
SILESTONE®

O PODER DO QUARTZO 
AO SEU SERVIÇO

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
Protecção Bacteriostática. 
A Silestone® é a única marca que inclui um 
sistema de protecção higiénica activa na sua 
composição.

Conseguimos criar um sistema protector que 
previne a propagação de um grande número 
de bactérias.

Assim, as bancadas de cozinhas e casas de 
banho Silestone® oferecem uma segurança e 
tranquilidade extras ao seu lar.

Resistente aos riscos e aos impactos.

Resistente aos ácidos e líquidos mais 
comuns, como limão, vinho, etc...

A GAMA DE CORES 
MAIS AMPLA
Mais de 70 cores disponíveis.   
A tecnologia avançada da Silestone® 
oferece-lhe a quantidade de cores mais 
abrangente do mercado.

Colecções Exclusivas.

GARANTIA DE 10 ANOS
A nossa marca oferece-lhe uma garantia 
certificada.

THE ORIGINAL
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RESISTÊNCIA
ÀS MANCHAS

RESISTÊNCIA
A ÁCIDOS
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AOS RISCOS

RESISTÊNCIA
AOS IMPACTOS

PROTECÇÃO
BACTERIOSTÁTICA

Baseada em Tecnologia de Prata



QUALIDADE CERTIFICADA
A Silestone® não produz qualquer substância 
prejudicial para o ambiente, cumpre todas 
as normas ambientais e microbiológicas 
e os seus processos produtivos estão 
certificados.

TEXTURAS PARA 
USUFRUIR
A Silestone® dispõe de 3 acabamentos 
únicos que lhe permite uma selecção entre 
o  Polido mais brilhante, passando por um 
mate (Suede) fantástico ou a incrível textura  
rugosa (Volcano). É você quem escolhe a que 
melhor se  adapta às suas necessidades.

www.silestone.com



ECO by Cosentino®

INOVAÇÃO ECOLÓGICA

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
Elevada resistência química, mecânica e 
térmica.

Material apropriado para edifícios 
sustentáveis e para as utilizações mais 
diversificadas (bancadas, pavimentos, 
paredes...)

Material reciclável. Reciclagem completa.

GARANTIA DE 10 ANOS
A ÚNICA MARCA de um produto reciclado que 
lhe oferece uma garantia certificada.

CORES E TEXTURAS
11 Cores adaptáveis a qualquer projecto 
de decoração, tanto doméstico como de 
espaços públicos. E todas disponíveis com 
acabamento polido e várias também com 
acabamento mate (Suede).

Colecções Exclusivas.

RECYCLED SURFACES
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A superfície ECO by Cosentino contém 75% de materiais reciclados (espelhos, vidros, 
porcelanas, grés porcelânicos e cinzas vitrificadas) e 25% de materiais o mais ecológicos 
possível, entre os quais pedras naturais e uma resina vegetal exclusiva. A água utilizada 
durante o processo de fabrico é reutilizável.
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QUALIDADE CERTIFICADA
A ECO by Cosentino® não produz qualquer 
substância prejudicial para o ambiente, cumpre 
todas as normas ambientais e microbiológicas e 
os seus processos produtivos estão certificados.

CERTIFICADO GREENGUARD
A ECO by Cosentino® não produz qualquer 
substância prejudicial ao meio ambiente.

CERTIFICADO NSF
A ECO by Cosentino® é um material seguro 
para entrar em contacto directo com todo o 
tipo de alimentos.

CERTIFICADO CRADLE  
TO CRADLE 
A Cosentino inclui a eficiência ecológica no 
seu processo de fabrico.

CERTIFICADO ISO
A Cosentino cumpre todas as normas 
ambientais nos seus processos de produção.

DECLARAÇÃO AMBIENTAL  
DO PRODUTO
Que inclui a Análise do Ciclo de Vida do 
Produto comprovada pelo “The International 
EDP Consortium”.

www.ecobycosentino.com



ÚNICO NO MUNDO  
DOS LAVA-LOIÇAS

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
Possui todas as vantagens Silestone®   
(resistência, baixa porosidade, dureza...)

Higiene máxima graças à ausência de 
juntas e à sua protecção bacteriostática.

Limpeza e manutenção fáceis.

CORES
Disponível em quase todas as cores 
Silestone®. Consultar modelos.

MODELOS E CORES
MODELO ONE
A forma do primeiro lava-loiças Silestone® 
caracteriza-se por uma curvatura mais 
acentuada nos cantos.  
Medidas: 41x51x15,5cm.

MODELO DUE
Este modelo destaca-se por uma menor 
curvatura e facilita a instalação de um 
lava-loiças duplo devido ao seu tamanho 
mais reduzido. Disponível em 2 medidas: 
37x34x15,5 para lava-loiças duplo e 
37x51x15,5 para apenas um lava-loiças.

THE ORIGINAL
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www.silestone.com
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
Não são necessárias uma manutenção e 
limpeza especiais.

Não é um selante convencional.

O tratamento suporta temperaturas 
superiores a 300º.

Indicado para interiores e exteriores.

O tratamento não altera a cor original, 
nem a beleza e o tacto natural da pedra.

O tratamento não sofre alterações com o 
passar do tempo.

CORES E ACABAMENTOS
O produto Sensa dispõe de uma ampla e 
diversificada gama de granitos de elevada 
qualidade e com a possibilidade de escolha 
de um acabamento brilhante (Mirage) ou  
mate (Leather) em muitos deles.

GARANTIA DE 10 ANOS
(para o material)

A única marca de granito 
que lhe oferece uma 
garantia certificada.
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SENSA PROTECTION

SENSA® by Cosentino®

UMA NOVA  
INTERPRETAÇÃO 
DO GRANITO

À resistência e personalidade do granito junta-se agora um tratamento 
revolucionário para a sua cozinha, seguro para o contacto com alimentos graças à sua 
certificação NSF especial.



www.sensabycosentino.com

 
SENSA

  
EFEITO 



RESISTÊNCIA 
TOTAL
Resistência elevadíssima a riscos e 
porosidade praticamente nula e inalterável 
quando em contacto com produtos químicos 
abrasivos.

IMPLACÁVEL  
COM O CALOR
Resistência extrema a temperaturas 
elevadas, a utensílios de cozinha retirados 
da zona de cozedura e a raios solares UV.

INSPIRAÇÃO 
SEM LIMITES
Crie a cozinha dos seus sonhos, com cores 
que se destacam e texturas nunca antes 
vistas. Grande formato para novas soluções 
modulares.

UMA BANCADA 
PARA USUFRUIR
Manutenção extremamente 
simples, sem marcas 
de manchas e com uma 
durabilidade máxima. A sua 
bancada Dekton possui uma 
garantia de 10 anos.
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DEKTON®

ULTRACOMPACT
SURFACES

A NOVA SUPERFÍCIE ULTRACOMPACTA PARA
 BANCADAS DE ELEVADO DESEMPENHO

RESISTÊNCIA

À ABRASÃO

RESISTÊNCIA

ÀS MANCHAS

ALTAMENTE RESISTENTE
AOS RISCOS

REDUZIDA
ABSORÇÃO DE ÁGUA

ESTABILIDADE

DA COR

ESTABILIDADE

DIMENSIONAL

RESISTÊNCIA AO
GELO E DEGELO

ALTA RESISTÊNCIA AOS

RAIOS ULTRAVIOLETA

ALTA RESISTÊNCIA
MECÂNICA

ALTA RESISTÊNCIA

À HIDRÓLISE

MÁXIMA RESISTÊNCIA

AO FOGO E AO CALOR

MATERIAL

INCOMBUSTÍVEL



www.dekton.com

GRANDE FORMATO 
POSSIBILIDADES INFINITAS
Graças ao tamanho (até 3200 x 1440 mm) 
e à leveza de Dekton (desde 8 mm de 
espessura), as possibilidades de projectos 
em cozinhas, casas de banho, fachadas, 
paredes ou pavimentos com elevado 
movimento crescem de forma exponencial.

8 / 12 / 20 mm

ULTRA

THICKNESS

ULTRA

SIZE

1440 mm

X 3200 mm


