ULTRACOMPACT
SURFACES
New Kitchen & Bathroom Surfaces
APTO PARA UTILIZAÇÃO EXTERIOR - RESISTÊNCIA A RAIOS UV
PLACAS DE GRANDE FORMATO - XXL
MÁXIMA RESISTÊNCIA A RISCOS E MANCHAS
MÁXIMA RESISTÊNCIA AO FOGO E AO CALOR
RESISTÊNCIA À ABRASÃO
REDUZIDA ABSORÇÃO DE ÁGUA
MATERIAL INCOMBUSTÍVEL

DEKTON ULTRACOMPACT SURFACE

GRANDE
FORMATO
POSSIBILIDADES
INFINITAS

RESISTE
A TUDO

Graças ao tamanho (até 3200 x 1440 mm) e à
leveza do Dekton (a partir de 8 mm de espessura),
crescem exponencialmente as possibilidades de
projectos em cozinhas, casas de banho, fachadas,
paredes ou pavimentos com elevado movimento.
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Altíssima resistência a riscos, porosidade
praticamente nula e inalterável face a produtos
químicos agressivos.

IMPLACÁVEL
AO CALOR
Resistência extrema a altas temperaturas, a
utensílios de cozinha retirados da zona de cocção e
a raios solares UV.

INSPIRAÇÃO
SEM LIMITES
Projete sua cozinha com cores impactantes e
texturas nunca antes vistas. Grande formato para
novas soluções com conjugação de elementos.

UMA BANCADA
PARA DESFRUTAR
Manutenção extremamente fácil, ausência de
marcas e máxima durabilidade. A sua bancada
Dekton tem uma garantia de 10 anos.

VANTAGENS DEKTON
ALTA
RESISTÊNCIA
A RAIOS
ULTRAVIOLETA
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MÁXIMA
RESISTÊNCIA
AO FOGO E
AO CALOR
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MATERIAL TO HYDROLYSIS
TO HYDROLYSIS

O QUE É DEKTON?

O Dekton® é uma mistura sofisticada
das matérias-primas que se utilizam
para fabricar vidro, porcelânicos de
última geração e superfícies de quartzo.

TSP
TECNOLOGIA
DE PARTÍCULAS
SINTERIZADAS

O Dekton reproduz em algumas horas o que a natureza demora milênios a
fazer, através de um exclusivo processo tecnológico.

A TSP é um processo que sinteriza partículas
minerais, fazendo com que se liguem entre si,
mudem e compactem a sua estrutura interna.
A tecnologia TSP sinteriza, de uma forma
absolutamente inovadora, procedimentos das
indústrias tecnológicas mais avançadas. Uma
evolução que partindo daquelas, implica um salto

tecnológico e industrial capaz de gerar um processo
novo, um material revolucionário e um produto líder.
O Dekton utiliza no seu fabrico a exclusiva tecnologia
TSP, um processo tecnológico que implica uma
versão acelerada das alterações metamórficas que a
pedra natural sofre ao ser exposta durante milênios
à alta pressão e à alta temperatura.

A microscopia eletrônica permite apreciar a reduzida
porosidade do material, consequência do processo
de sinterização e ultracompactação exclusiva do
Dekton. Essa porosidade reduzida e a inexistência
de microdefeitos causadores de tensões ou de
pontos débeis criam a característica diferenciadora
do Dekton.

KERANIUM - TECH Collection

RESISTÊNCIA
ÀS MANCHAS

Devido à sua baixa porosidade, a nova superfície Dekton
é uma superfície altamente resistente, tanto a manchas
ocasionais na utilização doméstica como a agentes químicos.
Inclusivamente as manchas mais difíceis como as de vinho,
café, tinta e oxidação podem ser limpas facilmente.

Os salpicos ou gotas de produtos de limpeza cotidianos
como água sanitária ou desengordurantes para fornos não
produzem quaisquer danos no material.
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RESISTÊNCIA A RISCOS
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O Dekton é uma superfície com alta resistência a riscos. Não se risca com os utensílios de uso doméstico.
Embora recomendamos o uso de tábuas de corte para proteção dos utensílios domésticos.
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MÁXIMA RESISTÊNCIA
AO FOGO E AO CALOR
O Dekton apresenta uma elevada resistência
às altas temperaturas sem que a sua estética
e propriedades sejam afetadas. Os utensílios
quentes, eletrodomésticos, panelas e frigideiras,
podem ser colocados directamente sobre a
superfície sem qualquer perigo ou dano.

BANCADAS DE
COZINHA
Aqueles que procuram converter a sua cozinha
num espaço único, encontrarão em DEKTON um
produto que se irá manter atualizado durante muito
tempo. Para começar porque permite instalações
com uma única peça, sem cortes, sem juntas, sem
limites para o estímulo de uma superfície uniforme,
com características que permitem uma integração
harmoniosa em estilos de design muito diferentes.
O DEKTON combina as qualidades mais
ambicionadas pelo Chef que existe dentro de todos
nós. É uma superfície limpa, de toque agradável,
resistente a tudo o que ocorre habitualmente numa
cozinha durante anos de uso. Um material ultrasofisticado para uma intensa vida cotidiana, capaz

AURA - NATURAL Collection

de criar espaços que ajudem para que a preparação
dos alimentos se torne, dia após dia, na agradável
experiência que precede o prazer de partilhar a
refeição com amigos ou família.
Beleza e solidez que se limpam facilmente. A
densidade estrutural de DEKTON representa
um grande avanço da engenharia, mas o que é
realmente importante é que permite que não nos
preocupemos com riscos, manchas ou marcas
de calor. Uma simples passada de pano ao
terminar e já está limpa porque a cozinha é para
ser desfrutada sem limites, é esse propósito de
DEKTON.

ESTABILIDADE
DA COR

O processo de fabrico de Dekton permite-nos
controlar a pigmentação e a estética do material,
conferindo uma melhor consistência à cor em
todas as placas.

O resultado é um produto que não descolora com o
tempo. Uma vez instalada, a superfície manterá o
seu aspecto durante toda a vida útil do produto.
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ULTRATHICKNESS
As placas de Dekton apresentam-se com diferentes espessuras entre as quais é possível escolher a opção mais
adequada em função da aplicação, do design ou do efeito pretendido, desde 0,8 cm a 2 cm.
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8 mm

12 mm

20 mm
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ULTRASIZE

Graças ao tamanho e à leveza do Dekton (320 x 144 cm) crescem exponencialmente as possibilidades
de projetos em cozinhas, banheiros, fachadas, paredes ou pavimentos com elevado movimento.

SIRIUS - SOLID Collection

DEKTON APLICAÇÕES
O DEKTON é uma nova tendência que se expressa em todos os âmbitos, em todos os espaços,
interiores e exteriores, e em todas as escalas. Possibilidades infinitas para que o design flua.
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Bancadas
de Cozinha

Pavimentos
Interiores

Bancadas
de Banheiro

Bancadas
de Exterior

Pavimentos
para Banheiros

Pavimentos
para Terraços
Exteriores

Paredes
Interiores

Paredes
Banheiros

Paredes
Exteriores

ALTA RESISTÊNCIA AOS
RAIOS ULTRAVIOLETA
O Dekton é altamente resistente aos raios ultravioleta (UV) e a
sua cor não degrada com o tempo, o que o torna um material
perfeito tanto para interiores como para exteriores.

ZENITH - SOLID Collection

KADUM - TECH Collection

a
Escadas
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REVESTIMENTO
COZINHA EXTERIOR
Cozinhar tendo o céu como teto
Cozinhar é sem dúvida uma experiência agradável
e fazê-lo ao ar livre supõe normalmente um
pequeno evento social. Celebrações cotidianas
que desfrutamos na companhia dos que nos
são queridos em torno de uma churrasqueira. O
DEKTON, devido à sua estrutura ultracompacta,
é um material especialmente adequado para
instalações de cozinhas exteriores e churrasqueiras.

O DEKTON proporciona solidez e estilo a estes
espaços, confere-lhes uma personalidade
indiscutível e um carácter prático ilimitado.
Manchas, pancadas, utensílios a altas
temperaturas… O DEKTON resistirá à exigência do
uso mantendo a sua beleza inalterável.
Tão pouco é afetado pelo gelo do inverno, pelo
sol, pelo granizo ou pelo vento. Após a chegada do
mau tempo, o DEKTON simplesmente aguarda que
uma simples limpeza volte a reavivar todo o seu
esplendor.
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KADUM - TECH Collection

REVESTIMENTO E BANCADAS
DE BANHEIROS
A casa de banho é o lugar da casa, onde a higiene
e a harmonia necessitam de encontrar as suas
expressões máximas. Um espaço destinado à
higiene e ao cuidado pessoal, que nos ajuda a viver
momentos agradáveis e de relaxamento, onde as
sensações são vividas literalmente à flor da pele.
O DEKTON, graças à sua reduzida porosidade, é
totalmente impermeável aos líquidos. A água

desliza suavemente pela sua superfície sem nunca
chegar a penetrar. Esta característica, além de
uma beleza inalterável, confere-lhe uma extrema
facilidade de limpeza.
As suas texturas e cores são uma fonte infinita
de inspiração para a concepção de espaços
relacionados com a água, quando falamos de
DEKTON, as possibilidades são infinitas.

DANAE - NATURAL Collection &

KADUM - TECH Collection

G

AR

ANOS

10

ANT

IA

GARANTIA DEKTON
Dekton é a única marca que oferece uma garantia
certificada e por escrito. Só uma empresa líder
mundial, na qualidade de maior produtor de
superfícies de quartzo, poderia agora destacar-se
novamente dando uma garantia real de dez anos
sobre o Dekton.
Uma vez mais o Dekton volta a inovar.
Apresenta a sua nova garantia de 10 anos, uma
garantia para dar mais confiança ao consumidor, a
garantia do Líder. Seguidamente explicamos em
detalhe os passos a seguir e os requisitos para que
possa preencher a garantia Dekton.

Condições da garantia:
Garantia de 10 anos para produtos Dekton
instalados por um instalador ou marmorista:
1. Para que a garantia possa ser aplicada, o
utilizador deve apresentar a fatura de compra.
2. A garantia não cobre defeitos de elaboração e
instalação do produto, dado que a Cosentino não
realiza estas operações.

Certificados

Greenguard

O Dekton® está certificado
internacionalmente com a garantia
de máxima segurança e protecção.

Certificação que atesta as baixas emissões para a
atmosfera de compostos químicos.

NSF

ETE

ISO 14001

Certificação que atesta que o produto é seguro para a
saúde em termos de higiene.

Dekton® by Cosentino está a ser avaliado pelo ITeC
(Instituto de Tecnologia da Construção da Catalunha)
como produto para fachada ventilada.

Atesta a eficiência no uso dos sistemas de águas e o
controle de riscos ambientais.

COSENTINO BRASIL
COSENTINO LATINA
Distribuidor para demais
regiões do Brasil
Tel.: 27.3348-8366
info.br@cosentino.com
COSENTINO GOIÂNIA
Goiás e Distrito Federal
Tel.: 62.3289-4499
EUROMAX MARMORES
Paraná Tel.: 41.3033 3958
PÓLO MARMORES
Rio de Janeiro Tel.: 21.2443-0131
São Paulo Tel.:11.3687-8737

SANTA CATARINA
Tel.: 48.3259 009
COSENTINO FORTALEZA
Ceará, Piauí e Maranhão
Tel.: 85.3250-1551
COSENTINO RECIFE
Pernambuco, RG Norte,
Alagoas e Paraíba
Tel.: 81.3471-7021
COSENTINO MINAS GERAIS
31.3581-3833
COSENTINO SÃO PAULO
11.3611-1229

www.cosentino.com / www.dekton.com
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* Ver condições particulares da garantia.
** Obtenha informação sobre cores com certificação NSF através de www.nsf.org

