybriQ+®-technologie

SILESTONE® � SILESTONE® COLLECTIE
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Sensa by Cosentino®  
Behandeling

De duurzame, geïntegreerde technologie laat het materiaal ademen. 
Deze technologie versterkt de krachtige eigenschappen van het 
materiaal.

Het proces verandert de oppervlaktespanning van het steen waardoor 
het materiaal zelf zorgt dat er geen vloeistoffen, zoals water, koffie of 
olie in kunnen trekken.

Standaard steen

De kleuren en afwerkingen van Sensa 
by Cosentino® hebben het geduldige en 
grillige ontwerp van de natuur. Elk van 
de zeven beschikbare tinten heeft een 
afwerking die verschillende effecten en 
sensaties produceert: mat suede, glanzend 
gepolijst of geborsteld caresse.

Afwerkingen

Unieke vormen voor 
unieke oppervlakken.

Sensa by Cosentino® is premium onderhoudsvrij 
natuursteen, aangeboden door Cosentino, 
toonaangevend specialist in de natuursteenindustrie.

Sensa by Cosentino® wordt behandeld met een 
revolutionaire vlekbestendige behandeling, en heeft een 
garantie van 15 jaar op het materiaal.

Toepassingen

Sensa by Cosentino® 
keukenwerkbladen. Natuurlijke,
vlekbestendige schoonheid.

Geniet van het design, de duurzaamheid en weerstand van 
natuursteen zonder je zorgen over vlekken te hoeven maken. 
Sensa by Cosentino® kwartsiet en graniet zijn voorzien van een 
revolutionaire vlekbestendige behandeling die het werkblad de 
hele levensduur beschermt.

Sensa  
by Cosentino® 

 

Beschermd  
natuursteen

GARANTIE

JA
A

R
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Siberia_ Colonial White_ Taj Mahal_ Vancouver

San Angelo_ White Macaubas_ Glacial Blue_ Platino

Indian Black_ Black Beauty_ Orinoco_ Black Galaxy_

Nilo_ Moak Black_

Sensa by Cosentino® Collectie

CAS - Caresse > geborsteld en gepolijst
MIR - Mirage > gepolijst
SUE - Suede 
LEA - Leather 

De meegeleverde stalen garanderen  
niet dat de geleverde platen identiek 
zullen zijn in kleurtoon en aders.
 
Bekijk de Algemene 
Verkoopsvoorwaarden

BESCHRIJVING AFWERKING
2 & 3 CM

Black Beauty CAS

Colonial White MIR

Glacial Blue MIR

Graphite Grey CAS

Ice Blue MIR

Indian Black MIR

Moak Black SUE

Nilo MIR

BESCHRIJVING AFWERKING
2 & 3 CM

Orinocco MIR

Platino LEA

San Angelo SUE

Siberia MIR

Silver Grey MIR

Taj Mahal MIR

Vancouver LEA

White Macaubas MIR



 56 | 57COSENTINO® GIDS VOOR BOUWBEDRIJVEN TOEPASSINGEN

 → 180

Herontdek de exclusiviteit 
van op maat ontworpen 

meubels voor elke ruimte.

5.5
MEUBILAIR

 → 60

Herontwerp de woonkamer en maak 
er een open, functionele, comfortabele 
ruimte van, geïntegreerd met de rest 
van het huis.

5.1
WOONKAMERS

 → 120

 → 86

Herdefinieer de functie van de 
keuken in huis en transformeer 
deze in het hart van het huis.

Herontwerp buitenruimtes  
met veranda’s en terrassen  
die opgaan in jouw huis.

Vind de badkamer opnieuw uit 
om een wereld van sensaties te 
creëren door middel van een uniek 
en integraal designconcept.

Innovatieve 
materialen die 
de visie van de 

ontwerper in huis 
tot leven brengen, 

om binnen- en 
buitenruimtes 
opnieuw vorm 

te geven.

5.2
BADKAMERS

Toep
a

ssing
en

  → 152

5.2
KEUKENS

5.3
EXTERIEUR
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1

2

3

4

5

1.

2.

3.

Toepassingen
4.

5.

Slaapkamer

→ Meubilairbekleding

→ Nachtkastje

→ Kledingkastdeuren

Badkamer 

→ Make-up tafels

→  4mm kastbekleding 

→ Douchebakken

→  Douchebekleding 

→  Badomkleding

→ Wandbekleding binnen

→ Vloeren

 Keuken/Eetkamer   

→  Werkbladen en spatlijsten

→ Keukeneiland

→  4mm bekleding eettafel

→ Vloeren

→ Vensterbanken

Woonkamer

→ Meubelbekleding

→ Open haard

→  Functie wandbekleding

Exterieur

→ Werkblad voor buitenshuis

→ Patio/zwembaden

→  Vuurtafels

→  Buitengevel 

→ Vloeren

→ Voordeur

TOEPASSINGEN



Woonkamers

De woonkamer wordt met 
Cosentino®-materialen omgetoverd 
tot een persoonlijke en tijdloze ruimte; 
een uitdrukking van verfijning en 
functionaliteit.

COSENTINO® GIDS VOOR BOUWBEDRIJVEN   60 | 61

B
eleef jouw
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RUIMTES � WOONKAMERS
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Eenvoudige 
installatie
Dekton® wordt aangeboden in een Slim formaat dat licht is 
in gewicht, gemakkelijk te snijden en aanpasbaar is aan elke 
ruimte. De dunne dikte van 4mm maakt aanpassingen tijdens 
de installatie mogelijk met behulp van gereedschappen voor 
keramische tegels. 

Bestand tegen 
intensief gebruik
 Dekton® is een innovatief oppervlak met een hoge weerstand, 
bestand tegen hoge temperaturen, ultraviolette stralen en elk soort 
krassen.   Het materiaal is niet onderhevig aan slijtage en schuren 
als gevolg van intensief dagelijks gebruik, zoals in een woonkamer. 

Gepersonaliseerde 
oplossingen 
Het ontwerpen van een woonkamer met een hoge esthetische 
waarde vereist veelzijdige oppervlakken in een verscheidenheid 
aan kleuren, afwerkingen en unieke chromatische pantonen, 
zoals Dekton en Silestone, die vloeren, meubels, wanden 
en meer kunnen bekleden, om een geïntegreerde en 
differentiële interieur design ervaring te creëren. 

Herontdek 
de leefruimte 
van je huis
Een geïntegreerde 
oplossing met maximale 
veelzijdigheid en 
functionaliteit.

Eindeloze personalisatie 
mogelijkheden.
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Groot formaat, 
minimale voegen
Dankzij het grote formaat van Dekton® tot 3200 x 1440 mm en een 
dikte van 4mm kun je grote oppervlakken bedekken, waardoor een 
doorlopende en uniforme esthetiek ontstaat voor bekleding en 
meubels. Deze maat vermindert het aantal naden, wat reiniging en 
onderhoud vergemakkelijkt. 

Nieuw Dekton® 
Optimma Formaat
Dekton® is geoptimaliseerd voor binnenbekleding. Het Optimma-
formaat (2600 x 1000 x 4 mm) zorgt voor kostenbesparingen, meer 
ontwerpmogelijkheden en eenvoudige installatie en manipulatie. 
Het resultaat: impactvolle bekleding en geïntegreerde ruimtes. 

Uitgebreide 
oplossing
Hetzelfde materiaal voor vloeren, wandbekleding 
en meubels zorgde voor visuele continuïteit en 
een hoge esthetische impact, waardoor ruimtes 
werden verenigd en hun functionaliteit werd 
vergroot.

RUIMTES � WOONKAMERS
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01/ 
Leef 

ruimte
Ruimte, helderheid en 

visuele continuïteit.

Eén vloermateriaal 
voor het hele huis.

Doel: een aantrekkelijk doorlopend canvas 
creëren, zonder naden, dat visuele eenheid 
toevoegt en het groen en meubilair van de 

ruimte benadrukt. 

Om dit te bereiken is Silestone® Blanco Zeus 
gebruikt, dat zorgt voor continuïteit in het 

hele huis. De muren en het houtwerk aan de 
binnenkant, ook in dezelfde witte kleur, helpen 

om een heldere, rustige en evenwichtige 
ruimte te creëren.

B
el

ee
f j

e 
ru

im
te

Architectuur 
Mariana Andersen en 

 Mariana Guardani

Fotografie 
Maíra Acayaba
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Set van horizontale vlakken.

Omdat dit een open ruimte is met een split-level woonkamer, 
zorgt het gebruik van hetzelfde vloermateriaal, gecombineerd 
met het juiste gebruik van glas, voor harmonie en balans in de 
ruimte.

Doorlopende 
ruimtes allemaal in 
hetzelfde materiaal.

Het pure wit van de Silestone®-vloeren contrasteert 
met de warmte van sommige houten meubels, zoals 
dit dressoir en de eettafel.

Een schone, neutrale achtergrond benadrukt het 
kunstwerk in deze loft en het groen van het huis. Een 
mooie maar praktische oplossing die de tand des 
tijds zal doorstaan.

WOONKAMRES � LEEFRUIMTE 01

→  Vloeren  
 Silestone® Blanco Zeus
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02/ 
Leef 
ruimte
Hoogbouw 
stadsappartement. 

Een modern, functioneel 
grijs canvas.

In dit stadsappartement heeft de 
interieurarchitect gekozen voor een lichtgrijze 
Dekton® Keon bekleding in een groot vierkant 
formaat. De keuze voor dit materiaal is perfect 
om de ruimte groter te laten lijken en visuele 
continuïteit te geven.

De grijze vloer past goed bij de industriële 
meubels en de stoffen van de bank. Al met al 
een eenvoudig ontwerp dat de tand des tijds zal 
doorstaan.

Architectuur 
Cosentino

Fotografie 
Francisco Carrasco

WOONKAMRES � LEEFRUIMTE 02

→  vloeren  
 Dekton® Keon



 72 | 73COSENTINO® GIDS VOOR BOUWBEDRIJVEN

Tropisch hout op een groot 
formaat grijze ondergrond.

De kilte van grijs en wit wordt gecompenseerd door 
subtiele hints van roodachtig hout in de eettafel en 
stoelen, de vloerlamp en de bankpoten.

De keuze voor Dekton® Keon vloeren is perfect voor 
dit praktische en stijlvolle stadsappartement.

WOONKAMRES � LEEFRUIMTE 02
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03/ 
Leef 
ruimte
Materialen met 
karakter voor een 
eclectische woning.

Trend: grijze aders

De visie voor dit zeer karakteristieke huis was 
duidelijk: de eigenaar was op zoek naar een 
levendig en uniek materiaal, zodat elk stuk 
anders zou zijn. Hoewel groot formaat Dekton® 
Kreta platen gebruikt worden om doorlopende 
ruimtes te creëren, werd Dekton® Bergen 
gekozen voor het werkblad en de zijbekleding 
van het meubel, waarbij de grijze aders een 
gevoel van beweging geven.

Hetzelfde materiaal is terug te vinden in de trap 
en de plint, waardoor de verschillende ruimtes 
bij elkaar komen.

WOONKAMRES � LEEFRUIMTE 03

→  Vloeren  
 Dekton® Kreta
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Matte 
afwerking.

Dekton® omarmt een fluweelachtige 
afwerking. De matte afwerking zorgt 
voor een egaal, niet-ruw oppervlak, dat 
een uniek zacht en aangenaam gevoel 
geeft.

WOONKAMRES � LEEFRUIMTE 03

Het groot formaat Dekton® Bento is een ideale 
oplossing voor vloeren in open ruimtes. Het 
brengt visuele continuïteit, netheid en een 
neutrale decoratie om te combineren, zoals 
in dit geval, met houten lambrisering of wit 
gelakt houten binnenwerk.

→  Vloeren  
 Dekton® Bento



Architectuur 
José Poveda Rivera

Fotografie 
Alberto Rojas
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04/ 
Leef 

ruimte
Verfijning en 

een mid-century 
interieurdesign.

Dekton® Danae 
toegepast in het 

hele huis.

Voor een klassieke uitstraling koos de 
interieurontwerper van deze woning voor 

design items als lampen, fauteuils en 
stoelen.

Dekton® Danae, een oppervlak 
geïnspireerd op traditioneel travertijn, 

helpt alle ruimtes te mengen en om het 
meubilair te laten opvallen.

Dankzij het grote formaat is het resultaat 
een doorlopende vloer in een crème, 
heldere en matte tint met nauwelijks 

voegen.

WOONKAMRES � LEEFRUIMTE 04



→  Vloeren  
 Dekton® Danae
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Een afmeting voor  
iedere ruimte.

De ontwerper van dit huis heeft grootformaat 
Dekton® Danae platen voor vloeren gebruikt.  
Dit zorgt voor een zeer neutraal en overzichtelijk 
effect, waardoor de designmeubels, zoals de 
Barcelona-stoel, worden benadrukt.

Voor de trap is een ander formaat gebruikt, 
waardoor het lijkt alsof je in de ruimte zweeft.

WOONKAMRES � LEEFRUIMTE 04



Architectuur 
Gustavo Martins Arquitetura

Fotografie 
Denilson Machado 
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05/ 
Leef 

ruimte

- Bekleding om 
ruimtes te 
verbinden.

Kleurdiepte en  
fijne aders.

Silestone® Charcoal Soapstone werd 
gekozen voor de wandbekleding 

van de woonkamer, het eiland en 
de keukenfronten. Met zijn fijne 

witte aders creëert het een elegant 
kleurcontrast met het ensemble.

WOONKAMRES � LEEFRUIMTE 05
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Wandbekleding 
voor een nis.

Door de veelzijdigheid van Silestone® kunnen 
de platen op de gewenste maat en voor elke 
behoefte worden gezaagd. 

Dit project heeft een tv-nis, een ander type 
bekleding en een eigen verlichting, wat helpt 
om een contrast te creëren.

Een bijkomend voordeel van Dekton® en 
Silestone® gevelbekleding is dat de ontwerper 
geen plint hoeft te plaatsen.

WOONKAMRES � LEEFRUIMTE 05

Eenvoud  
en elegantie.

De combinatie van deze twee wit en 
donkergrijs geaderde materialen 
resulteert in een eenvoudige en elegante 
look. Houten meubels, henneptouw en 
een set kaarsen zorgen voor wat warmte 
in de ruimte.

→  Wandbekleding 
 Silestone® Charcoal Soapstone
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Cosentino® 
badkamers

Cosentino® helpt je 
om de badkamer te 
herontdekken met een 
uniek en geïntegreerd 
designconcept.

 86 | 87RUIMTES � BADKAMER
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Douchebakken 
Douchebakken in Dekton® Grip+ 
en Silestone®: exclusieve en 
geïntegreerde ontwerpen in 
de badkamer met onbeperkte 
aanpassingsmogelijkheden.  

Cosentino® biedt een uitgebreide collectie douchebakken in het 
materiaal dat de architect of ontwerper kiest en aanpasbaar 
is aan elke ruimte. Het is een interessant alternatief voor 
de traditionele douchebak die de installatie en montage 
vereenvoudigt. 

Spoelbakken
Wastafels en werkbladen met een 
grote veelzijdigheid die zich 
aanpassen aan elke ruimte. 
Verfijnde ontwerpen met maximale 
schoonheid en duurzaamheid. 

Silestone® spoelbakken zijn gebouwd met een uniek en innovatief 
ontwerp dat in staat is om aan de meest veeleisende creatieve 
voorstellen te voldoen. Van spoelbakken die geïntegreerd zijn in 
het werkblad, tot opbouwbakken, dubbele spoelbakken... alles is 
mogelijk met maatwerk. 

Groot formaat 
Groot formaat, minimale 
naden. Op maat gemaakte 
vloeren en wandbekleding.

Badkamers worden blootgesteld aan constante 
activiteit. Het gebruik van een hoogwaardig materiaal 
voor vloeren en bekleding vermindert voegen en 
garandeert hygiëne en netheid. De strategisch 
geplaatste platen in XXL laten de kamer groter lijken en 
creëren de sensatie van een grotere badkamer. 

Vind de meest persoonlijke 
ruimte in huis opnieuw uit.
Creëer unieke ervaringen 
waarin de mooiste en 
functionele Cosentino® 
materialen ruimtes met 
warmte en exclusiviteit 
transformeren.

Van wand- en vloerbekleding in verschillende maar perfect 
uitgebalanceerde formaten, kleuren en afwerkingen, tot 
aantrekkelijke wastafels en douchebakken, zorgvuldig 
ontworpen met veel aandacht voor detail en eenvoud.

Oplossingen van grote esthetische en functionele waarde 
voor elke behoefte en stijl van de badkamer, die de manier 
waarop we zo'n persoonlijke ruimte en gevoel van welzijn 
ervaren opnieuw definiëren.

RUIMTES � BADKAMERS

 Architect: Pedro Francisco  
 Interieurontwerp: Alexia Martínez
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Totale integratie
Totale esthetische integratie 
en visuele continuïteit. Hetzelfde 
materiaal voor je hele badkamer: vloer, 
bekleding, douchebak en wastafel. 

Met het toepassen van een enkel oppervlak op elk onderdeel 
van de badkamer versterk je de esthetische consistentie met als 
resultaat meer harmonie en balans in de ruimte. 

Kleuren en 
afwerkingen
Nieuwe collecties van innovatieve, 
trendy kleuren en afwerkingen, 
om badkamerruimtes vol 
originaliteit en impact te creëren.

De innovatieve Silestone®- en Dekton®-materialen hebben 
een grote verscheidenheid aan effen en geaderde kleuren, 
unieke chromatische pantones en zintuiglijke afwerkingen om 
badkamerruimtes opnieuw te ontdekken. 

Optimma Formaat
Dekton® Optimma Formaat.
Geoptimaliseerd voor 
badkamerbekleding binnenshuis: 
optimaal profiteren van de 
ruimte, eenvoudige installatie 
en continuïteit van het ontwerp 
in een verticaal formaat.

Het Optimma plaatformaat is 260 X100 cm en 0,4 cm dik,  
in staat om aan elke verticale bekledingsbehoefte te voldoen, 
waardoor een  doorlopend ontwerp ontstaat, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van de volledige hoogte met eenvoudige installatie 
en minimaal afval. 

RUIMTES � BADKAMERS
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Elegance

Armony

Symmetry

Reflection Wastafel 49 x 30 x 10 cm

Lengte vanaf 59 tot 320* cm 
Breedte vanaf 40 tot 60 cm 
 Rechte rand  2 cm of verstekrand 12,5 cm

Lengte vanaf 59 tot 320* cm 
Breedte vanaf 40 tot 60 cm 
Rechte rand 2 cm of verstekrand 16 cm

Lengte vanaf 59 tot 320* cm 
Breedte vanaf 40 tot 60 cm 
Rechte rand 2/1,2 cm of verstekrand 12,5 en 16 cm

Silestone®

Silestone®

Silestone®

Silestone® / Dekton®

Silestone® / Dekton®

Silestone® / Dekton®

Wasbak 49 x 30 x 10 cm

Wastafel S 33 x 23 x 7 cm 
Wastafel M 38 x 25 x 7 cm 
Wastafel L 58 x 30 x 7 cm

Lengte vanaf 55 tot 320* cm 
Breedte vanaf 43 tot 60 cm 
Rechte rand 2 cm of verstekrand 10 cm

Wastafel S 49 x 30 x 8 cm 
Wastafel M 90 x 30 x 8 cm 
Wastafel L 120 x 30 x 8 cm

Silence

Lengte vanaf 59 tot 320* cm 
Breedte vanaf 40 tot 60 cm 
Rechte rand 2/1,2 cm of verstekrand 12,5 y 16 cm

Lengte vanaf 59 tot 320* cm 
Breedte vanaf 40 tot 60 cm 
Rechte rand 2 cm of verstekrand 16 cm

Wastafel S 49 x 30 x 8 cm 
Wastafel M 90 x 30 x 8 cm 
Wastafel L 120 x 30 x 8 cm

Simplicity Wastafel 49 x 30 x 10 cm

* Alleen in Jumbo platen

* Alleen in Jumbo platen

* Alleen in Jumbo platen

* Alleen in Jumbo platen

* Alleen in Jumbo platen

* Alleen in Jumbo platen

Integrity 
spoelbakken 
 Volledige reeks  
 producten. 

 Wastafels en werkbladen   
 ontworpen om zich aan te passen 
aan elke ruimte. 

C
 

 Verkrijgbaar 
  in een   grote 
verscheidenheid 
aan kleuren. 

Controleer de beschikbare  
kleuren op cosentino.com

 Armony 
 De   evolutie van  
de traditie   maakt 
deze  spoelbak tot 
een sleutelstuk, 
dat harmonie en
definitie brengt. 
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H-Line 
Spoelbak

 Verschillende werkblad oplossingen voor badkamers,  
met een modern ontwerp dat kan worden aangepast 
aan elke behoefte, waardoor verfijning aan de 
badkamerruimte wordt toegevoegd.  

Marie Evita
Wastafel Marie Top: 51 x 37 x 10 cm 
Wastafel Marie S: 34 x 37 x 7 cm 
Wastafel Marie L: 51 x 37 x 7 cm

Lengte vanaf 47 tot 320* cm 
Breedte vanaf 44 tot 60 cm 
Rechte rand 2 cm of verstekrand  
10 of 12,5 cm

Lengte vanaf 45 tot 320* cm 
Breedte vanaf 46 tot 60 cm 
Rechte rand 1,2 cm  
of verstekrand 10 cm

Lengte vanaf 60 tot 320* cm 
Breedte 46 tot 60 cm 
Rechte rand 1,2 cm  
of verstekrand 10 cm

Lengte vanaf 60 tot 320* cm 
Breedte vanaf 40 tot 60 cm 
Rechte rand 1,2 cm of  
verstekrand 12,5 cm

Wastafel Evita S 50 x 30 x 10 cm 
Wastafel Evita L 65 x 30 x 10 cm 
Wastafel Evita Q 51 x 41 x 10 cm

Urban porseleinen 
opbouwbak 

Flex porseleinen 
onderbouwbak 
Silestone® / Dekton®Silestone® / Dekton®

Silestone® Silestone®

 * Alleen in Jumbo platen  * Alleen in Jumbo platen

 * Alleen in Jumbo platen * Alleen in Jumbo platen

C
 

 Verkrijgbaar  
 in een   grote 
verscheidenheid 
aan kleuren. 

Controleer de beschikbare kleuren  
op  cosentino.com

Marie  
 Drie afmetingen in een 
ontwerp   van ronde   en 
functionele ontmoetingen 
die technologie, integratie 
en bruikbaarheid combineren. 

Integrity 
spoelbakken 
Volledige 
reeks producten.

Gemakkelijk te reinigen hygiënische 
spoelbakken met ronde, organische en 
lineaire vormen.



 96 | 97COSENTINO® GIDS VOOR BOUWBEDRIJVEN

Wakka

Kador Suite

Exilis

Wakka BrimSilestone®

Lengte vanaf 70 tot 250 cm 
Breedte vanaf 70 tot 150* cm

Silestone®

Lengte vanaf 70 tot 200 cm 
Breedte vanaf 70 tot 150* cm

Silestone®

Lengte vanaf70 tot 320* cm 
Breedte vanaf 70 tot 150*

Silestone®

Lengte vanaf 70 tot 250 cm 
Breedte vanaf 70 tot 150* cm

Gocce Dekton® Grip+

Lengte vanaf 70 tot 200 cm 
Breedte vanaf 70 tot 140 cm

 * Alleen in Jumbo platen

Douche-  
bakken
 Volledig   
 productassortiment.

 Zes aanpasbare douchebakmodellen in 
verschillende materialen en afwerkingen 
van Dekton® en Silestone®, geschikt voor 
elke ruimte in huis en technische vereisten, 
ongeacht de complexiteit. 

C
 

 Verkrijgbaar  
 in een   grote 
verscheidenheid 
aan kleuren. 

Controleer de beschikbare kleuren  
op cosentino.com



S Formaat

Dekton®

71 x 71 cm

M Formaat 

Dekton®

142 x 71 cm

L Formaat 

Dekton®

142 x 142 cm

Keukenblad 
met rechte 
rand 

Silestone® / Dekton®

Lengte vanaf 60 tot 320 cm 
Breedte vanaf 30 tot 60 cm 
verstekrand 1,2 cm

Wastafels
 Horizontale en functionele vlakken 
met rechte lijnen gecreëerd door 
Silestone® en Dekton® om een 
verscheidenheid aan verfijnde 
spoelbakken in hetzelfde materiaal 
te creëren. 

Vloeren
 Op maat   gemaakte en 
standaard formaten. 

 Bereik esthetische continuïteit in 
de badkamervloer met standaard 
formaatoplossingen of gepersonaliseerde 
oplossingen met een grote weerstand 
wanneer je wordt geconfronteerd met 
schommelingen in vochtigheid en 
temperaturen.   Minimale voegen en 
onderhoudsvrij. 
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Keukenblad 
met 
verstekrand

Silestone® / Dekton®

Lengte vanaf 60 tot 320 cm 
Breedte vanaf 30 tot 60 cm 
verstekrand 6, 10 of 21 cm

C
 

 Verkrijgbaar  
in een   grote 
verscheidenheid 
aan kleuren. 

Controleer de beschikbare  
kleuren op cosentino.com

C
 

 Verkrijgbaar  
in een   grote 
verscheidenheid 
aan kleuren. 

Controleer de beschikbare  
kleuren op cosentino.com
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3

01/ 
Badkamer 
ruimte
 
Minimalistische  
stijl.

Minimalistische 
badkamers, eenvoudig 
en puur: zuiverheid van 
lijnen, neutrale kleuren 
en balans van vormen. 

Oppervlakken passen 
harmonieus in de 
ruimte en creëren een 
gevoel van welzijn.

BADKAMERS � BADKAMER RUIMTE 01
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4.

In een minimalistische badkamer 
komen douchebakken en wastafels 
samen in perfecte harmonie met 
horizontale en verticale bekleding, 
allemaal uit hetzelfde materiaal.

1. 2.

Dekton®'s meest veelzijdige 
binnenbekledingsformaat, Optimma 260 
x 100 cm, omringt de Gocce douchebak 
en behaalt het beste resultaat voor een 
minimalistische badkamer.

3.

BADKAMERS � BADKAMER RUIMTE 01

1→ Vloeren en wandbekleding 

 Dekton® Rem (Optimma Formaat)  

2→ Wastafel 
 Silestone® Corktown  

3→ Douchebak op maat  

 Dekton® Zenith
4→ Silence spoelbak  
 Silestone® Corktown
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02/ 
Badkamer 

ruimte 

Urban- 
industriële 

stijl.

Herinterpretatie 
van de industriële 

stijl: cement en 
aders genieten van 

een harmonieuze 
interpretatie.

Met behulp van een zwart en grijs palet, 
heeft de ontwerper een tijdloze maar toch 

moderne badkamer gecreëerd, waarin twee 
zeer krachtige elementen opvallen: de grijze 

vloer met betoneffecten, in Dekton® Kreta, 
en het monolithisch ogende werkblad, in 

Silestone® Charcoal Soapstone.

BADKAMERS � BADKAMER RUIMTE 02

Architectuur 
Pedro Francisco  

Interior design 
Alexia Martínez
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Vloer en wandbekleding 
in hetzelfde materiaal 
om ruimtes samen te brengen.

1.

3.

2.

4.

Geïnspireerd door een typische loft in 
New Yorkse stijl zonder muren, ontwierp 
de interieurontwerper een structuur van 
metaal en glas die ook dienst doet als 
voorkant van de badkamer.

Een sterk ogende halve wand in hetzelfde 
materiaal als de vloer – Dekton® Kreta – is 
verticaal geïntegreerd in deze structuur.

Op het horizontale vlak, valt het Silestone® 
Charcoal Soapstone werkblad op. In 
totaal ontstaat er een zeer aantrekkelijk 
contrast van vlakken en volumes.

Daarentegen, en om een gevoel van 
lichtheid toe te voegen, heeft de 
ontwerper gekozen voor twee mooie 
en delicate Marie Top spoelbakken in 
Silestone® Blanco Zeus, met een rond 
ontwerp.

Een groot formaat, grijze vloer is altijd de 
juiste keuze. In dit project geeft Dekton® 
Kreta uit de Industrial Collectie een 
cementachtige afwerking, ideaal voor een 
industriële of stedelijke decoratiestijl.

Met de zacht ronde lijnen, is de Marie 
Top spoelbak de perfecte keuze voor 
het werkblad. Hoewel dit project een 
uitgesproken industriële uitstraling heeft, 
verhoogt het ontwerp uit één stuk, zonder 
zichtbare voegen, de aantrekkelijkheid 
ervan.

BADKAMERS � BADKAMER RUIMTE 02

1→ Badkamer werkblad 
 Silestone® Charcoal Soapstone

2→ Marie Top spoelbak 
 Silestone® Blanco Zeus 
3→ Douchebak op maat 
 Dekton® Kreta 
4→ Vloerbekleding  
 Dekton® Kreta
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03/ 
Badkamer 

ruimte
Urban-industriële stijl 

Doorlopende oppervlakken 
voor vloeren, verticale 

bekleding, werkblad en 
spoelbak om een vloeiende, 
uniforme ruimte te creëren.

BADKAMERS � BADKAMER RUIMTE 03

Architectuur 
Pedro Francisco  

Interior design 
Alexia Martínez

Het ononderbroken oppervlak van Dekton® 
Vera, gebruikt voor vloer, wand en 
werkblad met wastafel, is het verbindende 
kenmerk in deze badkamer. Dit materiaal 
uit de Natural Collectie doet denken aan 
gepolijst cement, maar heeft ook lange, 
delicate aders die over het hele oppervlak 
lopen.

De indrukwekkende, rechtlijnige Simplicity 
spoelbak, ook in Dekton® Vera, is volledig 
geïntegreerd in het werkblad.

2.1.

1→ Werkblad, vloer en wandbekleding 
 Dekton® Vera 
2→ Simplicity spoelbak 
 Dekton® Vera
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04/ 
Badkamer 
ruimte
Urban- 
industriële 
stijl

 Cement, hout en ijzer: een essentieel, klassiek 
trio voor elk project in industriële stijl.   In deze 
badkamer in industriële stijl zijn alle drie de 
materialen zeer aanwezig. 

 Vloer- en wandbekleding  inDekton® Kreta,  een 
betonachtige grijstint die deel uitmaakt van 
de  Industrial Collectie.

 De onderkast in steigerhout met zwart 
metalen profielen maakt de industriële look af. 

Om contrast te creëren en tegelijkertijd de 
zone te benadrukken, heeft de ontwerper een  
Silestone® Blanco Zeus werkblad gekozen.  De 
spoelbak geïntegreerd in het werkblad zorgt 
voor een praktisch en hygiënisch ontwerp. 
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1→  Werkblad  
 Silestone® Blanco Zeus

2→ Gocce douchebak   
 Dekton® Kreta

3→ Evita S wasbak   
 Silestone® Blanco Zeus

4→ Wand en vloerbekleding  
 Dekton® Kreta

3.

2.

4.

1.

Dekton® Kreta  is een op beton geïnspireerd 
materiaal, perfect voor stedelijke of 
industriële stijl decoratie .  Het formaat 
van 320 x 144 cm zorgt voor doorlopende 
oppervlakken en geïntegreerde ruimtes; 
bijvoorbeeld de slaapkamer, badkamer en 
woonkamer - het resultaat is een loft-stijl look. 

 Douches en douchebakken 
op maat in hetzelfde 
materiaal als de vloer.

 Door de doucheruimte te integreren met de 
vloer- en wandbekleding om zaagsnedes en 
onderbrekingen van het vlak te voorkomen, 
ontstaat een naadloze, trendy look. 

De Dekton® Gocce  douchebak maakt het 
gemakkelijk om dit effect te bereiken . 
 Ononderbroken oppervlakken, grootformaat 
doucheschermen met zwarte profielen en 
aan het plafond gemonteerde douchekoppen 
resulteren in een verbluffend doucheontwerp. 

 In dit project  is de Evita S  wastafel 
geïntegreerd in het werkblad .  Zowel de 
geïntegreerde wastafel als de opbouw 
wastafels zijn momenteel in de mode. 

 Het gebruik van cantilever, vrijstaand 
meubilair en matzwarte kranen maken de 
look af. 
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05/ 
Badkamer 

ruimte

Eigentijdse  
stijl.

Een interessant 
gebruik van ruimte en 

crèmetinten resulteren 
in deze badkamer 
in eigentijdse stijl.

Drie verticale vlakken - spiegel, wastafel en raam - 
in perfect contrast met het monolithische werkblad 

en het horizontale vlak van de vloer, in hetzelfde 
materiaal, zorgen voor een spectaculair resultaat in 

deze zeer architectonische badkamer. 
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De kilheid en abruptheid van vierkante 
vormen en verticale en horizontale 

vlakken wordt gecompenseerd 
door de warmte van de materialen 

die in het project zijn gebruikt.

Geïnspireerd door het 
kwartsiet van de Taj 
Mahal, roept Dekton® 
Taga de elegantie 
en het karakter van 
natuursteen op.

Voor de wand heeft de ontwerper gekozen 
voor Dekton® Taga, een kleur die aardetinten 
en karamelkleurige aders omarmt: een 
uitgesproken maar klassieke kleur voor zo'n 
modern ontwerp.

Dekton® Fossil, uit de Natural Collectie, is 
toegepast op zowel het werkblad als de 
vloer, met een uitstekend resultaat: een 
donkergrijze bekleding die ons terugvoert 
naar vergane tijden. Deze kleur is verkrijgbaar 
in twee formaten, 320 x 144 cm en op maat 
gemaakt, wat erg handig is als het gaat om 
het bekleden van de horizontale vlakken van 
een ruimte, zoals de vloer en het werkblad van 
deze badkamer.

Als laatste element, alsof het een enorme 
totem is, is de spoelbak op maat gemaakt 
in Silestone® Negro Tebas, met een 
aantrekkelijke matte textuurafwerking.

2. 3.

1→  Wandbekleding 

 Dekton® Taga

2→ Werkblad en vloerbekleding  
 Dekton® Fossil 

3→ Op maat gemaakte spoelbakken  

 Silestone® Negro Tebas

1.
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Cosentino® 
Buiten 
ruimte

Prachtig continue 
en duurzame 
buitenruimtes.

Herontwerp je 
buitenruimtes met 
veranda’s en terrassen 
die opgaan in jouw huis.
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Bestand tegen 
intensief gebruik
 Het wordt niet beïnvloed door 
slijtage die typisch is voor drukke 
gebieden zoals woonkamers. 

Dekton® werkblad 
voor buiten
Een Dekton® werkblad voor buiten 
is bestendig en duurzaam. Een 
innovatief oppervlak omgetoverd tot 
een functioneel en mooi werkblad.

Eenvoudige  
installatie
 Dekton® is een zeer lichtgewicht, 
gemakkelijk te snijden en 
aanpasbaar formaat. 

Maatwerk zonder 
grenzen
 Open ruimtes met vrijheid om te inspireren 
en ontwerpen met een uniek doel: het 
personaliseren van jouw buitenruimtes. 

RUIMTES � BUITENRUIMTE
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01/ 
Buiten 
ruimte
Richt je buitenruimtes 
opnieuw in met 
veranda's en terrassen 
die opgaan in je huis.

Mooie, doorlopende en 
duurzame buitenruimtes

Buitenruimtes zoals veranda's, terrassen of tuinen 
zijn de meest waardevolle ruimtes van het huis 
geworden. In het verleden hadden buitenmaterialen 
jaarlijks onderhoud nodig en ontbrak het vaak aan 
de juiste zorg. Bovendien was er altijd een zichtbare 
opening tussen binnen- en buitenvloeren. 

Dekton® herdefinieert de ervaring van genieten 
van buitenruimtes door ononderbroken vloeren 
te creëren die binnen doorlopen. Het exterieur 
en interieur lopen in elkaar over, met bijna geen 
voegen of onderhoud, en zullen in de loop van de tijd 
ongewijzigd blijven.

Architectuur 
Jano Blanco
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→ Vloeren, 
 Dekton® Aeris

Dekton® Aeris is een materiaal van de 
Natural Collectie met een interessante 
combinatie van beige en grijs met een 
op beton geïnspireerde look. Dankzij het 
formaat van 320 x 144 cm werkt hij zeer 
goed op buitenvloeren. Het kan worden 
gemonteerd op een trap, zwembad, 
overdekte buitenruimte, enz., en het kan 
ook binnenshuis worden gebruikt

Dekton® Grip+ voorkomt uitglijden in de 
buitenlucht bij blootsvoets lopen. Bovendien 
is het zeer goed bestand tegen vlekken, UV-
stralen en temperatuurschommelingen

Buitenruimtes  
met een betonlook.

Een groot formaat tegel met een 
natuursteen uitstraling verbindt de veranda 
of het terras met de woonkamer; het 
materiaal heeft de look en feel van beton, 
maar zonder de nadelen – het eindresultaat 
is spectaculair! De ontwerper kan al deze 
voordelen vinden in de Tech en Industrial 
collecties van Dekton®.
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02/ 
Buiten 
ruimte

Zand en witte 
vlakken met een 

mediterraan karakter.

Visuele  
continuïteit.

In dit project ontwierp de architect een 
mediterraan en up-to-date huis met 

kubieke volumes en moderne plattegronden.

De mediterrane stijl is terug te zien in 
de witte muren, die doen denken aan de 
witgekalkte huizen van Zuid-Spanje, en 

in de doorlopende grootformaat vloer die 
de zee oproept. Een warm, duurzaam en 

praktisch materiaal dat het terras, de 
veranda en de badkamer verbindt.

BUITEN � BUITENRUIMTE 02
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De warmte van 
Dekton® Danae.

 Dekton® Danae  van Natural Collection is 
een tijdloos materiaal dat perfect opgaat  
in elke ruimte. De kalkstenen beige tint doet 
denken aan zand. 

 Het is verkrijgbaar in 320 x 144 cm formaat, 
waardoor het de perfecte keuze is voor 
vloeren. 

 Er zijn 5 diktes (4, 8, 12, 20 en   30 mm); 
ideaal voor werkbladen, meubels en 
wandbekleding zowel binnen als buiten. 

→  Vloeren 
 Dekton® Danae

BUITEN � BUITENRUIMTE 02



Fotografie

Alberto Rojas
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03/ 
Buiten 
ruimte
 Inspirerende 
buitenruimtes   
die aansluiten bij 
lokale materialen. 

Functionaliteit met 
een rustieke touch

 In dit veranda- en tuinproject heeft de 
interieurontwerper een huis gerenoveerd 
met praktische en technologisch efficiënte 
materialen.   Deze stijlvolle renovatie omvat   
  het gebruik van Dekton® Kreta    voor de vloer 
en de vervanging van de originele ramen 
door grote glazen ramen. 

 Deze moderne afwerking past perfect bij 
de stenen metselwerkwanden, terracotta 
potten en rotan stoelen – allemaal 
traditionele materialen met een rustieke 
touch. 

BUITEN � BUITENRUIMTE 03
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Vloer- en grootformaat 
tafel in dezelfde kleur:  
Dekton® Kreta

 Dekton® Kreta werd geselecteerd voor de 
buitenvloer van dit huis, een grijstint uit de 
Industrial Collectie die beton nabootst. 

 Hoewel het verkrijgbaar is in een formaat 
van 320 x 144 cm, koos de ontwerper 
voor een meer gereduceerd formaat om 
zichtbare verbindingen te laten denken aan 
een dambord. 

 Hetzelfde materiaal werd gebruikt om de 
grote tafel van 4 meter te maken, die een 
monolithisch, robuust en krachtig effect 
creëerde. 

→  Vloeren 
 Dekton® Strato

BUITEN � BUITENRUIMTE 03
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04/ 
Buiten 
ruimte

 XXL-formaat voor 
grote   oppervlakken 

die opvallen
in jouw huis

Veranda en terras in 
één enkele afwerking

 Een van de uitdagingen van dit project was 
om de buitenruimte succesvol te integreren 

met de rest van het huis. 

Om dit te verkrijgen zijn de Dekton® 
Danae platen in 320 x 144 cm  verticaal 

gelegd met doorlopende voegen 
die nauwelijks zichtbaar zijn. 

 Het gebruik van het grote formaat in 
deze lay-out geeft een gevoel van diepte, 

verwelkomt je thuis waarbij de binnen- en 
buitenruimtes met elkaar verbonden zijn.

BUITEN � BUITENRUIMTE 04

Architectuur

Leandro M. del Río Regos

Fotografie 
Roi Alonso 
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 Eindeloze mogelijkheden 
in elke buitenruimte. 

 Naast de unieke eigenschappen van 
het materiaal die het ideaal maken voor 
buitentoepassingen, zijn de verschillende 
beige tinten van  Dekton® Danae  ook een 
zeer mooie keuze. 

 De grootformaat vloeren op de twee 
verdiepingen van het huis verbinden en 
mengen beide ruimtes naadloos met een 
elegante en tijdloze visuele uitstraling. 

→  Vloeren 
 Dekton® Danae

BUITEN � BUITENRUIMTE 04
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05/ 
Buiten 
ruimte
Een huis op een berg 
met uitzicht op de fjord.

Wanneer het materiaal 
opgaat in de natuur.

 Dit indrukwekkende huis is een 
architectonische prestatie die materialen laat 
zien die opgaan in en een aanvulling vormen 
op de natuur.   Doelstelling: naadloos opgaan 
in de omliggende natuur, de nabijheid van de 
fjord benadrukken. 

 Perfecte harmonie wordt bereikt met het 
grijs van het gewapend beton – zoals rotsen 
– en het bruin van de gevelbekleding – zoals 
hout en klei – afgewerkt met de oneindige 
glasoppervlakken met uitzicht op het water. 

BUITEN � BUITENRUIMTE 05
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→ Geventileerde gevel  
 Dekton® Kadum

 Gewapend beton   
+ Dekton®

Dekton® Kadum van de Tech Collectie 
 heeft bruine en houtskooltinten en een 
geoxideerde matte afwerking, waardoor 
elk gebouw een modern maar industrieel 
gevoel heeft . 

In dit huis was Dekton® Kadum de perfecte 
keuze om te helpen bij het bereiken van een 
zeer moderne architecturale stijl die doet 

denken aan het iconische Fallingwater-huis 
van Frank Lloyd Wright .

 Twee resistente materialen werken samen 
voor de gevel van deze zeer bijzondere 
woning en bereiken een fantastisch resultaat. 

 De architect heeft de lay-out ontworpen 
met behulp van grote platen en 
verschillende formaten, wat helpt om 
een gevoel van horizontale symmetrie 
te creëren en past bij de verschillende 
ruimtes. 
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06/ 

Buiten 
ruimte

Een keuken  
met karakter 

die frisse 
lucht nademt 

 Zwarte en 
zanderige tinten 

 Bij het werken in zo'n prachtige omgeving, 
omgeven door water en groen, moet een 

ontwerper gaan voor eenvoudige vormen en 
eerlijke materialen om niet te concurreren 

met het landschap.   Dit is het geval van deze 
buitenkeuken, "hangend" over een wit zanderig 

drasland en overdekt met bamboestokken.   De 
gekozen materialen -beton voor de structuur 

van de bar, tafel en bank, en  Dekton® Kelya  voor 
alle werkbladen- bieden een rauwe, grimmige en 

elegante afwerking, zonder pretentie . 

 Het kleurenpalet varieert van aarde tot zwarte 
tinten om het groenblauw van het drasland niet 

te overtreffen.   Het resultaat is een buitenkeuken 
met barbecue, zeer aantrekkelijk en met 

uitstekende prestaties om de zonnestralen en 
temperatuurveranderingen die typisch zijn voor 

het buitenleven te weerstaan.  
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→  Dekton® Kelya

 Werkblad en een 
extra grote tafel 

 Het middelpunt van het project is het 
buitengewone werkblad in  Dekton® 
Kelya,  met grote afmetingen en een 
strip van 10cm .  Dit werkblad verbindt 
de kook- en eetgedeeltes en creëert een 
sociale ruimte om te delen en te genieten 
tijdens het koken.   Een brutalistische en 
functionele stijl die inspeelt op de eisen 
van een klant die van koken houdt zonder 
afstand te doen van de schoonheid van 
een afwerking als Kelya .
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Cosentino® 
keukens

De keuken opnieuw 
uitvinden om er het 
hart van het huis 
van te maken.

 152 | 153
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Het is lang geleden dat
de keuken een vergeten 
kamer was in het donkerste 
deel van het huis. De keuken 
is nu een belangrijke ruimte 
die kan integreren met de 
woon- en eetkamer en
hetzelfde ontwerp kan delen. 

Integratie in 
de ruimte
 De keuken als leefruimte verbonden 
met de rest van het huis.  Totale 
integratie van het werkblad met de 
woonkamerbekleding of vloer. 

Keukenwerkblad 
en eiland 
Duizenden huishoudens overal ter 
wereld hebben Cosentino® vertrouwd 
om hun een keuken te bieden die niet 
alleen functioneel en mooi is, maar 
ook een belangrijke rol speelt in het 
dagelijks leven van hun familie.  We 
bieden een breed scala aan kleuren 
en afwerkingen, dus je zult zeker 
jouw perfecte werkblad vinden. 

Keuken vloeren 
en bekleding
 In dit zogenaamde "reconversie"-proces 
speelt het eiland een grote rol, omdat 
het dient als een verbindend element 
tussen de twee omgevingen en als 
een ontmoetingsplaats in huis.  In dit 
project bouwde de interieurontwerper 
het hele ontwerp rond het eiland. 



Keuken

Keuken  
spoelbakken
De spoelbak is een belangrijk element 
in de ruimte: deze moet bestendigheid, 
veiligheid en hygiëne garanderen. Bij 
Cosentino® gebruiken we een materiaal 
met een lage poreusheid dat bestand is 
tegen schokken, hoge temperaturen, en 
frequente blootstelling aan water en vet.

Vind je stijl: kleuren 
die met alles te 
combineren zijn
 Voor het kiezen van de afwerkingen 
en kleuren die het best passen bij jouw 
keuken, is het belangrijk dat je de 
beschikbare designs kent.  Maximaliseer 
dat met de onbeperkte verscheidenheid 
aan materialen, formaten en 
kleuren die Cosentino® biedt.
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Integrity  
DUE L

Integrity 
DUE XL

 Buitenmaat 40 x 37 x 17,5 cm  
 Binnenmaat 37 x 34 x 15,5 cm 

Radius opstaande wanden 6,5 cm 
 Radius bodem/opstaande wanden 0,3 cm

Radius opstaande wanden 6,5 cm 
 Radius bodem/opstaande wanden 0,3 cm

  Radius opstaande wanden 3 cm 
 Radius bodem/opstaande wanden 0,3 cm

Radius opstaande wanden 6,5 cm 
 Radius bodem/opstaande wanden 0,3 cm

Radius opstaande wanden 6,5 cm 
 Radius bodem/opstaande wanden 0,3 cm

Radius opstaande wanden 13 cm 
 Radius bodem/opstaande wanden 0,3 cm

Integrity  
DUE S
Silestone®

Silestone®

Silestone®

Integrity  
ONE
Silestone®

Silestone®

Silestone®

 Buitenmaat 54 x 40 x 17,5 cm  
 Binnenmaat 51 x 37 x 15,5 cm 

 Buitenmaat 70 x 46,5 x 23,5 cm  
 Binnenmaat 67 x 43,5 x 21 cm 

 Buitenmaat 54 x 44 x 17,5 cm  
 Binnenmaat 51 x 41 x 15,5 cm 

Integrity Q  Buitenmaat 55 x 44 x 17,5 cm  
 Binnenmaat 51 x 41 x 15,5 cm 

Integrity 
Top

 Buitenmaat 54 x 40 x 17,5 cm  
 Binnenmaat 51 x 37 x 15,5 cm 

 Silestone® Integrity biedt alle  
 eigenschappen, waaronder het feit dat 
  Silestone het   beste product van de   markt 
is geworden: hoge krasbestendigheid, 
duurzaamheid en natuurlijk de hoogste 
prestaties op het gebied van design. 

C
 

 Verkrijgbaar  
 in een   grote 
verscheidenheid 
aan kleuren. 

Controleer de Beschikbare 
kleuren  op cosentino.com

Silestone® 
Integrity  
Spoelbakken
 Volledig  
 assortiment. 

 Zonder naden, openingen of grenzen.   Integrity wil 
jouw keuken verenigen met oppervlakken die geen 
einde of begin hebben.  Integrity geeft een gevoel 
van eenheid, van perfecte integratie met de rest 
van de elementen van je werkblad.  Uit één stuk 
verkrijgbaar in een reeks Silestone® kleuren,  
zodat je keuken eindeloos is. 
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Keuken 
ruimte

 De keuken opnieuw 
uitvinden om er het 

hart van het huis 
van te maken. 

 Het samengaan van de 
keuken en woonkamer. 

 Voorbij zijn de dagen dat de keuken een 
vergeten kamer was in het donkerste deel 

van het huis.   De keuken is nu een belangrijke 
ruimte die kan integreren met de woon- en 
eetkamer en hetzelfde ontwerp kan delen. 

 In dit zogenaamde "reconversie"-proces 
speelt het eiland een grote rol, omdat 
het dient als een verbindend element 

tussen de twee omgevingen en als een 
ontmoetingsplaats in huis.   In dit project 
bouwde de interieurontwerper het hele 

ontwerp rond het eiland. 

KEUKENS � KEUKENRUIMTE 01
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 Eiland in een klassiek 
materiaal. 

 Hoewel deze keuken een uitgesproken 
moderne uitstraling heeft, heeft de 
ontwerper gekozen voor een klassiek 
materiaal voor het werkblad:  Silestone® 
Calacatta Gold  in een gepolijste 
afwerking .  Het gebruik van een 
opgedikte strook van 5 centimeter en de 
diagonale snede aan de voorkant geven 
stijl en klasse aan een materiaal dat doet 
denken aan oud marmer. 

→   Keukenwerkblad  
 Silestone® Calacatta Gold, 
 gepolijste afwerking

KEUKENS � KEUKENRUIMTE 01
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02/ 
Keuken 
ruimte
 Eilanden   die   
veranderen in eettafels. 

Keukentafel en 
wandbekleding in 
hetzelfde materiaal

 In dit project worden bruintinten van donker 
hout en zwarte bekleding in  Dekton® Domoos 
 gebruikt op tafels en muren, samenkomend in 
perfecte harmonie .

 Het eiland, met een ingebouwde spoelbak, 
is meer dan alleen een eiland.   Het verandert 
in een echte eettafel van aanzienlijke 
proporties.   De bio-ethanol haard dient als 
scheidingswand tussen de keuken en de 
woonkamer.  

 Het resultaat is een elegante, 
uitgebalanceerde en warme ruimte.   Het 
gebruik van grootformaat gevelbekleding, 
320 x 144 cm, creëert de illusie van een 
ononderbroken, naadloos oppervlak dat 
diepte geeft aan de kamer, terwijl het zorgt 
voor eenvoudig onderhoud en reiniging. 

KEUKENS � KEUKENRUIMTE 02
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Een donkere toets wordt geleverd door  
Dekton® Domoos,  een prachtig materiaal 
uit de  Solid Collectie  in een matte 
afwerking, perfect voor liefhebbers van 
soberheid .  Aan de andere kant wordt 
chocoladebruin gebruikt op de leren 
hoge stoelen en de schoorsteenmantel. 

→  Keukenwerkblad  
 Dekton® Domoos
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03/ 
Keuken 
ruimte

 Keuken in Calacatta 
Gold en hout.   Klassiek 

Scandinavisch.

Wand, werkblad en eiland 
in hetzelfde materiaal

 Het succes van dit project ligt vooral in het 
gebruik van een mooi en tijdloos materiaal 

dat doet denken aan oud marmer:  Silestone® 
Calacatta Gold.  Dit witte oppervlak met grijze 

aders wordt gebruikt voor de bekleding (met 
ingebouwde afzuigkap en nissen), werkblad 

en eiland, waardoor een prachtige combinatie 
van klassiek en modern wordt bereikt .

 In tegenstelling tot de koelte van het wit en het 
effect van het marmer, zijn de kasten, vloer 

en zitplaatsen rond het eiland allemaal in 
honingkleurig hout.   Tot slot wilde de ontwerper 

de keuken een deco gevoel geven.   Hiertoe 
gebruikten ze zwart aan beide zijden van de 

keuken: aan de linkerkant is de deurbehuizing 
bekleed met  Silestone® Eternal Marquina; 

 aan de rechterkant heeft het grote raam een 
industrieel ogend profiel .

KEUKENS � KEUKENRUIMTE 03
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 Monolithische 
eilanden. 

 De schoonheid van dit project ligt in 
de perfecte symmetrie tussen het 
kookgedeelte, met zijn ingebouwde 
afzuigkap, en het grote, monolithische 
eiland.   Dit alles, bekleed met hetzelfde 
klassieke, tijdloze, mooie materiaal:  
Silestone® Calacatta Gold.

KEUKENS � KEUKENRUIMTE 03

→ Keukenwerkblad  
  Silestone® Calacatta Gold,  
 Gepolijste afwerking 
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04/ 
Keuken 
ruimte

Een prachtig 
werkblad voor 

enthousiaste 
koks.

Een keuken 
vol karakter.

In dit huis in stedelijke stijl met betonnen 
plafonds, was het doel om een warme, gastvrije 

keuken te creëren waar gasten genieten van 
koken met vrienden.  Tuinieren en koken zijn de 

twee passies van de eigenaar van dit huis. 

Met dit in gedachte ontwierp de 
binnenhuisarchitect een gezellige keuken in 

hout, met een zeer aangename leefruimte en 
een prachtig eiland met een kookgedeelte dat 

perfect is om voor gasten te koken.  De tweede 
grote passie van de eigenaar is tuinieren, wat 
wordt weerspiegeld in de planten die aan het 

plafond hangen - alsof het een stadstuin is - en 
met vele andere planten verspreid over de rest 
van de keuken. Hout en planten komen samen 

voor een heel persoonlijke keuken.

KEUKENS � KEUKENRUIMTE 04
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→  Keukenwerkblad 
 Silestone® Blanco Zeus

Een prachtig 
eiland in wit

Silestone® Blanco Zeus is de gekozen 
kleur om dit extra grote eiland met 
geïntegreerde kookplaat en spoelbak te 
bekleden.

In deze keuken gaat alle aandacht naar 
het eiland dankzij de indrukwekkende, 
glanzende afwerking.

KEUKENS � KEUKENRUIMTE 04
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05/ 
Keuken  
ruimte
 De keuken opnieuw 
uitvinden om er het 
hart van het huis 
van te maken. 

Kubieke lijnen en een 
spel van vlakken

 Voor dit keukenontwerp wilde de eigenaar 
een opgeruimde en functionele ruimte die 
harmonieus zou opgaan in de klassieke 
stijl van hun woonkamermeubilair.   Op 
basis van dat verzoek ontwierp de 
ontwerper een groot wit eiland met een 
geïntegreerde spoelbak en kookruimte. 

 Een robuust, horizontaal oppervlak in 
 Dekton® Sirius markeert de balk en gaat 
dan verder langs de muur, waardoor de 
ruimte wordt vergroot .
  De stalen afzuigkap in een dubbel 
kubusontwerp boven de kookplaat 
maakt de kamer af.   Het resultaat is een 
zorgvuldig ontworpen keuken, waarin 
niets aan het toeval is overgelaten. 

KEUKENS � KEUKENRUIMTE 05
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→ Keukeneiland, Dekton® Sirius

→ Keukeneiland 
 Dekton® Bergen (X-Gloss)

 Een prachtige 
zwarte balk. 

In deze keuken, strekt het Dekton® Sirius 
barblad zich uit over het eiland en gaat 
dan verder langs de muur .  Deze zwarte 
getextureerde kleur, zonder aders, 
contrasteert prachtig met de traditionele 
kleur van  Dekton® XGloss Bergen.

 Bovendien past Dekton® Sirius perfect 
bij andere apparaten zoals kranen, 
plafondlampen en krukken, ook in het 
zwart. 

 Het eiland   als  
een sculptuur. 

 Om wat beweging en karakter in deze 
keuken te brengen, koos de ontwerper  
Dekton® Bergen  in gepolijste afwerking 
voor het eiland . Dit materiaal van de 
Stonika XGloss Collectie, is geinspireed 
door Portobello natuursteen.

KEUKENS � KEUKENRUIMTE 05
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Meubilair
 Oppervlakken geïntegreerd 

met een uniek en tijdloos 
meubelontwerp.  

Dekton®,  
meubelbekleding  

als tweede huid

 Het is trendy om dezelfde bekleding op het 
keuken- of badkamerwerkblad te gebruiken 

voor het bekleden van laden en kasten.   Hierdoor 
kun je doorlopende strakke oppervlakken 

bereiken waar naden verdwijnen, waardoor 
een monolithisch effect ontstaat.  

 Deze decortrend is alleen mogelijk met de 
technologische evolutie van materialen. Diktes van 

8 mm en 12 mm zijn ideaal voor tafels en salontafels.  
 Het slanke formaat van 4mm dikte maakt het mogelijk 

om keuken- en badkamermeubelbekleding te maken 
en ook de creatieve rusteloosheid van de ontwerper 

te beantwoorden: tafelbladen voor het interieur en 
exterieur volledig gepersonaliseerd en exclusief.  
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Meubilair
 Ongekende  
 duurzaamheid en design. 

Cosentino® oppervlakken 
herdefiniëren meubels 
dankzij hun veelzijdigheid, 
duurzaamheid en 
schoonheid. 

Dekton® Slim,  4 mm dikte maakt het een ongelooflijk 
eenvoudig materiaal om mee te werken .  Het lichte 
gewicht en de eigenschappen maken het de ideale 
oplossing om alle soorten meubels te bekleden en zich 
aan te passen aan elk esthetisch voorstel: in wit en goud, 
in zwart en chroom ...

 Dekton® Slim heeft alle  
 voordelen en eigenschappen 
van Dekton®, hoge 
weerstand tegen 
  krassen en vlekken. 
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→  Keukenmeubelbekleding , Dekton® Slim Opera

→  Keukenmeubel bekleding , Dekton® Slim Zenith

 Ideaal voor het bekleden 
van kastdeuren en keukens .

Dekton® Slim Zenith en Dekton® Slim Opera 
 waren de twee tinten gekozen om deze laden 
onder de trap of aan de voorkant van de 
keuken te verbergen .  Het resultaat is een 
gecamoufleerd oppervlak van deze praktische 
opslagoplossing, zonder afbreuk te doen aan 
de esthetiek van de ruimte. 
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→  Keukenmeubelbekleding , Dekton® Slim Trilium→  Keukenmeubelbekleding , Dekton® Slim Kreta

 Kasten geïntegreerd 
in het eiland .

Dekton® Slim  is de perfecte oplossing voor 
het bekleden van laden in het kookeiland, 
waardoor een monolithisch effect wordt 
bereikt .

 Voor dit industriële project koos de 
ontwerper voor Dekton Trilium: een afwerking 
geïnspireerd op vulkanisch gesteente met een 
vleugje oxidatie, wat een groot karakter aan 
de ruimte toevoegt. 

 Ook hier maakte de 4 mm dikte van Dekton® 
Slim het mogelijk om een eiland te creëren dat 
volledig is geïntegreerd met laden. 
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→ Tafelblad, Dekton® Laos → Tafelblad, Dekton® Laos
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→ Tafel, Dekton Aura→ Tafelblad, Sensa by Cosentino® Orinoco 

Design 
Cosentino®

Fotografie 
Francisco Carrasco

 Unieke en gemarkeerde 
aders op kleine 
oppervlakken. 

Met Sensa by Cosentino®  kan de ontwerper 
zijn meest creatieve ideeën uitvoeren en 
kiezen voor natuurlijke materialen met 
uitgesproken aders, zoals de kleur Orinoco .

Sensa by Cosentino® is beschermd 
natuursteen  De ontwerper kan het deel van de 
steen kiezen dat ze willen voor hun ontwerp.  
 Dit heeft een bepaalde kwaliteit: er zal nooit 
een tafel als deze zijn.  

Grote vierkante 
blokken.

 Met Dekton® kun je grote meubelstukken 
bekleden alsof het blokken steen zijn die 
rechtstreeks uit de steengroeve komen.   In 
deze ruimte gebruikte de ontwerper  Dekton® 
Aura 15,  in de grootformaatversie, om een 
sterke middentafel van buitengewone 
afmetingen te creëren.  

Architectuur: 
Maurício Nóbrega
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 Perfecte match met 
eetkamertafels 

 Als er één plek is waar je kunt genieten van 
de eigenschappen van Dekton®, is het in 
eetkamertafels, en als ze XXL zijn, nog meer. 

 De ontwerper kiest de structuur van de tafel en de 
stoelen die de Dekton®-kleur zullen begeleiden op 
de structuur te midden van oneindige afwerkingen, 
afhankelijk van de stijl  

 Je kunt kiezen voor een doorlopend oppervlak van 
3 meter met een dikte van 4, 8 of 12 mm en zelfs de 
plaat selecteren en snijden zodat de ader, textuur 
en afwerking perfect zijn. 
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→ Tafelblad, Dekton® Kelya → Tafelblad, Dekton® Kelya

Binnen &  
buiten.

 Een ander voordeel van Dekton® 
tafelbekleding is dat het zowel voor binnen als 
buiten werkt.   De hoge weerstand tegen UV-
stralen en temperatuurveranderingen maken 
het het perfecte materiaal voor tuinmeubilair, 
waardoor slijtage na verloop van tijd wordt 
vermeden. 
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→ Tafelblad, Dekton® Aura15

 Totaal aanpassingsvermogen 
voor modulaire systemen. 

 De lichtheid van Dekton® in zijn formaten van 
4, 8 en 12 mm, maakt het mogelijk om zich 
aan te passen aan modulaire systemen of 
tafeluitbreidingen en composities van hoge 
esthetische en functionele waarde te creëren.  

 Doorlopende  
adersamenstelling .

 De helderheid en neutraliteit van de toon van  
Dekton® Aura 15 zijn vormgegeven op een 
gepersonaliseerd canvas, gekenmerkt door een 
vloeiende continuïteit van de aders tussen de 
verschillende stukken die deel uitmaken van de tafel .
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→ Tafelblad, Dekton® Trilium → Tafelblad, Silestone® Eternal Statuario 

Ideaal voor  
werkplekken 

 De eigenschappen van Dekton® en Silestone® 
maken deze materialen de perfecte keuze 
voor werkplekken.   Met hun eindeloze 
mogelijkheden op het gebied van afwerkingen 
en ontwerpen voegen ze een deco-touch toe 
aan deze ruimtes en creëren ze aantrekkelijke 
en functionele tafels die geschikt zijn om thuis 
te werken.  
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Cosentino The Netherlands | Florijn, 6 
5751 PCDeurne | Tel.: +31 (0)493-326910 
info.nl@cosentino.com | www.cosentino.com

* Voor meer informatie over de verschillende kleuren met  
een NSF-certificaat kun je terecht op www.nsf.org

** De certificering CO2-neutraal is alleen vAan toepassing  
op de Sunlit Days-serie.

          


