Authentieke

KEUKEN &
BAD IDEEËN
Leef ‘authentiek’, laat je persoonlijkheid spreken.
Jouw persoonlijke stijl maakt van jouw huis een thuis.
Waar jouw ideeën en wensen tot uiting komen,
vanuit innerlijke overtuigingen, besluiten en ervaringen.
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Silestone

®

Authentic Life

Iedere beslissing en iedere ervaring vormt jouw persoonlijkheid. Wees authentiek: laat je persoonlijkheid
spreken met Silestone®.
Met Silestone® komen keukens en badkamers tot leven. Silestone® is het enige werkblad met
bacteriostatische bescherming. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en afwerkingen.

Leef authentiek, geef je huis Silestone®.

Oppervlakken LYRA / Spoelbak INTEGRITY

Integrity DUE

DUE, dubbele
continuïteit in
Integrity
Spoelbakken

DUE gee twee keer plezier. Op de eerste plaats
omdat het gemaakt is uit slechts één enkel
stuk kwarts wat zorgt voor eenheid en perfecte
integratie met het werkblad. Due is daarnaast
zowel beschikbaar in een enkele spoelbak als in
een dubbele spoelbak.

Beide versies worden gekenmerkt door rechte,
strakke lijnen. Met DUE is de Integrity collectie
uitgebreid met een strakke spoelbak.
De veelzijdigheid, kwaliteit en zekerheid van
Silestone® zijn samengebracht in DUE, de Integrity
spoelbak die uniek is in de markt.

Nebula Introduceert
Twee Nieuwe Kleuren
De succesvolle NEBULA-serie presenteert twee
opzienbarende nieuwe kleuren die tot ieders
verbeelding zullen spreken.

“Vortium“ bevat warme tinten, gedefinieerde
aderen en stukjes glas die diepte en volume aan
het oppervlak geven. “Dinux” bestaat uit zeer
intense grijstinten en subtiele stukjes spiegelglas
die het materiaal tot leven brengen.

Dinux

Vortium

Silestone® werkbladen
nodigen uit tot aanraken met
de nieuwe Suede afwerking.
Deze nieuwe, extra matte, afwerking voor Silestone®
kwartsoppervlakken voelt aangenaam zacht aan dankzij de
fluweelzachte textuur en is een lust voor het oog.
Suede is de nieuwe Silestone® sensatie,
een textuur die de zintuigen prikkelt en uniek
is in de wereld van kwartsoppervlakken.
De nieuwe Suede afwerking is het antwoord op de vraag
naar intense kleuren met een hoge vlekbestendigheid.
Daarnaast betekent de nieuwe afwerking een
hoogwaardige technologische productverbetering.
Suede zal verkrijgbaar zijn
in meer dan 40 Silestone kleuren.

Suede textuur

Integrity
De Silestone® spoelbak.
Naadloze integratie.
Een oplossing voor iedereen die het beste uit zijn keuken wil halen door alle voordelen van Silestone® te
integreren in een nieuw en revolutionair product. Het perfectioneert het keukenontwerp en harmoniseert
elk aspect.
Dankzij het effect van ‘uit één stuk’ is de uniformiteit duidelijk. Het werkblad en de spoelbak zijn één
geheel en zijn gecombineerd voor een perfecte integratie met het werkblad.
Nu ook beschikbaar: integrity Due!

Uit één
stuk
ONE is het model waarin het Integrity concept
werkelijkheid wordt. Een enkele spoelbak uit één
stuk. Met een afmeting van 41 x 51 x 15,5 cm is
ONE, met zijn gebogen lijnen, de perfecte keuze
voor liefhebbers van een vloeiend ontwerp en
ronde vormen.

Meer dan 90% kwarts
100% innovatie

Strakke
Lijnen
DUE is beschikbaar in twee afmetingen:
37x34x15,5 cm, ideaal voor een dubbele
spoelbak, en 37x51x15,5 cm voor een enkele
spoelbak. Dit model wordt gekenmerkt door zijn
rechte lijnen. De perfecte keuze voor iedereen die
de voorkeur gee aan strakke ontwerpen.

Integrity DUE

Integrity ONE

Integrity ONE

Groot
Formaat
Met Silestone® kan de badkamer uit één en
hetzelfde materiaal ontworpen worden, voor
een harmonieus effect met een doorlopende
esthetische lijn.
Door gebruik te maken van tegels met grote
afmetingen zijn slechts weinig naden nodig.
Hierdoor lijkt het ontwerp meer in elkaar over te
lopen en wordt een betere hygiëne geboden.
Het materiaal past zich aan de ruimte aan,
en niet andersom.

Silestone
Collection
®

BLANCO ZEUS

plvj

TIGRIS SAND

plv

KONA BEIGE

pl

BLANCO MAPLE

HAIKU

BEIGE DAPHNE

plj

plvj

p

BLANCO CAPRI

plvj

YUKON

pl

BLANCO NORTE

plj

CREMA MINERVA

pl

IVORY COAST

plj

AMARILLO PALMIRA

pl

VERDE UGARIT

pl

AUZUL UGARIT

pl

BRAZILIAN BROWN

pj

MARRON JUPITER

CYGNUS

pl

ALTAIR

UNSUI

plj

AMAZON

plv

GEDATSU

VORTIUM

plj

LAGOON

plj

LYRA

NIEUW

pl

MONT BLANC

plj

p

plj

pl

BRUTO PLAATAFMETINGEN: 304 cm. x 138 cm. JUMBO: 325 cm. x 159 cm.
AFMETINGEN TEGELS: 60 x 60 cm. / 60 x 40 cm. / 60 x 30 cm. / 40 x 40 cm. / 30 x 30 cm.
DIKTE: 1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm.

MEROPE

pl

plj

DINUX

DORADUS

pl

WHITE PLATINUM

ZIRCONIUM

pl

BIANCO RIVERS

p

CHROME

pl

NIEUW
STEEL

pl

CARBONO

ALUMINIO NUBE

pl

KENSHO

NEGRO TEBAS

ROSSO MONZA

plj

pl

NEGRO ANUBIS

VERDE FUN

pl

plvj

pl

p

GRIS EXPO

plvj

TAO

p

MAGENTA ENERGY

p

CEMENTO SPA

NEGRO STELLAR

plv

plvj

plj

BLANCO STELLAR

ARDEN BLUE

EROS STELLAR

plj

plvj

plj

JAAR

Het Merk Met
Méér Bescherming.

GARATIE

Het enige merk van exclusieve kwartsoppervlakken met een
gecertificeerde garantie.

Uniek van ons, als grootste producent van kwartsoppervlakken met
bacteriostatische bescherming wereldwijd, is het verstrekken van 10 jaar
garantie op het materiaal voor Silestone® keukenwerkbladen. Vraag naar een
origineel Silestone® werkblad. Weiger imitaties.

Certificaten
Silestone® is internationaal gecertificeerd voor
maximale hygiëne en bescherming voor het milieu
te kunnen garanderen.

Greenguard

NSF

LGA

Dit certificaat verzekert dat Silestone® voldoet
aan de standaarden voor de lage uitstoot van
binnenluchtkwaliteit en Vluchtige Organische Stoffen.

Dit certificaat verzekert dat Silestone® voldoet aan
alle hygiënische voorwaarden.

Dit certificaat verzekert de efficiency van het
gebruik van watersystemen en de controle van
de milieurisico’s.

De voordelen
van Silestone®
Silestone® kwartsoppervlakken bestaan uit
natuurlijk kwarts, ontworpen om keukens
en badkamers te decoreren en te verrijken.
Silestone is beschikbaar in een waaier van
kleuren en in drie bijzondere afwerkingen
met een hoge prestatie. Silestone® is het
enige oppervlak met een bacteriostatische
bescherming dat maximale hygiëne waarborgt.

Vlekbestendig
VLEKBESTENDIG
Het oppervlak van Silestone® is niet poreus en
is daardoor uitermate bestendig tegen allerlei
dagelijkse vlekkenmakers zoals koffie, wijn,
citroensap, olijfolie, azijn, make-up en vele
andere producten.

Schokbestendig
SCHOKBESTENDIG

Silestone® kwartsoppervlakken hebben een hoge
schokbestendigheid. In de meeste gevallen is deze
aanzienlijk hoger dan andere producten die gebruikt
worden voor gelijkwaardige toepassingen (graniet,
solid surfaces, enz.). Dit zorgt ervoor dat u met
een gerust hart in uw keuken zware voorwerpen
(pannen, dienbladen, enz.) kunt hanteren.

Krasbestendig
KRASBESTENDIG

Kwarts hee een hardheid van 7 op de
hardheidsschaal van Mohs (voor diamant is dat 10).
Hierdoor komen er niet gemakkelijk krassen op
het Silestone® werkblad, dit in tegenstelling tot
materialen als graniet of HPL.

Silestone® is zeer krasbestendig, maar om uw
werkblad als nieuw te houden raden wij altijd het
gebruik van een snijplank of onderzetter aan.

Zuurbestendig
ZUURBESTENDIG

Kwarts is een van de hardste mineralen op aarde.
Dit maakt onze producten uiterst duurzaam, met
een hoge bestendigheid tegen zuren.

Silestone Premium +
Méér Dan een Symbool.
Silestone® staat boven alles voor design, innovatie, bestendigheid, verantwoordelijkheid, ontwikkeling
en ervaring... dit alles en nog veel meer.
Dankzij de vele voordelen van Silestone® is het merk geëvolueerd tot een vooruitstrevend merk, dat de
nieuwste technieken toepast voor ieders gemak.
Een reis naar de toekomst, die jaren geleden begon, met een constante (r)evolutie.

Silestone
(R)evolutie
®

Kleuren en
Afwerkingen
Met een assortiment van meer dan 60 kleuren en
drie afwerkingen om mee te combineren, namelijk
gepolijst, mat en ruw, zijn de mogelijkheden
oneindig. Van de modernste tot de meer klassieke
ontwerpen, elk idee kan werkelijkheid worden.

Klantenservice
Wij hechten veel waarde aan onze klantenservice.
Onze klantenservice staat klaar voor de gebruikers
van Silestone® en laat ze genieten van de vele
innovaties die wij als marktleider voortbrengen.

Diversiteit
Een ervaren team van “kwartszoekers”, struint
voor ons de vijf werelddelen af en selecteert
verschillende soorten kwarts voor de voortdurende
ontwikkeling van nieuwe ontwerplijnen die binnen
alle decoratietrends passen.

Formaten
Wij produceren platen in 3 diktes: 1,2 cm, 2 cm
en 3 cm, in twee bruto plaatafmetingen: 304cm x
138cm en 325cm x 159cm (Jumbo). Op die manier
kunnen we werkbladen met grotere afmetingen
dan wie dan ook en met minder naden aanbieden.

Weerstand
Kwarts is een van de hardste mineralen die er op
aarde te vinden zijn. Daarom zijn onze producten
uiterst duurzaam en zeer bestendig tegen
aantasting van buitenaf.

Merk
Iedereen wil zich met Silestone® identificeren,
om voordeel te halen uit onze inspanningen en
leiderschap op de markt. Maar er bestaat maar
één merk, het unieke en authentieke: Silestone®
by Cosentino®.

Hygiënische
Bescherming
Deze eigenschap garandeert dat bacteriën zich
niet op het oppervlak, met inbegrip van hoeken en
gaten, vermenigvuldigen, waardoor het materiaal
in al zijn toepassingen actief beschermd wordt.
Deze beschermingstechnologie is gebaseerd op
het gebruik van hoogwaardig zilver.

Distributie
Silestone® is ook bij u in de buurt. Wij kunnen
over de hele wereld leveren dankzij de enorme
productiecapaciteit van Cosentino®. Met
11 fabrieken, een netwerk van Centers en
distributeurs, gekwalificeerde steenverwerkers
en onze aanwezigheid in keuken- en
badkamerstudio’s.

Garantie
Cosentino® biedt haar klanten 10 jaar garantie op
het materiaal voor Silestone® keukenwerkbladen.
Daarnaast worden de producten gewaarborgd door
de ISO9001, ISO14001, NSF, LGA, Greenguard en
Greenguard for Children & Schools certificaten.

Duurzaamheid
Wij zijn zeer betrokken bij het creëren van een
betere wereld vanuit de duurzame architectuuren bouwbranche. Wij ontwikkelen voortdurend
waardevolle producten en verbeteren de
efficiëntie van energie, zonder dat de ruimtes
daarvoor inboeten aan schoonheid.

Hygiënische
Bescherming
Met zilver technologie
Silestone® is de enige oppervlak dat verrijkt is met een actief hygiënisch systeem. Door middel van de
nieuwste technologie met ‘zilverdeeltjes’, creëren we een effectieve bescherming tegen de verspreiding
van een breed scala aan bacteriën.
Zo zijn Silestone® werkbladen voor keukens en badkamers schoner en veiliger, voor uw gemoedsrust in huis.

HYGIËNISCHE BESCHERMING
Met Zilver Technologie

* Dit product beschermt de gebruiker niet tegen door voedsel overgedragen
(of ziekte-veroorzakende) bacteriën. Reinig het materiaal altijd goed na ieder gebruik.
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COSENTINO THE NETHERLANDS
Florijn 6, 5751 PC Deurne
T. +31 (0)493-326910
F. +31 (0)493-326911
info.nl@cosentinogroup.net

COSENTINO BELGIUM
Koeweidestraat 44, 1785 Merchtem
T. +32 (0)52/21.66.73
F. +32 (0)52/21.81.73
info.be@cosentinogroup.net

www.cosentinogroup.net / www.silestone.com
**

JAAR

*
GARATIE

* Ga naar www.silestone.com om de garantie te activeren en de voorwaarden te raadplegen.
** Meer informatie over NSF gecertificeerde kleuren is te vinden op de officiële website: www.nsf.org

