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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 heeft het 

materiaal 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 materiaal voor 
keukens, badkamers, 
wanden, vloeren en gevels

ULTRACOMPACTE   
OPPERVLAKKEN

GESCHIKT VOOR BUITENTOEPASSINGEN
(UV-BESTENDIG)

PLATEN VAN GROOT FORMAAT - XXL

MAXIMALE WEERSTAND TEGEN KRASSEN EN VLEKKEN 

MAXIMALE WEERSTAND TEGEN VUUR EN HITTE   

SLIJTAGEBESTENDIG 

LAGE WATERABSORPTIE  

BRANDWEREND MATERIAAL

* Meer informatie over NSF gecertificeerde kleuren is te 
vinden op de officiële website: www.nsf.org
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COSENTINO THE NETHERLANDS
Florijn 6 / 5751  PC Deurne - (Nederland) 
Tel: +31 (0) 493 326 910 
e-mail: info.nl@cosentino.com
F CosentinoNederland    T Cosentino_NL

www.cosentino.com  /  www.dekton.com
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HOGE    

KRASBESTENDIGHEID

Dekton is het meest krasbestendige  oppervlak op de markt. Toch 
adviseren wij het gebruik van een snijplank om huishoudelijke 
gebruiksvoorwerpen als messen en scharen te beschermen en 
uw werkblad als nieuw te houden.

Dankzij de afmeting (Tot 3200 x 1440 mm)
en het gewicht van Dekton platen zijn de
mogelijkheden  voor  nieuwe  ontwerpen
voor keukens, badkamers, gevels, wan-
den en veel belopen vloeren eindeloos.

Dekton is bestand tegen hoge temperaturen zonder verbranding, 
verschroeiing of barsten. Hete keukenbenodigdheden, huishoude-
lijke apparaten, potten of pannen kunnen direct op het oppervlak ge-
plaatst worden zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over schade.

ULTRA
GROOT

ULTRA
DIKTES MAXIMALE    

WEERSTAND TEGEN  
VUUR EN HITTE

TOT

DEKTON platen zijn verkrijgbaar in 
drie verschillende diktes (8mm/12m-
m/20mm) naargelang de  toepassings-
vereisten, het gewenste ontwerp en 
effect.



TRILIUM

GALEMA

TE

Trillium bestaat uit een mix van vulkanische tinten in
grijs, bruin en diep zwart, welke zijn geïnspireerd door 
de industriële uitstraling van geoxideerd staal, met als 

resultaat een roest-effect dat onverwacht glad aanvoelt. 
De contrasten tussen licht en donker zorgen voor een  
enigszins metallic effect dat het oppervlak een zeer 

realistische uitstraling geeft. Deze ruige look is perfect 
voor trendy projecten.

Voortbouwend op Cosentino’s jarenlange inspanningen 
op het gebied van duurzaamheid, is Trillium de eerste 

gerecyclede kleur binnen de Dekton-lijn. Ook 
deze nieuwste toevoeging beschikt over de Dekton 

eigenschappen, maar vertegenwoordigd ook belangrijke 
milieuvriendelijke waarden. Hierdoor draagt Trilium ook bij 

aan punten voor de LEED-certificering.
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TRILIUM
TECH Collection

WAT IS DEKTON ?

Dekton is een verfijnde mix van 
grondstoffen van onder andere 
glas, porceleintegels  en kwarts. 
Samengedrukt in de grootste pers 
ter wereld (25.000 ton), vormt het 
een ultracompact werkblad dat 
voor oneindig veel toepassingen 
gebruikt kan worden.

Dekton maakt gebruik van een exclusief technologisch 
proces dat een versnelde versie is van het ontstaan van 
natuursteen. Maar waar natuursteen wordt gevormd 
door duizenden jaren blootstelling aan hoge druk en 
hoge temperaturen, doet Dekton dit in vier uur. 

DEKTON  
VOORDELEN 

HOGE UV-
BESTENDIGHEID

HOGE
SLIJTVASTHEID

HOGE
VLEKBESTENDIG-

HEID

9 5 6

GOEDE   
VUUR- EN HITTEBE-

STENDIGHEID

LAGE
WATERABSORPTIE

HOGE 
MECHANISCHE  

WEERSTAND

4 0 3

ZEER GOEDE 
KLEURSTABILITEIT

ZEER GOEDE 
DIMENSIONALE 

STABILITEIT

BRANDWEREND  
MATERIAAL
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DEKTON 
TOEpASSINGEN

TRAPPEN
KEUKENWERK-

BLADEN 
BADKAMER- 

BLADEN
WERKBLADEN 
VOOR BUITEN

A B C D

BINNEN- 
WANDEN

BADKAMER- 
WANDEN GEVELS BINNENVLOEREN 

E F G H

VLOEREN VOOR BADKAMERS 
EN ZWEMBADEN

TERRASVLOEREN 
VOOR BUITEN

I J

DEKTON GARANTIE

Cosentino biedt 10 jaar garantie 
na registratie op Dekton. Hiermee 
onderstrepen wij het vertrouwen in 
ons merk en de hoge servicegraad 
die wij aan al onze producten 
verbinden.


