
ULTRACOMPACTE
OPPERVLAKKEN
Nieuw materiaal voor keukens, badkamers, wanden, vloeren en gevels

GESCHIKT VOOR BUITENTOEPASSINGEN - UV-BESTENDIG

PLATEN VAN GROOT FORMAAT - XXL

HOGE KRAS-  EN VLEKBESTENDIGDHEID 

HOGE VUUR- EN HITTEBESTENDIGHEID

SLIJTVAST

LAGE WATERABSORPTIE

BRANDWEREND MATERIAAL



HALO SPLENDOR BLAZE LUMINA SPECTRA

BLANC CONCRETE
TECH Collection

ALDEM
WILD Collection ENTZO

NATURAL 
Collection

TRILIUM
TECH Collection

VALTERRA
WILD CollectionGADA

NATURAL
Collection

XGLOSS is de nieuwe gepolijste afwerking voor Dekton® 
oppervlakken met een uitzonderlijke kristalglans. Een unieke, 
nieuwe glanzende afwerking die een stralende glans heeft 
zoals niet eerder vertoond, met de vertrouwde bestendigheid 
van Dekton®.

De sterkte en bestendigheid van XGLOSS overtreft dat 
van de meeste materialen op de markt. Dankzij de 
baanbrekende en revolutionaire Nanotech behandeling 
specifiek voor Dekton® heeft XGLOSS een unieke glans 
gecombineerd met waterafstotende en vlekbestendige 
eigenschappen. Dit zonder een toplaag of andere 
beschermlaag aan het product toe te voegen, terwijl het 
materiaal zacht aanvoelt. 

NIEUW DEKTON XGLOSS

NIEUWE 
DEKTON KLEUREN

DISCOVER



Nieuwe Apps

Dekton App (smartphone en tablet) 

Silestone App (smartphone en tablet) 

3D Home (tablet) 

Cosentino 3D Kitchen
Ontwerp jouw keuken in de nieuwe Cosentino 3D 
Kitchen keuken app!

Cosentino Online Visualizer
Combineer alle Cosentino producten in onze 
kleurensimulator in 8 verschillende omgevingen. 

DIGITAL WORLD
OF DEKTON

Web Nieuws

Foto’s in hoge kwaliteit
Bekijk foto’s van alle Dekton® kleuren in hoge 
kwaliteit.

Dichtstbijzijnde winkel
Vind een verkooppunt bij u in de buurt via onze 
zoekmachine. 

Dekton® projecten
Ontdek alles over onze Dekton® projecten en deel 
informatie over deze architecturale modellen. 



DEKTON VOORDELEN

HOGE UV-
 BESTENDIGHEID

HOGE  
KRASBESTENDIGHEID VLEKBESTENDIG HOGE VUUR- EN 

HITTEBESTENDIGHEID

9 8 6 4

SLIJTVAST BESTAND TEGEN
VORST EN DOOI

HOGE   
MECHANISCHE 
WEERSTAND

LAGE 
 WATERABSORPTIE

5 7 3 0

KLEURSTABILITEIT DIMENSIONALE
STABILITEIT

BRANDWEREND 
MATERIAAL

HOGE WEERSTAND 
TEGEN HYDROLYSE

1 2

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN

RESISTANT
TO ABRASION

RESISTENCIA
A LAS MANCHAS

RESISTANT
TO STAINS
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RESISTENTE
AL RAYADO
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REDUCIDA
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AL COLOR

COLOR
STABILITY
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RESISTANT
TO ICE & THAWING
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HIGH UV
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HIGH MECHANICAL
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HIGH RESISTANT
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MÁXIMA RESISTENCIA
AL FUEGO Y AL CALOR

HIGH RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT
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FIREPROOF
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BESTAND  
TEGEN ALLES
Zeer krasbestendig, zeer lage poreusheid en 
bestand tegen agressieve chemische producten.

ONVERANDERLIJK 
BIJ WARMTE
Zeer bestand tegen hoge temperaturen zoals 
potten en pannen die van de kookplaat komen en 
UV-stralen.

GRENZELOZE
INSPIRATIE 
Creëer trendsettende ontwerpen met bijzondere 
kleuren in unieke afwerkingen. Met grote 
afmetingen voor nieuwe designoplossingen.

EEN WERKBLAD 
OM VAN TE GENIETEN
Een zeer onderhoudsvriendelijk, vlekbestendig 
product met maximale duurzaamheid. Met 10 jaar 
garantie op het materiaal na registratie. 

GROOT FORMAAT 
ONBEGRENSDE
MOGELIJKHEDEN
Het formaat (tot 1440 x 3200 mm) en het lichte 
gewicht van Dekton (vanaf 8 mm dik), betekent 
een toename in de ontwerpmogelijkheden voor
keukens, badkamers, wanden, gevels of veel 

DEKTON ULTRACOMPACT OPPERVLAK

ULTRA
FORMAAT

ULTRA
DIKTE

Tot



 HALO - XGLOSS SOLID Collection

8 mm

12 mm

20 mm

 KERANIUM  - TECH Collection

ULTRAFORMAATULTRADIKTE
De afmeting (Tot 1440 x 3200 mm) en het lichte gewicht van 
Dekton® betekent een toename in de ontwerpmogelijkheden voor 
keukens, badkamers, wanden, gevels of veel belopen vloeren.

De platen van Dekton® worden geleverd in verschillende diktes. 
Kies voor de meest geschikte optie, afhankelijk van de toepassing, 
het ontwerp of het gewenste eff ect uit 8mm, 12mm of 20mm.

PST 
PARTICLE 
SINTERING
TECHNOLOGIE

PST is een technologisch proces dat 
mineraaldeeltjes onderling met elkaar verbindt, 
dit noemt men sinteren. Hierdoor verandert hun 
interne structuur. 

De PST-technologie sintert op een volledig nieuwe 
manier procedures van de meest geavanceerde 
technologische industrieën. Deze ontwikkeling 
betekent een technologische en industriële sprong 

die een nieuw proces, een revolutionair materiaal 
en een topproduct oplevert.

Voor de productie van Dekton® wordt gebruik 
gemaakt van de exclusieve PST-technologie, een 
technologisch proces dat een versnelde versie is 
van de metamorfe veranderingen die natuursteen 
ondergaat door duizenden jaren blootstelling aan 
hoge druk en hoge temperaturen.

Met elektronische microscopie is er geen enkele 
poreusheid van het materiaal waar te nemen. 
Dit is het gevolg van het exclusieve sinterings- 
en ultracompactieproces van Dekton®, dat zich 
onderscheidt door de afwezigheid van poreusheid 
en microdefecten die spanningen of zwakke 
punten veroorzaken.

WAT IS DEKTON?

Dekton® wordt gecreëerd in een paar uur dankzij een exclusief 
technologisch proces, dat een versnelde versie is van het natuurlijke 
proces van duizenden jaren dat natuursteen ondergaat. 

Dekton® is een verfi jnde mix van 
grondstoffen die gebruikt worden bij
de productie van glas, porselein tegels 
en kwarts. 

ULTRA
FORMAAT

ULTRA
DIKTE

Tot

ULTRA
FORMAAT

ULTRA
DIKTE

Tot



KRASBESTENDIG Een Dekton® werkblad is zeer krasbestendig. Keukengereedschap zoals messen en scharen veroorzaken er geen 
krassen op. Wij raden echter wel aan om een snijplank te gebruiken, ter bescherming van uw keukengereedschap. 

VLEKBESTENDIGHEID

Dankzij de lage poreusheid is het Dekton®-oppervlak 
zeer bestendig tegen zowel vlekken die ontstaan bij 
huishoudelijk gebruik als tegen chemische producten. 
Zelfs de hardnekkigste vlekken zoals wijn-, koffi  e,- inkt- 
of roestvlekken kunnen eenvoudig worden verwijderd.

Spatten of druppels van reguliere
schoonmaakmiddelen en zelfs agressievere 
reinigers zoals bleekmiddel of ovenreinigers 
veroorzaken geen enkele schade aan het materiaal.
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HOGE VUUR- EN
HITTEBESTENDIGHEID

Dekton® is zeer bestand tegen hoge temperaturen, 
die geen invloed hebben op het uiterlijk en 
de eigenschappen van het materiaal. Hete 

keukenbenodigdheden, huishoudelijke apparaten, 
potten of pannen kunnen direct op het oppervlak 
worden gezet zonder dat dit beschadigd.
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KLEURSTABILITEIT
Dankzij het productieproces van Dekton® kan de pigmentatie 
en decoratie van het materiaal worden gecontroleerd, waardoor 
alle platen onderling een betere kleurstabiliteit aanhouden.

Het resultaat is een product dat na verloop van tijd geen 
kleur verliest. Na de installatie zal Dekton® er altijd uitzien 
als nieuw.



KEUKENWERKBLADEN

Wie van zijn keuken een unieke ruimte wil maken 
vindt in Dekton® een bijzonder product dat jaar in
jaar uit mooi blijft. Dankzij het grote formaat is het 
materiaal perfect voor grote oppervlakken zoals
bijvoorbeeld keukeneilanden die uit één stuk 
kunnen worden geïnstalleerd, zonder naden en 
zonder beperkingen.

Dit maakt van Dekton® een aantrekkelijk oppervlak 
dat op harmonieuze wijze kan worden geïntegreerd 
binnen uiteenlopende ontwerpstijlen.
 
Daarnaast combineert Dekton® alle kwaliteiten die van 
belang zijn voor professionele chefs en hobbykoks 
wereldwijd. Het is een hygiënisch oppervlak dat 
aangenaam aanvoelt en dat jaar in jaar uit bestand is 
tegen alle veel voorkomende vlekkenmakers.

Dit verfijnde materiaal is bestemd voor dagelijks 
te gebruiken. Perfect dus voor keukens, waar 
koken een plezier wordt. Om zo samen te kunnen 
genieten.
 
Dekton® biedt schoonheid en soliditeit en is 
eenvoudig schoon te maken. De dichte structuur
is het resultaat van een grote technologische 
vooruitgang, met als voornaamste aspect:
geen zorgen meer over krassen, vlekken of 
warmtesporen. En het materiaal hoeft alleen maar
afgenomen te worden met een doekje, dat is alles.
 
Want Dekton® vindt dat een keuken bedoeld is om 
grenzeloos van te genieten.

 TRILIUM - TECH Collection



 VENTUS - SOLID Collection

 KERANIUM  - TECH Collection



DEKTON 
COLLECTIE

ZENITH_SOLID Collection m

HALO_SOLID Collection p

NIEUW

KAIROS_Natural Collection m ENTZO_NATURAL Collection m

NIEUW

AURA 15_NATURAL Collection m

MAKAI_WILD Collection l ARIANE_SOLID Collection l BLANC CONCRETE_TECH Coll. m

NIEUW

GADA_NATURAL Collection l

NIEUW

EDORA_NATURAL Collection l IROK_NATURAL Collection m DANAE_NATURAL Collection m VALTERRA_WILD Collection l

NIEUW

l ULTRATEXTUUR

m ULTRAMAT

p XGLOSS

     ECO DEKTON     



ALDEM_WILD Collection l

NIEUW

KEON_TECH Collection m SPLENDOR _SOLID Collection p

NIEUW

VENTUS_SOLID Collection m

BLAZE_SOLID Collection p

NIEUW

KORUS_SOLID Collection m GALEMA_SOLID Collection m LUMINA_SOLID Collection p

NIEUW

STRATO_TECH Collection m SIROCCO_NATURAL Collection m VEGHA_NATURAL Collection m TRILIUM_TECH Collection m

NIEUW

KADUM_TECH Collection m KERANIUM_TECH Collection m BOREA_WILD Collection l KELYA_NATURAL Collection m

ANANKE_SOLID Collection l SIRIUS_SOLID Collection l DOMOOS_SOLID Collection m SPECTRA_SOLID Collection p

NIEUW



 KADUM - TECH Collection  

Badkamerbladen BadkamerwandenBuitenbladen Badkamervloeren 
en zwembadbodems

TrappenBuitenmurenTerrasvloerenKeukenbladen BinnenwandenBinnenvloeren 

DEKTON® is onbetwist een uniek en vooraanstaand product voor een keur aan 
toepassingen, in alle ruimten, zowel binnen- als buitenshuis en op alle niveaus. Dit 
geeft  oneindig veel mogelijkheden voor een vloeiend design.

HOGE 
UV-BESTENDIGHEID

Dekton® is zeer goed bestand tegen 
ultraviolet (UV) licht en verkleurt na verloop 
van tijd niet, waardoor het perfect is voor 
toepassingen zowel binnen als buiten.
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DEKTON TOEPASSINGEN
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 KELYA - NATURAL Collection

Koken met de hemel als dak

Koken is zonder twijfel een aangename ervaring 
en koken in de openlucht zorgt meestal voor extra 
plezier, zoals samen genieten en ontspannen rond 
de barbecue. Dekton® is, dankzij zijn ultracompacte 
structuur, een materiaal dat uitermate geschikt is 
voor buitenkeukens en barbecues.

Als sterk en stijlvol product geeft  Dekton® 
karakter aan buitenkeukens met veel praktische 
eigenschappen. Vlekken, stoten, warme potten en 
pannen, … Dekton® is overal tegen bestand, voldoet 
aan alle gebruikseisen en blijft  mooi.

Het materiaal is eveneens bestand tegen vorst, 
zon, hagel en wind. Na een periode van slecht 
weer hoeft  Dekton® alleen maar te worden 
schoongemaakt om zich vervolgens weer in al zijn 
pracht te laten zien.

MATERIAAL VOOR 
BUITENKEUKENS 

D



 KERANIUM - TECH Collection
KEUKENBLADEN



 MAKAI - WILD Collection

 AURA 15 - NATURAL Collection

VLOEREN

WANDBEKLEDING 
BADKAMERS



De badkamer is dé plaats in huis waar hygiëne 
en harmonie samenkomen. Waar we kunnen 
ontspannen, en sensaties tot op de huid kunnen 
ervaren.

Dekton® is, dankzij zijn lage poreusheid volledig 
ondoordringbaar voor vloeistoffen. Het water 
stroomt zacht over het oppervlak zonder dat het 
in het materiaal kan doordringen. Dit betekent dat 

het, behalve dat het onveranderlijk mooi blijft, heel 
eenvoudig schoon te maken is.

De afwerkingen en kleuren vormen een 
onuitputtelijke inspiratiebron voor het inrichten van 
natte ruimtes. Met Dekton® zijn de mogelijkheden 
eindeloos.

WANDBEKLEDING EN 
WERKBLADEN VOOR BADKAMERS 



 DANAE - NATURAL Collection &  KADUM - TECH Collection



DEKTON GARANTIE
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Dekton® biedt een unieke, schriftelijke garantie 
op het materiaal voor keukenwerkbladen. Als 
marktleider onderstrepen wij het vertrouwen in 
ons merk door een unieke garantie van tien jaar na 
registratie op Dekton Ultracompacte Oppervlakken 
te geven.

Wij zijn verheugd om 10 jaar garantie op het 
materiaal voor uw Dekton® keukenwerkblad te 
kunnen bieden. Dit is uniek van Cosentino en gaat 
zeer eenvoudig in zijn werk. De garantie is enkel 
geldig indien deze binnen 60 dagen na installatie 
geregistreerd wordt op warranty.cosentino.com  

Garantievoorwaarden

10 Jaar garantie op het materiaal voor Dekton® 
keukenwerkbladen voor privé woonruimten, 
uitsluitend indien geïnstalleerd door een bevoegde 
verwerker / installateur.
1. Deze garantie is pas geldig als de gebruiker over 
de aankoopbon beschikt.
2. Cosentino vervaardigt geen werkbladen, maar is 
producent en leverancier van platen. 
3. De garantie dekt geen vervaardigings- of 
installatiedefecten van het product, aangezien 
Cosentino deze handelingen niet verricht.

Wanneer de aangeboden garantie van 10 jaar 
van toepassing is, wordt al het nodige materiaal 
aangeleverd voor de vervanging van het werkblad, 
maar de productie- en installatiekosten van het 

CERTIfICATEN
Greenguard

     

Certificaat dat de lage uitstoot in de lucht van 
chemische verbindingen waarborgt.

NSf

Certificaat dat waarborgt dat het product vanuit 
hygiënisch opzicht veilig is voor de gezondheid.

ETE

Dekton® by Cosentino is beoordeeld door het ITeC 
(Instituut voor Bouwtechniek van Catalonië) als 
product voor geventileerde gevels.

ISO 14001

Toont de efficiëntie aan in het gebruik van 
watersystemen en controle van milieurisico’s.

Dekton® is internationaal 
gecertificeerd en garandeert 
maximale veiligheid en bescherming.

**

*



WWW.DEKTON.COM

DEKTON XGLOSS
RAFA NADAL

ULTRAULTRAGLANZENDE OPPERVLAKKENGLANZENDE OPPERVLAKKEN

WWW.DEKTON.COM

DEKTON XGLOSS is de nieuwe lijn van gepolijste Dekton® 
oppervlakken met een uitzonderlijke kristalglans Een ongekende 
stralende glans met de welbekende eigenschappen van Dekton®.
Krasbestendig.
Vlekbestendig.
Vuur,- en hittebestendig.

DEKTON® GLANST!

SPECTRA 
XGLOSS SOLID Collection

NEW
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Rafa Nadal
Cosentino Brand Ambassador

COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Ph.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com
F DektonbyCosentino   T @Dekton

** Kijk voor meer informatie over kleuren met NSF-certifi caat op www.nsf.org

COSENTINO THE NETHERLANDS 
Florijn 6, 

5751 PC Deurne (Nederland)
T. +31 (0)493-326910 
F. +31 (0)493-326911 
info.nl@cosentino.com  

COSENTINO BELGIUM 
Koeweidestraat 44 

1785 Merchtem (België)
T. +32 (0)52/21.66.73 
F. +32 (0)52/21.81.73

 info.be@cosentino.com 

* Raadpleeg de bijzondere garantievoorwaarden.
V 03/2016


