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DEKTON: ULTRAKOMPAKT YTA
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De sofistikerade råvaror som används för att 
skapa Dekton kan också användas för kvarts-, 
glas- och porslinstillverkning.

På få timmar och med hjälp av en unik teknisk process; 
reproduceras med DEKTON vad naturen har producerat 
under årtusenden.  Resultatet är en råskiva med 
exklusiva tekniska egenskaper och estetik, med ändlösa 
tillämpningar som kan användas både inomhus och 
utomhus. 

Tack vare dess egenskaper är DEKTON ett unikt 
material i världen, e�ersom det har den högsta kvalitet 
och tekniska egenskaper bland olika valbara ytor på 
marknaden. 

VETENSKAP OCH TEKNIK
HJÄLPER OSS ATT UTVECKLA
NYA MATERIAL SOM FÖRBÄTTRAR 
VÅRT LIV HEMMA. 
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EGENSKAPER
Redan fran början, har DEKTON varit utformad 
så att det kan används på nästan alla 
existerande tillämpningar med avseende på 
byggytor. 

För närvarande är dess huvudegenskaper 
följande, trots att de senaste utvecklade 
DEKTON generationerna kommer att kunna 
användas på ännu fler specialiserade tillämpnin-
gar.

NÖTNINGS
HÅLLFASTHET

FLÄCK
BESTÄNDIGHET

FROST- OCH  
UPPTINING-

BESTÄNDIGHET

MYCKET
REPTÅLIGT

HÖGT 
UV-MOTSTÅND

LÅG
VATTEN

ABSORPTION

FÄRG
STABILITET 

DIMENSIONS
STABILITET

ELDFAST 
MATERIAL

HÖGSTA
 HÄRDIGHET
 MOT BRAND
 OCH VÄRME

ÖVERLÄGSEN 
MEKANISK

HÅLLFASTHET

SKAPAD FÖR
KONSTANT
 KONTAKT

MED VATTEN

KEMISK SAMMANSÄTTNING

Denna produkt innehåller inga resiner eller 
organiska tillsatser, och inga polymerise-           
ringsreaktioner används för att tillverka den. 
Den kemiska sammansättningen av produkten 
är helt oorganisk. 

Olika formler används beroende på vilken 
produkt som ska uppnås, detta betyder att den 
slutliga kemiska sammansättningen kan variera 
utan att det påverkar varken de fysiska eller 
kemiska egenskaperna. 

Häl�en av DEKTONs slutliga sammansättningen är 
den följande: kvartsaluminater, amorf kvarts, krystallin 
kvarts, zircon och oorganiska pigment.  Innehållet av 
krystallinkvarts i alla olika formler och färger ska alltid 
vara under 11% i vikt. 

Produkten klassificeras under TARIC-kod: 
6914.90.00.90. Dessutom, enligt dess tekniska 
egenskaper, inkluderas den i Group Bla enligt EN 
14411:2006, för golvplattor för både inomhus- och 
utomhusanvändning.



TEKNOLOGI: ULTRAPRESTANDA OCH ULTRAKOMPAKT  
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MOTTAGNING OCH FÖRBEREDNING 
AV RÅVAROR
Från början av processen, undersöks råvarornas 
kvalitet för att testa deras lämplighet. Alla råvaror 
lagras separat för att undvika korskontaminering. 
Råvarorna transporteras via ett transportbandssystem, 
från deras läge till en serie av trattar eller reningsys-
tem utformade specifikt för denna process.

MALNING OCH STANDARDISERING
Från trattarna eller reningssystemen, transporteras 
DEKTON-formeln till en våtmalningsprocess, i vilken 
olika råvaror blandas i en viss procentfördelning och 
mals till en särskild partikelstorlek.  Denna partikel-
storlek bestämmer fullkomligt hastigheten och 
processen hos den kemiska reaktionen vilken leder till 
DEKTON.  Den avgör också produktens slutliga 
egenskaper. Denna blandning lagras separat före 
användningen, under en viss sedimenteringsperiod. 

PIGMENTERING
Pigmenteringsprocessen består av ett komplicerat 
system av blandare, uttunnare och omrörare. Detta 
system kan blanda, beroende av den färg/effekt som 
ska utvecklas, oorganiska pigment tillsammans med 
DEKTON-formelns övriga delar. Dessa pigment är 
ocksa en del av den kemiska reaktionen, vilket 
resulterar i DEKTON, därför är kvalitetskontrollen av 
dess kemiska sammansättning mycket omfattande 
och mödosam. 

ATOMISERING
Den redan färgade DEKTON, torkas med hjälp av 
atomisering för att få en särskild storlek och form på 
kornen, och en särskild fuktighetshalt. De olika pulver 
som framställs, lagras i separata silos. I detta fall, 
kontrollerar fuktighetshalten flödet av dessa små 
korn, möjliggör dem att deponeras i de olika behållare 
som bidrar till några av de e�erföljande dekora-
tionssystemen, och flödar bland kanalerna som matar 
andra dekorationsystem eller tillåter deras rörelse 
under blandningsystemen.  

DEKORATIONSSYSTEM
Med hjälp av flera anordningar, som är unika för sin 
utformning och funktion, placeras dessa små korn 
som skapades i föregående sektion noggrant på olika 
bandplatser och formar därmed en hel råskiva. Dessa 
dekorationsanordningar uppnår olika estetika effekter. 
Dessa effekter kan vara producerade igenom hela 
skivans volym eller enbart på ytan. Sammanlagt, 
i denna första fas av tillverkningprocessen finns det 16 
olika dekorationssystem som kan fungera ensamma 
eller samtidigt, eller till och med gruppvis och på så 
sätt uppkommer en mycket mångsidig design. 

UTFORMNINGSSYSTEM
Råskivan separeras i olika fragment, vilket skapar det 
slutliga skivformatet. Dessa fragment är ultrakompak-
terade med hälp av ett mycket högt tryck. För att göra 
detta, utformades en unik press för dess förmåga att 
kompaktera dessa dimensioner. Resultatet av denna 
process är att packa dessa små färgade korn så tätt 

som möjligt. Denna process är nödvändig för att i sin 
tur påskynda den följande kemiska reaktionen som 
genereras. Denna process ger skivorna tillräcklig 
mekanisk hållbarhet för att kunna transportera dem 
till nästa sektion som är den slutliga termiska 
processen.   

TERMISK PROCESS
Under denna process, genereras den slutliga skivan 
med dess fysiska, kemiska och estetika egenskaper. 
Denna process innebär tillämpningen av hög 
temperatur så att de olika färgade kornen reagerar 
enligt en särskild reaktionsväg. Under denna process, 
sker förvandlingen av de ursprungliga råvarorna och 
pigmenten och flera mellanprodukter tillverkas. 
Genom hög värme, kontrolleras de att reagera och på 
så sätt följa den rätta syntesvägen.  

SORTERING OCH LAGRING
Det slutliga steget i tillverkningprocessen är 
råskivornas sortering och lagring. Dessa är sorterade 
horisontellt i ett automatiskt lager. 

TILLVERKNINGSPROCESS
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DE KONTINUERLIGA ANSTRÄNGNINGAR 
VI VIDTAR I FOU ÄR EN AV GRUNDPELARNA 
I  VÅRT FÖRETAGANDE. 

DEKTONs överlägsna tekniska egenskaper 
erbjuder unik resistens mot UV-strålar så en 
stabil färg behålls utomhus tack vare 
resistens och exceptionell prestanda. 

Produkten har en utmärkt hållfasthet mot slag, 
repor samt  nötning och kan därför användas på 
högtrafikerade ytor. Den erbjuder också termisk 
shockresistens vid värme-, frost- och upptining, 
så att produkten kan användas utomhus under 
alla väderförhållanden. Denna kra�fulla 
kombination tillåter DEKTON-användning på 
flertalet inomhus- och utomhustillämpningar.

DEKTON är en sofistikerad blandning av 
råvaror, som med hjälp av en unik teknisk 
process (TSP), är en påskyndat version av de 
metamorfa förändringar som sker när 
natursten exponeras för hög temperatur och 
tryck under tusentals år.

DEKTON-pressen är på 25.000 ton, vilket är 
världens största och gör stenen till en form av 
en ultrakompakt yta utan motsvarighet 
gällandes storlek och tjocklek, vilket 
säkerställer den utmärkta prestandan. 
Denna  kompakterings-nivå bidrar betydligt till 
materialets låga porositet, vilket gör det till en 
produkt som behöver minimum av underhåll 
och som är långvarig.

ULTRAPRESTANDA ULTRAKOMPAKT



FORMAT: DESIGNFRIHET
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DEKTON presenteras i stora skivformat med 
minimal tjocklek, som expanderar design-
möjligheter till tidigare oanade möjligheter.   

DEKTON-skivor mäter 3200mm x 1440mm och 
tjocklekar från 8 mm till 20 mm beroende på 
tillämpningarna, utformningen eller önskad effekt.  
Förutom den stora fördelen som dess storlek ger, 
kompletterar skivans 3D-utformning en utomor-
dentlig förmåga att tillverkas på ett mycket renare, 
fullkomligare och ljusare sätt. En liksom sömlös 
utformning med oavbrutna och obegränsade ytor 
samt utrymmen, där färg och textur flödar fritt från 
alla håll och sinnen, med ett eget uttryck av 
fullkomlighet och med full frihet. 

ULTRATHICKNESS

8 12 20

ULTRASIZE

3
2

0
0

 m
m

1440 mm
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TILLÄMPNINGAR: MÅNSIDIGHET

10



11

DEKTON är en ny marknadsledande produkt som 
godkänts inom alla områden, i alla utrymmen 
-inomhus och utomhus- och på alla nivåer. 
Ändlösa tillämpningar så att designen flödar 
fritt.
 
I DEKTONs tillverkningsprocess, används upp till 16 
olika dekorationstekniker, som gör det möjligt med 
en tredimensionell utformning och oräkneliga 
estetiska möjligheter.  

Med DEKTONs designpotential och särdrag, ökar 
exponentiellt möjligheten av att föreställa sig 
många ambitiösa, komplicerade och fria tillämpnin-
gar, som sammanlänkar inomhus- och utomhus-
utrymmen genom att använda en enda produkt, 
för full enhetlighet. 

DEKTONs egenskaper tillåter oss att tillverka 
kundanpassade produkter, en fri valmöjlighet 
gällandes format och en mängd tjocklekar för
varje tillämpning.  

ÄNDLÖSA TILLÄMPNINGAR SÅ 
ATT UTFORMNINGEN FLÖDAR 

GENOM ALLA UTRYMMEN. 
INOMHUS OCH UTOMHUS. 



TILLÄMPNINGAR: VENTILERADE FASADER
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FÖRDELAR

3200mm x 1440mm formatet.

12mm och 20mm tjocklek.

Böjhållfasthet.

Utmärkt dimensionsstabilitet.

Frost- och upptiningbeständighet 

Färgstabilitet.

Möjlighet till obegränsad utformning: 
format, detaljer, fogar, färger, osv. 

EGENSKAPER
VAD ÄR DET SOM GÖR DEKTON 
IDEALISKT FÖR FASADER

ENERGI
BESPARINGAR

SKYDD
MOT

VATTENFILTRERING

LJUD
ISOLERING

STÖDVÄGGS
 SKYDD  

TERMISK
ISOLERING

HÄLSA OCH SÄKERHET: 
FÖRHINDRAR TERMISKA

BROAR OCH KONDENSATION

Den ventilerade fasaden är en högpresterande 
konstruktiv lösning för byggnadsinslutningar 
som tar fördel av de mekaniska förankrande 
delarna, en metallisk struktur används för att 
fästa beklädnadsmaterialet till byggnadens 
väggar. 

Mellan inre och yttre beklädnadskikt, skapas en 
lu�kammare vilken genererar en mikroventilerande 
effekt med hälp av konvektion. DEKTONs mekanis-
ka och estetiska egenskaper gör det till ett idealiskt 
material för denna tillämpning och också för andra 
typer av fasader, såsom fastsatta fasader, gardin-
väggar, osv.
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DOLDA FÄSTNINGAR GENOM HORISONTELLA PROFILER INBÄDDADE I KANTERNAS SPÅR

Strukturen består av profiler och klämmor. Dessa 
klämmor är fastsatta till det existerande stödet, med 
hjälp av lämplig storlek på pluggar för detta stöd. De 
horisontella profilerna ska följaktligen vara fastsatta till 
mullionprofilerna. DEKTON-delarna ska hängas upp på 
dessa horisontella profiler. 

Strukturens utformning måste tillåta absorption av 
termisk utvidgning  och sammandragning, liksom möjlig 
rörelse hos stödet, utan att ytbeklädnaden påverkas på 
grund av spänningen. 

FÖRANKRANINGSSYSTEM FÖR DEKTON

Strukturen består av profiler och konsoler. De 
vertikala profilerna är  förankrade direkt till det 
existerande stödet med hjälp av konsoler och 
horisontella profiler som är inbäddade i spåren 
gjorda i DEKTON-delarna.
Ett självhä�ande fästningssystem är onödigt. 
Anpassningen hos detta system är direkt relaterat till 
delens format, e�ersom fästningen bara görs på kanterna. 
Strukturens utformning måste tillåta absorption av 
termisk utvidgning  och sammandragning, liksom möjlig 
rörelse hos stödet, utan att ytbeklädnaden påverkas på 
grund av spänningen. 

*OBS: För båda fastsättningssystemen, ska definitionen av typ, läge och antal fästen förklaras i den tekniska utformningen för den ventilerade fasaden.  Dessa ska vara tillhandahållna av de systemansvariga personerna, 
beroende på tillverkarens rekommendationer. Då Dekton används för ventilerade fasade, rådger Cosentino S.A. att det är nödvändigt med ett bakomliggande nät för att garantera säkerheten kring denna typ av applikation. 

DOLD FÄSTNING GENOM BAKOMLIGGANDE UNDERSKRUVADE FÄSTEN

Rekommenderade tjocklekar: 12 och 20 mm.  
Format: Fri valmöjlighet av format, utifrån 
verifierade beräkningar, upp till högst 3200 mm
x 1440mm 

Rekommenderade tjocklekar:  12mm och 
20mm. Beroende på det nödvändiga systemet 
och spåren. 
Format: Fri valmöjlighet av format, upp till 
högsta höjd 1440mm för en del 
(Kontrollera systemberäkningar).



FASADER: DETALJER
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DOLD FÄSTNING GENOM BAKOMLIGGANDE UNDERSKRUVADE FÄSTEN

Stödjande vägg1

Konsoler2

Förankringsring3

Vertikal profil4

Skruv5

Isolering6

Isolering-fastsättning7

Lu�kammare8

Dekton9

Beklädnad- fastsättning10

Horisontell hängningsguide11

Nivåutjämnande spik12

Hängspik13

Regleringsskruv14

9
4

2
5

5 
3 

8

4

9

6

2
5

3 

5

8

14

12

10

11

6

1

13

10

11

1

3

2

67

4

5

9

10

5
11 12

13

8

7
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DOLD FASTSÄTTNING GENOM KONTINUERLIGA SPÅR MED HÄFTKLAMRAR

Förankringsring1

Konsol2

Vertikal profil3

Skruv4

Rostfri ståltrycks�äder5

Klämma6

EPDM beklädnad för klämma7

Dekton8

Isolering9

1

2

34 5

6

7 8

9

0,01

1

2

3

4

4
1

5

6

7

8

9

0,
01
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VENTILERADE FASADER: DETALJER

DOLD FASTSÄTTNING: KONTINUERLIG PROFIL VIA SPÅR 

Avslutande tvärslå1

Avslutande klämma2

Stödvägg3

Förankringsdelar för stödbalkar4

Mellanliggande tvärslå5

Mellanliggande klämma6

Konsoler7

Vertikal profil8

Första tvärslå 9

Dekton10

2

1

4

8

9

7

5

6

10

3

7

4

8

5

10

3



17

DOLD FASTSÄTTNING VIA HORISONTELLA PROFILER
INBÄDDADE I SPÅR PÅ DELENS BAKSIDA

Dekton1

Skruv2

Isolering3

Stödvägg4

Stödkonsol5

Vertikal profil6

Skruv7

Klammer8

Horisontell profil9

Förankringsprofil10

5

7

8

6

3

1

4

5

9

2

2

4

3

5

1

55

7

5

10
9

2 2 2 2



VENTILERADE FASADER
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TILLÄMPNINGAR: YTBEKLÄDNAD
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DEKTON är en idealisk lösning för att täcka väggar 
inomhus och utomhus, tack vare den ultra-kompak-
tering av varje skiva i tillverkningsprocessen under 
25.000 tons tryck erhålls dess höga resistens, lätt 
rengöring och månsidiga format och textur. Detta 
ger friheten att förena både inomhus- och 
utomhusutrymmen, man åtnjuter exklusiva estetika 
värden utan att offra bekvämlighet, hög prestanda, 
hållbarhet och säkerhet.

Färgstabilitet. 

Oändliga designmöjligheter: format, detaljer, 
fogar, färger...

Frost- och upptiningsbeständighet. 

Minimal porositet och utmärkt gällandes underhåll 
och rengöring.

3200mm x 1440 mm storformat.

Mångsidighet gällandes format 

Tjocklekar på 8mm, 12mm och 20mm
ute�er behov. 

Hög böjhållfasthet. 

Utmärk dimensionsstabilitet, förminskade fogar. 

EGENSKAPER 
SOM GÖR DEKTON IDEALISKT FÖR INOMHUS- OCH UTOMHUSBEKLÄDNAD
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Vilket system som används ska bero på DEKTON-delens storlek, byggnadens höjd som ska beklädas, och väderförhållanden i det område där byggnadens ligger. Projektens samordning ska visa enlighet med lagar och 
förordningar i varje fall. För installationen, följ tillverkarens rekommendationer.

ENKLA PANELSYSTEM

Inre och yttre väggbeklädnad kan göras med hjälp av 
ett enkelt beklädnadssystem, med cementbindemedel 
direkt på byggnadens fasad eller på den inre stödväg-
gen, till vilken DEKTON-delarna sitter fast.

BLANDAT PANELSYSTEM                                                                                                                                   

Inre och yttre väggbeklädnad uppnås med ett blandat 
panelsytem, förutom cementbindemedel används 
mekaniska förstärkande element inbäddade i 
separationsfogar mellan DEKTON-delarna och fixerar 
mekaniskt fast dessa till inneslutningen. 

TORRT PANELSYSTEM                                                                                                                               

Inre och yttre väggbeklädnad med hjälp av torrfaner, 
består av användningen av en metallisk understruk-
tur fastsatt på inneslutningen, till vilken DEKTON-de-
larna sitter fast. 

BEKLÄDNADSSYSTEM
FÖR DEKTON

Storformat som designmöjlighet.

Kontrollera ytsamstämmighet. 

Minska till 2 mm fog mellan delarna. 

Respektera byggnadens expansionsfogar.

Andvändning av C2E-bindemedel enligt 
Standard EN 12004 rekommenderas.

INSTALLATION
REKOMMENDATIONER



BEKLÄDNADER
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1,44

3,
2

50 mm

50 mm

4 
m

m

37
 m

m

50
 m

m

50 mm

50 mm

37
 m

m

50 mm

50
 m

m

MEKANISK FÄSTNING FÖR TORRPANELSYSTEM 
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DEKTON

SPECIALANPASSAD TEXTUR.                                                                                                                                   

ANPASSAD TILL DESIGNUTFORMNINGEN HOS VARJE PROJEKT. 

SKAPA NÅGOT UNIKT.  



TILLÄMPNINGAR: GOLVBEKLÄDNAD OCH TRAPPOR
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DEKTON som golvbeklädnad är ett bra alternativt för 
områden med höga krav på prestanda och utformning, 
både inomhus och utomhus. De revolutionära 
DEKTON-egenskaperna tillåter designern total frihet att 
utforma det format som krävs, och denne kan glömma 
tidigare platsbegränsningar.  Lösningar som kan 
tillämpas är installationer i kontorsbyggnader, lägenhe-
ter, och högtraffikerade områden där hållbarhet och 
korrosionsbeständighet är två viktiga faktorer. Placerin-
gen är likadan som för delar i traditionella format, men 
med fördelarna som storformat har. 

Hög böjningsbeständighet. 

Utmärk dimensionstabilitet, förminskade fogar. 

Frost- och upptiningsbeständighet. 

Minimal porositet och utmärkt gällandes 
underhåll och rengöring.

3200mm x 1440mm format 

Tjocklekar 8mm, 12mm och 20mm ute�er 
projektets behov.

Formatmångsidighet. 

Hög motståndskra� mot nötning.

EGENSKAPER
SOM GÖR DEKTON IDEALISKT FÖR GOLVBEKLÄDNAD

SPECIALANPASSAD TEXTUR.                                                                                                                                   

ANPASSAD TILL DESIGNUTFORMNINGEN HOS VARJE PROJEKT. 

SKAPA NÅGOT UNIKT.  
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EGENSKAPER
SOM GÖR DEKTON IDEALISK FÖR TRAPPOR

DEKTON tillhandahåller kontinuitet för golv på olika 
platser i olika nivåer. 3D-volym i dekoration, tillsammans 
med utmärkta mekaniska egenskaper och storformat, 
resulterar i möjligheten för gränslös design, att uppnå 
oavbrutna trappsteg, enhetliga trappor och fullkomligt 
kontinuerliga utrymmen, både inomhus och utomhus. 3200mm x 1440mm format 

Tjocklekar 8mm, 12mm och 20mm utifrån 
projektets behov. 

Hög böjningsbeständighet

Det tillåter exponerade kanter då hela volymen är 
färgad. 

Minimal porositet och utmärkt gällandes underhåll 
och rengöring. 

Hög motståndskra� mot nötning.



DETALJER: GOLVBEKLÄDNAD OCH TRAPPOR 
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Designmöjligheter i storformat.
 

Välj en tjocklek utifrån projektet.

Kontrollera underliggande planhet. 

Minska fogar till 2 mm mellan delarna. 

Respektera byggnadens expansionsfogar.
 

Användning av C2-klass bindemedel enligt
Standard EN 12004 rekommenderas.

För installationen, följ 
tillverkarens rekommendationer.

INSTALLATION
REKOMMENDATIONER
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Triangulär sockel
Sockel

Slitbana

Plansteg

Formattyp:
2 plansteg + slitbana = 630 mm

Lågt trafikerade områden 
Slitbana: 210 mm
Plansteg: 210 mm

Hög bekvämlighet
Slitbana: 290 mm
Plansteg: 170 mm

Utomhustrappor 
Slitbana: 390 mm
Plansteg: 120 mm

Genomsnittlig horisontell steglängd 360 mm

17
,1º

30
,38

º

45
º

Rektangulär sockel
Sockel

Slitbana

Plansteg

Sammansatt sockel
 Sockel

Slitbana

Plansteg

Kontur herrsko inom 95e percentilen 
(vanlig skotyp)

1

Fotkontur2
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Antonio Álvarez 
Salvador García

"Om något definierar Japanska arkitekturen är det den 
noggranna användningen av byggnadsmaterialet, som 
tillåter optimeringen tack vare utmärkta spatiala 
färdigheter. Olika byggnadslösningar har föreslagits med 
hjälp av samma material beroende på funktionen.

Valet av DEKTON har gjort det möjligt för mig att förena 
flera särdrag som behövdes för detta projekt med 
användningen av endast ett material. 

Dess naturliga utseende, hårdhet, hållbarhet och särskilt 
tillgängligheten av stora format, som passar projektets 
behov och inte tvärtom som mycket o�a är fallet, 
utvärderades." 
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Octavio Mestre

Patxi Mangado
"Vad jag tycker bäst om hos DEKTON är ju att det 
inte tvingar mig att ge upp min uppskattning för 
naturliga material, de vilka vi felaktigt kallar 
"traditionella", då de i sådana fall fortsätter att 
demonstrera dess samtidighet mer än någonsin.

DEKTON är resultatet av att påskynda processerna 
som naturen genomgår under hundra, tusen eller 
miljoner år, att producera detta inom några timmar är 
ett resultat av teknisk och tillämpad forskning. Men 
för att kunna göra detta, har en stor del av tid och 
intensitet varit nödvändigt. Tid genom den ansträg-
ning som krävts för att uppnå produkten, och 
intensitet tillämpad för utveckligen av bättre 
tillverkning och arkitektonisk forskning. 
 

Jag gillar att se på detta material som en syntes som är 
centrum på en geologisk triangel utformad av sten, stål och 
glas. Precis som i sten, kan vi i DEKTON se hederlighet och 
skönhet i det material som skulpterar och arbetar sig genom 
ytan, och erbjuder tredimensionella möjligheter. 

När man slår mot materialet, låter det liksom stål och när 
man ställer det framför ljuset så reflekterar det som glas. 

Är det möjligt att kondensera tid i några få tillverkningstim-
mar? Denna tid som ger styrka och värde också till 
materialen som bygger arkitekturen? DEKTON är det 
praktiska resultatet av den bästa tekniken som tillämpas för 
att uppnå detta mål av en naturlig tidkondensering."
 

“Jordens järnmalm är vanligtvis utvunnen i gruvor 
och underjordiska gångar. Men i Macael (Alme-
ría), blir allting så lysande att det imponerande 
marmorstenbrottet exploderar framför bar 
himmel. 

Samma luminositet överraskar oss när vi besöker den 
nya DEKTON-fabriken. För att, om basprodukten 
utvinns från jorden, råmaterialet av denna "grand 
carapace," som Victor Hugo av Notre Dame skulle ha 
sagt- framträder en produkt som förenar naturens 
godhet med mänsklig uppfinningsrikedom. 

Fastän ett icke-poröst, ultrakomprimerat material, 
liknar mer alkemistens arbete än människans, då det 
löser de flesta problem som vi arkitekter ställs inför 
dagligen. 
 

Det tillåter oss att använda maximala storlekar med 
minimitjocklek, det kan användas omväxlande, 
inomhus och utomhus, och är således avsett att 
revolutionera arkitekturens framtid. Det är, om jag 
får säga, något mycket liknande den mycket 
upphaussade “filosofens sten”. 

Jag vill inte prata om vilka fördelar produkten har 
vilket ni kan läsa om på websidan (Ni bör ta en titt). 

Bara att notera hur man, via banbrytande forskning, 
en oerhörd arbetsförmåga och uppriktig hederli-
ghet, kan kringgå krisen: Klokhet, liksom rök, hittar 
alltid en skorsten att fly igenom."
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"När ni tittar på ett material, 
iaktar ni inte bara färgen eller 
dess tillverkninsprocess, eller 
dess kemiska och fysiska 
egenskaper, ni känner de 
känslor det förmedlar." 

Daniel Libeskind

BEYOND
THE WALL
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"Jag blev intresserad av DEKTON och Cosentinos 
produktion därför att det är ett företag som inte bara 
skapar ett nytt material, utan för dem betyder ordet 
hållbarhet - vilket, för övrigt användes i President 
Obamas öppningsstal över tjugo gånger – något 
verkligt. Det är inte bara ett tomt ord för att kunna 
kalla en byggnad "grön". Det betyder att skapa en 
hållbar miljö; det betyder att inte utmärgla våra 
resurser, det betyder att skapa någonting som är 
effektivt, och som uppträder lämpligt i våra städer med 
alla problem som finns i dem, och det betyder att vara 
hållbar länge och att bidra till den miljön på ett positivt 
sätt. Detta var min första tanke om DEKTON. Och då, 
upptäckte jag ännu mer: materialet har mycket 
karaktär, en inneboende karaktär som är lika djup som 
en naturstens, men på ett fullkomligt innovativt sätt 
och med förbättrat komprimeringsmotstånd, 
egenskaper, osv. 

Många underbara byggnader som vi beundrar är vackra 
på bild, eller på ett fem minuters besök, men när du 
kommer tillbaka till samma berömda arkitekturverk ett 
år senare, kan det se slitet ut därför materialen inte är i 
gott skick ... Av denna anledning, beundrar jag 
Cosentinos material, e�ersom det är långvariga 

material, och för att en byggnad ska vara hållbar, 
måste det vara en byggnad som inte bara har en ny 
fasad som varar fem år, men som tål förorening och 
alla problem som finns i våra städer... så detta är min 
koppling till DEKTON. Jag har lärt mig mycket om 
DEKTON, och håller fortfarande på att lära mig mer, 
därför det är fortfarande verkligen en ny produkt på 
marknaden. Det är något nytt och jag ser en så stor 
potential: dess förmåga att skapa vinklar och hurdant 
det omfattar hörn och hur det skapar kontinuitet 
mellan inomhus och utomhus, något som händer 
mycket sällan. Och det är inte bara dess naturliga 
ursprung som intresserar oss, utan dess förmåga att 
utveckla framtiden är också en del av det. Jag älskar 
det faktum att det är ett material från 2000-talet som 
överför innovativa känslor. Det är traditionellt, men det 
är också innovativt. Jag tror verkligen på vad jag säger. 
Det är något av ett specialintresse. Via arbetet med 
DEKTON på "Beyond the Wall" har jag visat på 
komplexiteten, mångsidigheten, möjligheterna och 
även utmaningarna i att utforma med ett sådant 
material som DEKTON. 

Jag håller för tillfället på att arbeta i flera projekt, några 
mycket komplexa och andra handlar om storskaliga 

byggnader som vi måste reparera som byggdes för 
många år sedan. Så vad ska jag göra?  Ja, jag tänker på 
detta material och dess stora potential, med dimensio-
ner som omfattar en minsta tjocklek av 0.8 cm till 
större tjocklek på skivorna, vilka också är tillgängliga i 
storformat... Du kan föreställa dig hur svårt det är att 
skaffa material med dessa särdrag...Dessutom, anser 
jag att det är en mycket konkurrenskra�ig produkt, det 
är inte dyrt om vi jämför det med många andra 
material på marknaden. Jag är säker på att detta är det 
idealiska materialet. 

Medan jag vandrade omkring i DEKTON-fabriken 
funderade jag kring hur världen håller på att förändras- 
särskilt i Europa – i ett sådant samhälle som den kring 
tjänstesektorn, blev jag förvånad över fabrikens 
skönhet och tänkte att detta är det som verkligen 
skapar kultur. Inte bara genom att prata om det, utan 
genom att agera. Detta är poesi och jag blev impone-
rad av förmågan hos denna entreprenörinitiativa 
familjeorganisation som egentligen rör sig inom andra 
materialiska aspekter. 
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FAKTABLAD I enlighet med Standard EN-14.411

*Kontrollera referenser för familjegrupperna

Test Standard Fastställande Enhet Familj I* Familj II* Familj III*

Flexion
och böjhållfasthet

UNE EN ISO 
10.545-4

Genomsnittlig böjningbeständighet N/mm2 60 67 59

Genomsnittlig böjningsbelastning N 2.548 2.313 2.356

Genomsnittlig böjhållfasthet N 14.966 13.559 13.818

Vattenabsorption,
Öppea porositet och densitet

UNE EN ISO 
10.545-3

Kokt vatten absorption % 0 0,1 0,1

Vakuum vattenabsorption % 0,1 0,1 0,1

Öppea porositet % 0,2 0,2 0,2

Skenbar relativ densitet g/cm3 2,51 2,61 2,53

Skenbar densitet g/cm3 2,50 2,61 2,52

Djup nötningsbeständighet UNE EN ISO 
10.545-6 Slipvolym mm3 125 106 115

Fastställande av dimension 
och ytutseende

UNE EN ISO 
10.545-2

Längd och bredd % ±0,6% (±2 mm) ±0,6% (±2 mm) ±0,6% (±2 mm)

Tjocklek % ±5% (±0,5 mm) ±5% (±0,5 mm) ±5% (±0,5 mm)

Sidor rakhet % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm)

Rektangulärhet % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm)

Central krökning % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm)

Sidokrökning % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm)

Varpning % ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm) ±0,5% (±2 mm)

Ytutseende (oskadade plattor) % 100 100 100

Fastställande av
slaghållfasthet

UNE EN ISO 
10.545-5

Genomsnittlig restitution
koefficient - 0,85 0,85 0,85

Fastställande av termisk 
linjär utvidgning

UNE EN ISO 
10.545-8 Dilatation mellan 30-100ºC ºC-1 6,5 · 10-6 5,1 . 10-6 0,3 . 10-6

Fastställande av termisk 
shock resistens

UNE EN ISO 
10.545-9 Skada - Godkänd/

oskadad
Godkänd/
oskadad

Godkänd/
oskadad

Fastställande av fuktighet 
utvidgning

UNE EN ISO 
10.545-10

Maximal utvidgning mm/m 0,1 0,1 0,1

Genomsnittlig utvidgning mm/m 0,0 0,0 0,0

Fastställande av
frostbeständighet

UNE EN ISO 
10.545-12 Skada - Godkänd/

oskadad
Godkänd/
oskadad

Godkänd/
oskadad

Fastställande av
Kemisk beständighet

UNE EN ISO 
10.545-13

CINH
4
/ Rengöringsmedel Klass UA (oskadad) UA (oskadad) UA (oskadad)

Blekmedel / Salter för simbassänger Klass UA (oskadad) UA (oskadad) UA (oskadad)

HCI (3% v/v) Klass ULA (oskadad) ULA (oskadad) ULA (oskadad)

Mjölksyra (100g/l) Klass ULA (oskadad) ULA (oskadad) ULA (oskadad)

KOH (30 g/l) Klass ULA (oskadad) ULA (oskadad) ULA (oskadad)

HCI (18%) Klass UHA (oskadad) UHA (oskadad) UHA (oskadad)

Mjölksyra  (5%) Klass UHA (oskadad) UHA (oskadad) UHA (oskadad)

KOH (100 g/l) Klass UHA (oskadad) UHA (oskadad) UHA (oskadad)

Fastställande av
fläckbeständighet

UNE EN ISO 
10.545-14

Grön livsmedel Klass 5 5 5

Röd livsmedel Klass - - -

Dy (lösning) Klass 5 5 5

Olivolja Klass 5 5 5
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I enlighet med Standard EN-14.631 I enlighet med Standard DIN 51130

HALKRAPPORT

Naturlig slutbehandling

Värde 48 23

Fastställande USRV torr USRV våt

Värde 7,2

Naturlig slutbehandling

FAKTABLAD I enlighet med Standard ASTM (American Society for Testing Materials)

*Kontrollera referenser för familjegrupperna

Test Standard Fastställande Enh. Familj I* Familj II** Familj III*

Fukthallt utvidgning ASTM C370 Genomsnittlig fukthallt utvidgning % 0,02 0,005 0,004

Brotthållfasthet ASTM C648 Genomsnittlig brotthållfasthet Ibf 3.963 4.896 3.932

Böjegenskaper ASTM C674 Genomsnittlig  ruptursmodul psi 10.828 13.997 9.005
Vattenabsorption, skrymdensitet 
skenbar porositet och skenbar 
specifik vikt

ASTM C373 Genomsnittlig  vattenabsorption % 0,03 
(Ogenomtränglig)

0,05 
(Ogenomtränglig)

0,01 
(Ogenomtränglig)

Statisk  friktionskoefficient
(slirmotstånd) ASTM C1028

Statisk Torr Friktionskoefficient - 0,80 0,77 0,77

Statisk Våt Friktionskoefficient - 0,66 0,56 0,69
Våt dynamisk 
friktionskoefficient (DCOF)

ANSI A137.1 
section 9.6.1 Genomsnittlig DCOF - 0,57 0,47

(TABER nötning) ASTM C501 Genomsnittlig Avslipande Nötningsindex  182,2 337 240

Termisk stötmotstånd ASTM C484 Defekter - Inga defekter Inga defekter Inga defekter

Böjhållfasthet ASTM C482 psi 423 437 357

kemiska ämnen ASTM C650

Vanlig hushåll och rengöringskemikalier

Ättiksyra, 3% (v/v) - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Ättiksyra, 10% (v/v) - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Ammoniumklorid, 100 g/l - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Citronsyrelösning, 30 g/l - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Citronsyrelösning, 100 g/l - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Mjölksyra, 5% (v/v) - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Fosforsyra, 3% (v/v) - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Fosforsyra, 10% (v/v) - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Sulfaminsyra, 30 g/l - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Sulfaminsyra,100 g/l - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Simbassänger kemikalier

Natriumhypocloritlösning, 20 mg/l - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Syror och baser

Saltsyrelösning, 3% - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Saltsyrelösning,18% (v/v) - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Kaliumhydroxid, 30 g/l - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Kaliumhydroxid, 100 g/l - Ej affekterad Ej affekterad Ej affekterad

Absorption och skrym vikt ASTM C97
Genomsnittlig procent vikt  absorption % 0,02 0,04 0,02

Genomsnittlig densitet 3 156 160,63 157,6

Bristning modul ASTM C99

Genomsnittlig bristning modul 
under torra omständigheter psi 8.128 9.042 7.369

Genomsnittlig bristning modul
under våta omständigheter psi 7.490 8.446 7.480

Böjhållfasthet ASTM C880

Genomsninttlig böjhållfasthet 
under torra omständigheter psi 6.840 3.118 5.858

Genomsninttlig böjhållfasthet 
under våta omständigheter psi 6.205 4.187 5.119

Tryckhållfasthet ASTM C170

Genomsnittlig tryckhållfasthet 
under torra omständigheter psi 34.409 >55.000 44.882

Genomsnittlig tryckhållfasthet 
under våta omständigheter psi 17.823 >55.000 40.165

Nötningsbeständighet ASTM C1353 Genomsnittlig nötningsindex - 349 349.48 265.8
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Cosentino SA har, via sin policy av kontinuerli-
ga förbättringar i linje med en hållbar 
utveckling, på senare år utvecklat ett antal 
investeringar i miljöförbättring av produk-
tionprocessen. 

Dessa initiativ sy�ar till:  

Eliminering eller förminskning av atmosfäriska 
utsläpp från industrianläggning. 

Förbättrad avfallshantering och minimering av 
avfallsgenerering.

Införande av vattenledningssytem som 
optimerar användandet och minimerar förlust 
av vatten.  

Förbättring av hållbar rörlighet via cyklar. 

Att skapa grönområden.

Energieffektivitet.

HÅLLBAR UTVECKLING

ATMOSFÄR

Över 25.000 m² grönområde har skapats på den 
nya industriparken. Lokala arter och över 200 
träd har använts, anpassade till de torra 
förhållandena i trakten. 

GRÖNOMRÅDE

Förutom de redan nämda besparingsåtgärderna 
(såsom värmeåteranvändning från ugnarnas 
ånga) har andra effektiva åtgärder programme-
rats. 

För gatubelysning utomhus, har LED-belysning 
använts med timers inställda utifrån trafik. Maximal 
användning av naturligt ljus har gjorts med hjälp av 
installation av sk. skylights.

ENERGIEFFEKTIVITET

Lu�skydd är avgörande inte bara i miljömässigt 
perspektiv utan också för människornas hälsa. 
Bland åtgärderna som har tagits i DEKTON-till-
verkningen, kan vi belysa:

-Inneslutet transportsystem för mikroniserade 
råvaror från lastbilen till kvarnen.
- Integrerade transportsystem för att mimimera 
potentiella utsläpp från den punkt färgade råvaror 
genereras (spray) till dess lagringspunkt (24 
hermetiska silos) 
– Centraliserad dammuppsamling och reningssystem 
genom 7 slangfilter, vilka är placerade i olika 
fabrikssektioner.
 - Installation för utdragning, bearbetning och 
återvinninng av ånga från ugnen.
-MRD- and SPR-system för att återhämta värme från 
ugnarna. 

Vatten är en begränsad resurs. Det har tagits 
hänsyn till detta i DEKTON-tillverkningen, och 
följande åtgärder har antagits:

- Fyra uppsamlingsplatser placerade runtom i 
fabriken, som tillåter vatteninsamling för rengöring 
och återanvändning i processen. 
- System för att få fram vatten genom omvänd 
osmos-teknologi.
- Dekantering och klargöringsprocess som tillåter 
behandling och återanvändning av processat vatten.

Följande system för hantering av avfall som 
genererats under tillverkningprocessen har 
installerats:

-Anläggningar som sy�ar att återanvända råavfallet 
före värmebehandlingen.
-Dammsamlingssystem från de flera utsläpp av  
upptagningsområdena. 
- Rengöringsmaskiner som sopar och skrubbar med 
vattenåtervinningssystem.

AVFALLSUTVÄRDERING

Inom Cosentinos hållbarhetspolitik, spelar 
hållbar rörlighet en viktig roll.  I linje med 
detta, och med avseende på den nya industri-
parken där DEKTON tillverkas, har över 3 
kilometer cykelbanor utformnats och cyklar 
inköpts för de anställda att ta sig fram med. 

Dessutom, främjas hållbar rörlighet i industriparken, 
med användning av elektriska fordon, för både 
anställda och leverantörer. 

HÅLLBAR RÖRLIGHET

VATTENANVÄNDNING OCH
VATTENFÖRVALTNING
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 HÅLLBARA OCH 
ENERGIBESPARANDE PROCESSER 

ÄR EN VIKTIG DEL AV 
COSENTINOS ARBETSGÅNG.

ISO 14001

DEKTON® by Cosentino testas och evalueras 
under NSF International Standard 51 för de 
olika produkterna. Att ha erhållt NSF-certifikat 
och därför ha rättigheten att använda dess 
logotyp för certifierade produkter, är en 
toxikologisk utvärdering av alla ingredienser 
som de olika produkterna innehåller. En 
kvalifikationsprovning har utförts framgångsrikt 
samt en årsrevision utan förvarning på alla 
tillverkninganläggningar. 

För att se den produktförteckningen som är i kra� 
under denna certifiering, besök NSFs hemsida. 

www.nsf.org

European Technical Assessment (ETA)

DEKTON® by Cosentino evalueras av ITeC (Institute 
of Construction Technology of Catalonia) som en 
produkt för ventilerade fasader.  E�er att produkten 
uppnår den sk. European Technical Assessment, ska 
ett CE-märke tillämpas direkt på produkten för 
denna typ av tillämpningar.  

ETA

Greenguards Certifierade program identifierar 
produkter som har testats för att säkerställa att deras 
kemiska- och partikelutsläpp är i linje med strikta 
riktlinjer för lu�föroreningar inomhus. På samma sätt 
har Greenguard ett annat certifikat som heter 
“Greenguard for Children & Schools”som bedömer den 
känsliga miljön hos skolor tillsammans med de 
särskilda egenskaperna hos denna bygnadstyp. Denna 
typ av certifikat inkluderar den högsta kravkontroll 
med avseende på kemiska produkters utsläpp. 

DEKTON® by Cosentino har analyserats av Greenguard, 
med bevis att det inte släpper ut några flyktiga 
organiska ämnen och på så vis uppnått certifiering för 
både Greenguard Certified (Certifikat Nr. 41572-410) 
och Greenguard Gold (Certifikat Nr. 41572-420).  De 
olika certifikaten för Cosentinos produkter kan laddas 
ned från Greenguards hemsida. 
www.greenguard.org

GREENGUARD

Detta erkännande certifierar och konsoliderar för 
Cosentino kvaliten hos Cosentinos miljöled-
ningssytem. 

Detta intyg täcker hela processen i vilken företaget 
är involverat redan från utformning, tillverkning och 
bearbetning av DEKTON, till dess distribution och 
marknadsföring. 

Det certifierar bland annat utsläppskontroll i 
atmosfären, avfallhanteringsprogram,  behand-
lingssystem och vattenåteranvändning, insamling 
av kemiska ämnen, och miljöfarlighetskontroll.

NSF

För information om en särskild projektcertifiering kontakta Cosentino Research and Development, SL:
 infoCRD@cosentinogroup.net
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Cosentinokoncernen är ett globalt familjeföre-
tag som tillverkar och distribuerar högkvalitati-
va, innovativa ytor för design- och arkitektur-
världen. Företaget har sin egen kultur grundad 
på innovation, vilket har lett det till att 
utveckla banbrytande produkter som har blivit 
storsäljare på marknaden.

Cosentino driver för närvarande den största 
kvartsproduktionsanläggningen i Spanien och den 
största naturliga granitproduktionsanläggningen i 
Brasilien. Dessutom distribuerar företaget dess 
produkter till över 80 länder och har över 2.400 
medarbetare. Mer än 85% av Cosentinokoncernens 
omsättning härrör från internationella marknader.

COSENTINOS STARKA ÅTAGANDE FÖR 
INNOVATION AV YTOR HAR BLIVIT ETT 
KÄNNETECKEN FÖR VARUMÄRKET.
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Cosentinos huvudkontor finns i en industripark i 
Macael i Almería-provinsen (Spanien), med en total 
yta på cirka en miljon kvadratmeter. Detta är den 
produktiva, administrativa och logistiska knutpunkt 
ifrån vilken koncernen kontrollerar och styr dess 
internationella distributionssystem. 

Denna park innehåller de viktigaste produktionsanlägg-
ningarna som inkluderar: tre Silestone- och Eco by 
Cosentino-anläggningar, en marmoranläggning och den 
nya DEKTON-anläggningen. 
Den sist nämnda är en innovativ produktionsinstallation 
som täcker över 170.000 kvadratmeter, utrustad med 
den senaste banbrytande tekniken och en daglig 
produktionskapacitet av minst 1.500 råskivor som är 2 
cm tjocka. I framtiden, kommer den programmerade 
kapaciteten vara totalt 6.000 råskivor dagligen.  

Förutom den nya DEKTON-anläggningen, har en nytt 
distributionscenter kallad “Intelligent Logistics Platform” 
skapats, som säkerställer DEKTON, Silestone och Eco by 
Cosentino- leveranser, sju dagar per vecka, 365 dagar 
om året. Denna plattform lastar automatiskt och 
placerar alla inköpsorder för råskivor via användandet av 
avanserad lagerstyrande programvara.

COSENTINOS INNOVATIONSTIDSLINJE

2006

2010

2012

2013

1990

2000

2004

2007

2009

SILESTONE
Köks- och badrumsbänkar 
Naturlig kvarts för dekoration av kök och badrum 
med en bred färgskala och hög prestanda.

NATURLIG GRANIT
Tillverkad i Brasilien
Hängiven innovation via dri�en av en av de mest moderna 
granitfabrikerna i världen. 

Ett exklusivt bakteriehämmande skydd utvecklat av 
Cosentino som hindrar spridningen av bakterier på ytor 
inklusive på kanter och i skarvar.  

BAKTERIEHÄMMANDE SKYDD

SENSA
Naturlig granit med exklusivt skydd
Unik granit med en exklusiv fläckbeständighet som 
repellerar vätskor och med NSF-certifiering för 
produktens hela livscykel.

PREXURY
Halvädelstenar
Ytor som är tillverkade med halvädelstenar och 
andra naturliga material vilka tillåter er att skapa 
unika miljöer.

ECO by Cosentino
Återvunna ytor
Nytt material som består av 75% återvunna material, 
som innehåller ett ekologiskt bindemedel härrörande 
ifrån majs.

INTEGRITY
Integrerade diskhoar
Köksbänken och diskho integrerade i en enda del, utan 
fogar, sprickor eller begränsningar. Perfekt integration.

SUEDE
Ny exklusiv textur
Ny extra matt Silestone-finish med en unik aldrig 
tidigare skådad textur och samma egenskaper som den 
polerade ytan.

DEKTON
Ultrakompakt yta i storformat
En produkt med extraordinära egenskaper och med 
noll porositet tack vare Cosentinos exklusiva 
komprimeringsprocess.  
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Tack vare dess innovativa verksamhet 
både i tillverkningprocesser och 
affärsområde, har Cosentino behållit sin 
ställning som en världsledare i stenbrans-
chen. 

Cosentino har sitt eget övergripande 
FoU-center vid huvudkontoret baserat i 
Spanien, vilket inkluderat sex laboratorier: 
keramik och glas, pigment, polymerer, 
natursten, kvarts och allmän forskning. 

En stor del av Cosentinos framgång beror på 
de många samarbeten helt nödvändiga för att 
generera meningsfulla framsteg. Vi undersöker 
inte ensamma. Samarbeten med universitet, 
företag och tekniska institut med globala 
referenser och sammanslutning med 
arkitekter, designers och ledande industriin-
genjörer, är nödvändiga områden för arbete, 
framsteg och innovation. 
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DEKTON använder en unik “Partikel Sintrings 
Teknik” (TSP), en högteknologisk process som är 
en accelererad version av de metamorfa 
förändringar som natursten upplever då den 
exponeras för högt tryck och hög temperatur 
under årtusenden.

TSP-teknik är en process som sintrar mineralpartiklar 
för att säkerställa att de förenas, så att inre 
strukturen förändras och komprimeras. 

DEKTON-pressen är på 25.000 ton, världens största 
press, som förvandlar stenplattan till en ultrakom-
pakt yta, och på så sätt garanterar extrem prestanda.

Denna utveckling representerar ett tekniskt 
genombrott kapabelt att generera en ny process, ett 
revolutionärt material och en ledande produkt.

UNDER FLERA ÅRTIONDEN HAR COSENTINO 
KOMBINERAT DET BÄSTA SOM NATUREN 

TILLHANDAHÅLLER OSS MED DEN SENASTE 
TEKNOLOGIN SOM VETENSKAPEN GER OSS.

SINTRING
OCH PRESSNING
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COSENTINOCENTERS NÄTVERK

Cosentino A CORUÑA
Cosentino BILBAO
Cosentino BARCELONA
Cosentino CASTELLÓN
Cosentino MÉRIDA
Cosentino MADRID
Cosentino MURCIA
Cosentino SAN SEBASTIAN
Cosentino SANTANDER
Cosentino SEVILLA
Cosentino TOLEDO
Cosentino VALENCIA
Cosentino VALLADOLID
Cosentino ZARAGOZA
Cosentino GIRONA
Cosentino GRANADA
Cosentino ALMERÍA
Cosentino VIGO

ESPAÑA

Cosentino BELO HORIZONTE
Cosentino FORTALEZA
Cosentino GOIÂNIA
Cosentino LATINA VITORIA
Cosentino RECIFE
Cosentino SAO PAULO
Cosentino SANTA CATARINA

BRASIL

Cosentino DUBLIN CENTRE
IRELAND

Cosentino MEXICO-LATAM

* Öppnar snart 

MEXICO

Cosentino ANAHEIM
Cosentino ATLANTA
Cosentino AUSTIN
Cosentino BOSTON
Cosentino CHARLOTTE
Cosentino CHICAGO
Cosentino CINCINNATI
Cosentino DALLAS
Cosentino DENVER*
Cosentino FORT LAUDERDALE*
Cosentino HOUSTON
Cosentino LENEXA
Cosentino LONG ISLAND*
Cosentino MIAMI
Cosentino MINNEAPOLIS
Cosentino ORLANDO
Cosentino PITTSBURG*
Cosentino PHILADELPHIA
Cosentino PHOENIX
Cosentino SACRAMENTO*
Cosentino SAN DIEGO
Cosentino SAN FRANCISCO
Cosentino SEATTLE
Cosentino SPOKANE
Cosentino CENTRAL TEXAS*
Cosentino WASHINGTON DC
Cosentino WESTCHESTER

USA

Cosentino CALGARY*
CANADA

Cosentino LISBOA
Cosentino PORTO

PORTUGAL

Cosentino DARLINGTON
Cosentino EAST LONDON
Cosentino GLOUCESTER
Cosentino HOOK
Cosentino MANCHESTER

UK
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Cosentino OSLO
NORWAY

Cosentino SCANDINAVIA
SWEDEN

Cosentino ZURICH
SWITZERLAND

Cosentino THE NETHERLANDS
HOLLAND

Cosentino VIENA
AUSTRIA

Cosentino BELGIUM
BELGIUM

Cosentino VENEZIA
Cosentino CATTOLICA
Cosentino MILANO

ITALY

Cosentino PARIS
Cosentino LYON
Cosentino RENNES
Cosentino TOULOUSE

FRANCE

Cosentino MUNCHEN
Cosentino BERLIN
Cosentino DÜSSELDORF
Cosentino STUTTGART

GERMANY

Cosentino BRISBANE
Cosentino MELBOURNE
Cosentino SIDNEY
Cosentino CITY SYDNEY

AUSTRALIA

Cosentino AUCKLAND
NEW ZEALAND

Cosentino KUALA LUMPUR
MALAYSIA

Cosentino ANKARA
Cosentino ESTAMBUL
Cosentino IZMIR

TURQUIA
Logistiklager SOUTH AFRICA

Cosentino CITY SINGAPUR
DUBAI
JAPAN

LOGISTIK
Operatörer 

DelägarCenterCosentino CityCosentino Center
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