
ULTRAKOMPAKTA 
YTOR
Nya ytor för kök och badrum

SKIVOR AV STORFORMAT - XXL
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ELDFAST MATERIAL
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ALDEM
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NATURAL 
Collection

TRILIUM
TECH Collection

VALTERRA
WILD CollectionGADA

NATURAL
Collection

XGLOSS är den nya familjen av polerade Dekton®-ytor som
presenterar en extraordinär kristallin glans. En unik ny 
finish, där denna polering erbjuder en strålande glans som 
slår det mesta, medan den bibehåller den välkända fysiska 
motståndskraften hos Dekton®.

Styrkan och motståndet hos XGLOSS överskrider 
detsamma hos de flesta andra ytor på marknaden. 
Genom månader av teknisk utveckling, har Cosentino 
banat väg för en behandling sk. Nanocoating specifikt för 
Dekton® som ger XGLOSS oöverträffad vattenavstötande 
och smutsavstötande egenskaper. Denna process sker 
utan att lägga till något annat skyddande lager till ytan 
av produkten och är mjuk vid beröring .

NYA DEKTON XGLOSS

NYA 
DEKTON-FÄRGER

UPPTÄCK



NYA Appar

Dekton App (Telefoner och plattor) 

Silestone App (Telefoner och plattor) 

3D Home (Plattor) 

Cosentino 3D-Kök
Konfigurera ditt eget kök med den nya “Cosentino 
Kitchen 3D”-appen för att ge liv åt ditt kök.

Cosentino Online Visualizer
Kombinera alla Cosentino-produkter i vår 
färgsimulator i 8 olika miljöer.

DEKTONS  
DIGITALA VÄRLD

Nyheter  
på Webben

Högkvalitativa bilder 
Tillgång till  bilder i hög kvalitet av alla Dekton®-
färgerna.

Närmaste butik 
Hitta din närmaste återförsäljare i vår avancerade 
sökmotor.

Dekton-Projekt 
Upptäck Dekton® projekt på djupet och ta del 
av informationen kring alla dessa arkitektoniska 
modeller.



DEKTON FÖRDELAR

HÖG 
MOTSTÅNDSKRAFT 
 MOT UV-STRÅLAR 

HÖG 
MOTSTÅNDSKRAFT 

MOT REPOR 

HÖG  
MOTSTÅNDSKRAFT  

MOT FLÄCKAR 

MAXIMAL 
MOTSTÅNDSKRAFT  

MOT BRAND
OCH VÄRME

9 8 6 4

NÖTNINGS-
MOTSTÅND 

FROST- OCH 
UPPTININGS-

BESTÄNDIGHET
HÖG MEKANISK    
HÅLLFASTHET

LÅG VATTEN-
ABSORPTION

5 7 3 0

FÄRG-
STABILITET 

DIMENSIONS-
STABILITET 

BRANDSÄKERT 
MATERIAL 

HÖG 
MOTSTÅNDSKRAFT 

MOT HYDROLYS 

1 2

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN

RESISTANT
TO ABRASION

RESISTENCIA
A LAS MANCHAS

RESISTANT
TO STAINS

ALTAMENTE
RESISTENTE
AL RAYADO

HIGHLY SCRATCH
RESISTANT

REDUCIDA
ABSORCIÓN DE AGUA

REDUCED
WATER ABSORPTION

ESTABILIDAD
AL COLOR

COLOR
STABILITY

ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

DIMENSIONAL
STABILITY

RESISTENCIA
AL HIELO Y DESHIELO

RESISTANT
TO ICE & THAWING

ALTA RESISTENCIA
A LOS RAYOS

ULTRAVIOLETAS

HIGH UV
RESISTANCE

ALTA RESISTENCIA
MECÁNICA

HIGH MECHANICAL
RESISTANT

ALTA RESISTENCIA
A LA HIDROLISIS

HIGH RESISTANT
TO HYDROLYSIS

MÁXIMA RESISTENCIA
AL FUEGO Y AL CALOR

HIGH RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT

MATERIAL
INCOMBUSTIBLE

FIREPROOF
MATERIAL

RESISTENCIA
A LA ABRASIÓN

RESISTANT
TO ABRASION

RESISTENCIA
A LAS MANCHAS

RESISTANT
TO STAINS

ALTAMENTE
RESISTENTE
AL RAYADO

HIGHLY SCRATCH
RESISTANT

REDUCIDA
ABSORCIÓN DE AGUA

REDUCED
WATER ABSORPTION

ESTABILIDAD
AL COLOR

COLOR
STABILITY

ESTABILIDAD
DIMENSIONAL

DIMENSIONAL
STABILITY

RESISTENCIA
AL HIELO Y DESHIELO

RESISTANT
TO ICE & THAWING

ALTA RESISTENCIA
A LOS RAYOS

ULTRAVIOLETAS

HIGH UV
RESISTANCE

ALTA RESISTENCIA
MECÁNICA

HIGH MECHANICAL
RESISTANT

ALTA RESISTENCIA
A LA HIDROLISIS

HIGH RESISTANT
TO HYDROLYSIS

MÁXIMA RESISTENCIA
AL FUEGO Y AL CALOR

HIGH RESISTANCE
TO FIRE AND HEAT

MATERIAL
INCOMBUSTIBLE

FIREPROOF
MATERIAL

MOTSTÅR    
ALLT
Mycket hög reptålighet, nästan ingen porositet, och 
påverkas inte av starka kemikalier.

OFÖRÄNDERLIG  
VID VÄRME
Extremt tålig mot höga temperaturer, från 
kastruller och stekpannor liksom UV-strålning.

INSPIRATION  
UTAN GRÄNSER  
Designa ditt trendiga kök med slående 
färger och unika texturer. Storformat för nya 
kompositionslösningar

EN BÄNKSKIVA  
ATT NJUTA AV
Superlätt att underhålla, inga fingeravtryck eller 
märken och maximal hållbarhet. Din Dekton-
bänkskiva har en garanti på 10 år.

STORFORMAT OÄNDLIGA 
MÖJLIGHETER
Tack vare storleken (upp till 1440 x 3200 mm) 
och lättheten i Dekton® (från 8 mm tjocklek) växer 
designmöjligheterna exponentiellt, såväl i kök som 
i badrum, på fasader och på väggar, eller på golv 
där många människor passerar.
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DEKTON ULTRAKOMPAKTA YTOR



 HALO - XGLOSS SOLID Collection

8 mm

12 mm

20 mm

 KERANIUM  - TECH Collection

ULTRASTORLEKULTRATJOCKLEK
Tack vare storleken och lättheten i Dekton® (1440 x 3200 mm) 
växer designmöjligheterna exponentiellt, såväl i kök som i 
badrum, på fasader, väggar eller golv där många passerar.

Dekton®-skivorna finns i olika tjocklekar så man kan välja det 
lämpligaste alternativet beroende på tillämpning, design eller 
önskad effekt, från 8 mm till 20 mm.

 SIRIUS  - SOLID Collection

PST  
SINTRINGSTEKNIK 
MED  
PARTIKLAR

PST-tekniken är en process där mineralpartiklar 
sintras så att de länkas till varandra och förändrar 
sin interna struktur.

PST-tekniken syntetiserar processer från de mest 
avancerade teknologiindustrierna, på ett helt nytt 
sätt. Denna utveckling innebär ett tekniskt och 
industriellt kliv framåt, kapabelt att generera en 

ny process, ett revolutionerande material och en 
ledande produkt. 

Vid tillverkningen av Dekton® används den unika
PST-tekniken, en teknisk process som är en
accelererad version av de metamorfa förändringar 
som natursten upplever då den exponeras för högt 
tryck och hög temperatur under årtusenden.

Med hjälp av elektronmikroskopi tillåts en 
reducerad porositet hos materialet, vilken är 
resultatet av Dektons exklusiva sintrings- och 
ultra-komprimeringsprocess. Materialets minimala 
porositet och frånvaro av mikrodefekter som kan 
skapa spänningar eller svagheter ger Dekton® 
utmärkande egenskaper.

VAD ÄR DEKTON?

Dekton® emulerar på några timmar med hjälp av en unik teknisk process 
något som det tar naturen årtusenden att framställa.

Dekton® är en sofistikerad blandning av 
råvaror som används för att göra glas, 
senaste generationen keramikplattor 
och kvartsytor.
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REPTÅLIGHET Dekton® är en yta med hög reptålighet. Ytan repas inte av husgeråd eller vassa föremål.
Men vi rekommenderar ändå att du använder skärbräda för att skydda dina knivar.

MOTSTÅNDSKRAFT 
MOT FLÄCKAR

Tack vare den låga porositeten är den nya Dekton-
ytan mycket resistent mot både tillfälliga fläckar 
från vardagen i hemmet likväl som mot kemikalier. 
Även de mest envisa fläckar från vin, kaffe, bläck 
och rost är enkla att tvätta bort.

Stänk och droppar från rengöringsprodukter 
innehållandes till exempel blekmedel eller 
avfettningsmedel för ugn åsamkar inga skador på 
materialet.
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MAXIMAL
MOTSTÅNDSKRAFT MOT
BRAND OCH VÄRME

Dekton® har mycket god beständighet mot höga 
temperaturer, utan att ytans utseende eller 
egenskaper påverkas. Varma husgeråd,  
 
 

hushållsapparater, kastruller och pannor kan 
placeras direkt på ytan utan att denna skadas på 
något sätt.

4
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FÄRGSTABILITET
I Dektons tillverkningsprocess kan vi styra materialets 
pigmentering och estetik, så att vi kan få fram en bättre 
färgjämnhet i alla skivor.

Resultatet är en produkt som inte missfärgas eller bleks 
med tiden. Väl monterad behåller ytan sitt utseende under 
hela produktens livslängd.



KÖKSBÄNKSKIVOR

Om du längtar efter att förvandla ditt kök till en 
helt unik plats hittar du i Dekton® en produkt 
som håller under lång tid. I första hand eftersom 
installationer i ett enda stycke blir möjliga med 
Dekton®, utan skarvar och utan gränser vad gäller 
skönheten hos en slät yta som kan integreras med 
harmoni i många olika designstilar.

I Dekton® kombineras alla de egenskaper som 
kocken i oss alla förväntar sig. Det är en ren och 
behaglig yta, resistent mot allt som oftast sker i ett 
kök under år av användning. Ett mycket sofistikerat
material för en intensiv vardag, kapabelt att skapa 
utrymmen som bidrar till att varje dags matlagning 

i sig blir till en trevlig upplevelse, innan man sitter 
ner och njuter av en måltid i familjs och vänners 
lag.

Materialet representerar skönhet och styrka samt 
är lätt att rengöra. Den strukturella densiteten 
hos Dekton® utgör ett genombrott inom 
ingenjörskonsten, men det som verkligen betyder 
något är att vi inte behöver oroa oss för repor, 
fläckar eller märken efter värme. Man behöver 
bara ta ett tag med en enkel trasa när man är 
klar. Köket är till för gränslös njutning, det är vad 
Dekton® står för.

 TRILIUM - TECH Collection



 VENTUS - SOLID Collection

 KERANIUM  - TECH Collection



DEKTON  
COLLECTION

Zenith_SOLiD Collection m

haLO_SOLiD Collection p

NYHET

KairOS_natural Collection m entZO_natUraL Collection m

NYHET

aUra 15_natUraL Collection m

MaKai_WiLD Collection l ariane_SOLiD Collection l BLanC COnCrete_teCh Coll. m

NYHET

GaDa_natUraL Collection l

NYHET

eDOra_natUraL Collection l irOK_natUraL Collection m Danae_natUraL Collection m VaLterra_WiLD Collection l

NYHET

l ULTRATEXTUR

m ULTRAMATT

p XGLOSS

     ECO DEKTON



aLDeM_WiLD Collection l

NYHET

KeOn_teCh Collection m SpLenDOr _SOLiD Collection p

NYHET

VentUS_SOLiD Collection m

BLaZe_SOLiD Collection p

NYHET

KOrUS_SOLiD Collection m GaLeMa_SOLiD Collection m LUMina_SOLiD Collection p

NYHET

StratO_teCh Collection m SirOCCO_natUraL Collection m VeGha_natUraL Collection m triLiUM_teCh Collection m

NYHET

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

NYHET



 KADUM - TECH Collection  

Badrumsytor BadrumsväggarUtomhusytor Golvytor för 
badrum och 

pooler

TrapporYtterväggarUtomhusgolvKöksytor InnerväggarInomhusgolv

DEKTONS® nya ledande ställning kommer till uttryck på alla områden, i alla utrymmen, 
inomhus och utomhus, och i alla storleksomfång. Oändliga möjligheter för en flödande design.

HÖG 
MOTSTÅNDSKRAFT
MOT UV-STRÅLAR

Dekton® är mycket resistent mot 
ultravioletta (UV)- strålar och 
materialets färg försämras inte med 
tiden, vilket gör det till ett perfekt 
material både för användning 
inomhus och utomhus.
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 KELYA - NATURAL Collection

Laga mat med himlen som tak

Matlagning är definitivt en angenäm upplevelse, 
och att kunna göra det utomhus ger ofta trevliga 
sociala tillställningar. Vardagsfester som man 
avnjuter i sällskap runt en grill. Tack vare Dektons 
ultrakompakta struktur lämpar sig materialet 
särskilt väl för installationer av utomhuskök och 
grillar.

Dekton® tillför styrka och stil till sådana utrymmen 
och ger dem en obestridlig personlighet och 
obegränsad funktionalitet. Fläckar, stötar, varma 
redskap och höga temperaturer... Dekton®-ytan 
klarar av krävande användning utan avkall på sin 
oföränderliga skönhet.

Inte heller påverkas ytan av vinterns is eller hagel, 
inte heller av sol eller vind. När vädret blir sämre 
väntar Dekton®-ytorna helt enkelt bara på en enkel 
rengöring för att sedan åter lysa i sin fulla prakt.

BEKLÄDNAD 
FÖR UTOMHUSKÖK
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 KERANIUM - TECH Collection
KÖKSBÄNKSKIVOR



 AURA 15 - NATURAL Collection

 MAKAI - WILD Collection

YTOR

YTOR  
I BADRUM



Badrummet är den plats i huset där hygien och 
harmoni till fullo kan komma till uttryck. Ett 
utrymme som ägnas åt personlig hygien och vård, 
och som hjälper oss att känna oss avslappnade  
och låter oss njuta av vardagen, en plats där 
sinnena får lov att ta plats.

Tack vare Dektons låga porositet är den helt tät 
mot vätskor. Vatten glider bara över ytan, utan 

att någonsin tränga in i den. Detta faktum gör att 
materialet är extremt lätt att rengöra, plus att det 
har en oföränderlig skönhet.

De olika texturerna och färgerna utgör en oändlig 
källa till inspiration när vattenrelaterade utrymmen 
ska designas. Med Dekton® är möjligheterna 
oändliga.

VÄGGYTOR OCH 
BÄNKSKIVOR I BADRUM



 DANAE - NATURAL Collection   KADUM - TECH Collection



DEKTON-GARANTIN

G A R A N T
I

10 Å
R
S

Dekton® är det enda varumärket som erbjuder en
certifierad garanti. Skriftligen. Som största 
producent av kvartsytor utmärker sig Cosentino 
igen genom sin garanti på 10 år för Dekton®.

Dekton® presenterar sin nya 10-års garanti. En 
garanti för att inge konsumenterna mer lugn. 
Dekton följer sin bana av innovation med en 
ledande garanti. Här följer information om de 
steg som ska följas och de krav som krävs för att 
fullfölja Dekton®-garantin.

Garantivillkor:

10 års garanti för Dekton®-produkter som 
installerats av en specialverkstad eller en 
stenproducent.

1. För att garantin ska kunna tillämpas måste 
användaren inneha inköpsfakturan.

2. Garantin täcker inte fel som uppstått vid 
produktion och installation, eftersom Cosentino 
inte utför dessa arbeten.

CERTIFIKAT
Greenguard

     

Certifiering som intygar låga utsläpp av kemiska 
föreningar.

NSF

Certifiering som intygar att produkten är säker för 
hälsan i hygieniska termer.

ETE

Dekton® by Cosentino befinner sig under bedömning 
av iTeC (Institutet för byggteknik i Katalonien) som en 
produkt för ventilerade fasader.

ISO 14001

Intygar effektiviteten i användningen av vattensystem 
och kontroll av miljörisker.

Dekton® certifieras internationellt 
vilket garanterar maximal säkerhet 
och skydd.

**



WWW.DEKTON.COM

DEKTON XGLOSS
RAFA NADAL

ULTRAGLÄNSANDE YTOR

WWW.DEKTON.COM

DEKTON XGLOSS är en ny serie av polerade Dekton®-ytor med
en extraordinär glans. En glans som erbjuder en unik lysande
yta, samtidigt som den innhar den välkända motståndskraften
hos Dekton®.
Hög reptålighet
Fläcktålig
Maximalt motstånd mot eld och värme

GLANSEN ÄR DEKTON®

SPECTRA 
SOLID-kollektionen

NYHET
G A R A N T

I

10 Å
R
S



COSENTINO  SCANDINAVIA
Lärjeågatan 6, 415 25 Göteborg

T: +46 31 78 78 980  F: +46 31 78 78 989 
 customerservice.se@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com
F DektonbyCosentino   T @Dekton

* Se specifika garantivillkor.
** Få information kring färger med NSF certifiering via www.nsf.org

*

G A R A N T
I

10 Å
R
S

**

Rafa Nadal
Cosentino varumärkesambassadör

V 03/2016


