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KOK  
& BAD
Ett genuint och äkta liv börjar i vårt hem, som är en återspegling av vår egen personlighet och 
livserfarenhet. Den mänskliga dimensionen är det som omvandlar vårt hus till vårt egna hem.  
Det är ett sätt att leva som skapas över tiden. 
Det är resultatet av våra handlingar, våra beslut och våra erfarenheter.

..



Köksbänk PULSAR (SERIE NEBULA CODE) / Textur SUEDE / Vask INTEGRITY BLANCO ZEUS

“Jag älskar arkitektur och mode, men det äkta och 
autentiska sakerna finns i hemmen vi bor i, 
i kläderna riktigt folk bär. Det är det jag berättar 
för alla på min blog. Det är ett autentiskt liv.”

Macarena Gea  
(Bloggare och Arkitekt)

THE ORIGINAL

Silestone® 
Authentic Life
Ett autentiskt liv skapas av allt du gör, av varje beslut och utifrån varje erfarenhet. Vi e�ersträvar alla att 
känna oss äkta. Silestone® gör det möjligt att skapa och ge ditt kök eller badrum ett uttryck för din person.

Den enda arbetsytan med hygieniskt skydd, tillgängligt med olika ytfinish.

 
Lev ditt liv så autentiskt som möjligt, 
lev med Silestone® i ditt hem.



Helix

Daria

Pulsar

Istmo

Dreis

Silestone®s  
Naturligaste Look

Nebula Code är en ny teknisk upptäckt som Cosentino® gjort där unika mönster skissas. Harmonier och 
outforskade rörelser på en yta av kvarts skapar speciella och vackra skivor, olika sinsemellan. Varenda 
ådring är annorlunda. Varenda skiva är olik den andra.

Serien Nebula Code representerar oegentlighetens skönhet, naturens slumpmässighet tillämpad på en 
produkt tillverkad med Silestone®s fulla garanti för hårdhet, motståndskra� mot stötar och repor, hygieniskt 
skydd och låg absorption.

Tillgänglig   Z Suede   P Polished
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Silestone® upp�nner 
 känslan hos din bänkskiva 

 med ytan Suede

Den nya extra matta ytan av Silestone® förskönar arbetsytan tack 
vare sin mjuka sammetslena konsistens som är tilltalande både 

för ögat och för handen! Suede är en ny känsla av Silestone® som 
erbjuder något för alla våra sinnen tack vare sin revolutionära 

struktur, som aldrig tidigare setts inom kvartsytor.    
 

Det nya mockaliknande utseendet lanseras för att ge intensiva 
färger och hög prestanda mot fläckar och märken. Dessutom skapar 

denna exklusiva behandling ytan till en högteknologisk produkt.   

Suede lanseras i mer än 40 av Silestone®s färger. 



Integrity DUE

Integrity ONE Integrity ONE

Diskhon Från Silestone®  
Integration Utan Skarvar.

En lösning för dig, som vill få ut det bästa från ditt kök, genom att integrera alla fördelar med Silestone® i en 
ny och revolutionerande produkt. Denna produkt kompletterar cykeln av perfektion som ditt kök behöver 
och det ger en harmoni utifrån alla aspekter. 
 
Tack vare “ett enda stycke”-effekten, är en enhetlig känsla uppenbar. Bänkskiva och diskho är förenade i 
design och perfekt kombination för att undvika osammanhängande delar. 
 
Nu även tillgänglig: Integrity DUE!

Mer Än 90% Kvartsten   
100% Innovation

Raka  
Linjer 

DUE finns i två storlekar: 37x34x15.5, perfekt 
för en dubbel diskho samt 37x51x15.5 för en 
enkelho, vilka båda utmärker sig via sina raka 
designlinjer.  
 
Det perfekta valet för dem som ser enkelheten i 
raka linjer som tecken på stil och skönhet. 

I En 
Del

ONE är modellen som definierar hela serien 
Integrity:s koncepttanke. Med en enda diskho, 
i ett stycke, som mäter 41 x 51 x 15,5 cm, är ONE 
en enda enhet, med sin böjda kontur, det perfekta 
valet för älskare av strömlinjeformad design och 
originalitet.

Integrity



Stora  
Format
Silestone® uppfinner badrumsutrymmen på nytt 
tack vare sitt nya koncept med stora format som 
måttbeställs.  
 
Vilket arkitektoniskt element som helst förvandlas 
till en möjlighet och ger oss oändliga estetiska 
möjligheter. Materialet kan utformas för att passa 
till utrymmet och inte tvärtom. 
 
Med Silestone® kan du skapa ditt badrum i ett och 
samma material, vilket ger rummet större harmoni 
och en estetisk linje. Beläggningar och stycken.

  PULSAR   /     CEMENTO SPA DUSCHPLATTOR: DOPPIO   LYRA 

HANDFAT: EXCLUSIVE   KENSHO HANDFAT: EXCLUSIVE   BLANCO ZEUS    /    VÄGGBEKLÄDNAD   GEDATSU 



BLANCO ZEUS plvj BLANCO MAPLE plj MONT BLANC pl YUKON pl BLANCO NORTE plj

HELIX pl

NYHET

PULSAR pl

NYHET

LAGOON plj LYRA plj BIANCO RIVERS plv

BLANCO STELLAR plj WHITE PLATINUM p VORTIUM plj HAIKU plv DARIA pl

NYHET

TIGRIS SAND plv BLANCO CAPRI plvj CREMA MINERVA pl AMARILLO PALMIRA p KONA BEIGE p

BEIGE DAPHNE p VERDE UGARIT p AZUL UGARIT p UNSUI plj AMAZON plv

BRAZILIAN BROWN pj GEDATSU pl MARRON JUPITER plj

ALUMINIO NUBE pl KENSHO plvj CYGNUS pl CHROME pl STEEL p

GRIS EXPO plvj CEMENTO SPA plvj ALTAIR pl ISTMO pl

NYHET

MEROPE pl

DINUX plj CARBONO pl ZIRCONIUM pl ARDEN BLUE plvj DORADUS pl

DREIS pl

NYHET

NEGRO TEBAS plj TAO p NEGRO STELLAR pj EROS STELLAR pj

ROSSO MONZA pl VERDE FUN p MAGENTA ENERGY p

      

Silestone® 
Collection

STORA FORMAT UTAN SKARVAR: Normala ca. 304 cm. x 138 cm. 
JUMBO: ca. 327 cm. x 161 cm. 
TJOCKLEKAR: 60 x 60 cm. / 60 x 40 cm. / 60 x 30 cm.  
40 x 40 cm. /  30 x 30 cm.   
TILLGÄNGLIGA I FÖLJANDE FORMAT: 1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm.  



Fördelar med
 Silestone®

Silestone® är en naturlig kvartsyta, utvecklad och skapad för att dekorera dagens kök och badrum i ett 
stort utbud av attraktiva kvartsfärger, extraordinära kvartstexturer och högkvalitativ prestanda. Det är 
den enda kvartsvarumärket med ett bakteriostatisk skydd som garanterar maximal hygien på ytorna. 

Prisgrupper Silestone®

SILESTONE ®  PPolished

GRUPP I GRUPP II GRUPP III GRUPP IV GRUPP V GRUPP VI

AMARILLO MONSUL ARDEN BLUE ALUMINIO NUBE BAMBOO  ALPINA WHITE CARBONO
BEIGE DAPHNE BLANCO NORTE AMARILLO PALMIRA BLANCO MAPLE SIENNA RIDGE CHROME
BLANCO CITY CEMENTO SPA AZUL UGARIT BLANCO ZEUS BLACK CANYON STEEL
CREMA URBAN CREMA MINERVA BLANCO CAPRI BRAZILIAN BROWN GIALLO QUARRY WHITE PLATINUM
GRIS EXPO NEGRO TEBAS KONA BEIGE IVORY COAST SIERRA MADRE ZIRCONIUM
MARENGO NIEBLA MARRÓN JUPITER AMAZON MOUNTAIN MIST 
NIGHT MIST TOFFE MONT BLANC BIANCO RIVER ALTAIR

NEGRO ANUBIS TIGRIS SAND CYGNUS

VERDE UGARIT YUKON DORADUS 
WHITE STORM BLANCO STELLAR LAGOON  

EROS STELLAR LYRA 
NEGRO STELLAR MEROPE
MAGENTA ENERGY VORTIUM 
ROSSO MONZA DINUX
VERDE FUN DARIA
GEDATSU HELIX
HAIKU PULSAR
KENSHO DREIS
TAO ITSMO
UNSUI 

GRUPP I GRUPP II GRUPP III GRUPP IV GRUPP V

ARDEN BLUE BLANCO CAPRI AMAZON ALTAIR CARBONO
BLANCO CITY ALUMINIO NUBE BLANCO MAPLE CYGNUS CHROME
BLANCO NORTE MONT BLANC BIANCO RIVER DORADUS ZIRCONIUM
CEMENTO SPA NEGRO ANUBIS BLANCO ZEUS DINUX
CREMA MINERVA MARRON JUPITER GEDATSU LAGOON  
CREMA URBAN WHITE STORM HAIKU LYRA 
GRIS EXPO KENSHO MEROPE 
MARENGO ROSSO MONZA VORTIUM 
NEGRO TEBAS TIGRIS SAND ALPINA WHITE
NIEBLA UNSUI MOUNTAIN MIST
NIGHT MIST YUKON
TOFFE BLANCO STELLAR

GRUPP I GRUPP II GRUPP III

ARDEN BLUE BLANCO CAPRI AMAZON
CEMENTO SPA BIANCO RIVER
GRIS EXPO BLANCO ZEUS 

HAIKU 
KENSHO 
TIGRIS SAND

SILESTONE ® Z Suede

SILESTONE ® V Volcano

Resistent  
mot Repor 
 

Kvarts har en hårdhet på 7 i Mohs hårdhetsskala 
(diamant är nummer 10). Därför, och med 
beaktande av majoriteten av bänkskivor såsom de 
gjorda av granit eller laminat som kan repas, så  

 
 
 
 
 
finns det inte några märken kvar på Silestone®. 
Silestone® är mycket motståndskra�ig men ska inte 
behandlas med hänsynslös kra�, måste man ändå 
vara varsam med knivblad på ytan.

Fläcktålighet 

Silestone® är en icke-porös yta av kvarts och är 
mycket motståndskra�ig mot fläckar från kaffe, 
vin, citronsa�, olivolja, vinäger, smink och många 
andra vardagliga produkter.

Slagtålighet 

Den höga graden av resistens hos Silestone®:s 
kvartsbänkskivor för stötar, överträffar långt andra 
produkter med liknande tillämpningar (granit, 
akrylkomposit, etc). Denna resistans och  
hållbarhet ger sinnesro i köket.

Resistent  
mot Syror

Kvarts är en av de starkaste mineraler som 
människan känner till. Det gör våra produkter 
extremt tåliga, med en hög grad av resistens  
mot externa angrepp.

FLÄCKTÅLIGHET SLAGTÅLIGHET RESISTENT
MOT SYROR

RESISTENT 
MOT REPOR



  BLANCO ZEUS   BLANCO ZEUS - SUEDE   /     CARBONO



Re-Evolutionen Hos Silestone®

 Färg Och Textur

Med ett spektrum på mer än 60 färger och tre 
texturer att kombinera: polerad, matt och skrovlig, 
är möjligheterna oändliga. Från den mest moderna 
designen till den mest traditionella, alla idéer på 
pappret kan bli verklighet.

 Service Efter 
Försäljning

Vi lägger stor vikt på vår service e�er försäljning 
e�ersom den är det verkliga och effektiva sättet  
att erbjuda större värde på våra produkter. Silestone®s 
användare och kunder ska förstå att vi är en ledande 
aktör som alltid vill ligga främst gällande innovation.

 Resistens

Kvartsstenen är en av de hårdaste mineralerna 
som finns, bara diamant och rubin slår den. Detta 
gör våra produkter mycket slitstarka med hög  
nivå av resistens mot yttre påfrestningar.

 Format

Vi tillverkar 3 olika tjocklekar; 1,2 cm, 2 cm och 
3 cm samt i två format på råskivan; 304cm x 
138cm och 325cm x 159cm (Jumbo). Detta ger 
oss möjlighet att erbjuda större stycken än någon 
annan tillverkare, med färre skarvar.

 Mångfald

Vårt expertteam av ”kvartssökare” reser över 
hela världen för att finna och välja ut olika 
typer av kvarts till den konstanta utvecklingen 
av nya designlinjer i enlighet med de senaste 
inredningstrenderna.

 Varumärke

På flera håll vill många använda sig av namnet 
Silestone® för att förknippas med våra 
ansträngningar och vår ledande ställning på 
marknaden. Men det finns bara ett varumärke,  
det äkta, originalet: Silestone® by Cosentino®.

 Hygien

Denna egenskap garanterar att bakterier inte kan 
spridas på någon del av ytan, varken på kanter 
eller i utskärningar, vilket innebär ett aktivt 
skydd av materialet var det än tillämpas. Denna 
materialegenskap är resultatet av den allra  
senaste tekniken.

 Distribution

Att nå alla blir till verklighet tack vare Cosentino®s 
enorma produktionskapacitet med 11 produktionslinjer 
samt nätverket av center och distributionspunkter 
framgångsrikt etablerade på de fem kontinenterna.

 Garantier

Cosentino® erbjuder sina kunder 10 års garanti 
på köksbänkarna i Silestone, liksom ISO9001, 
ISO14001, NSF, LGA, Greenguard och Greenguard 
för Barn & Skol- certifikat.

 Hållbarhet

Vi är fast beslutna att forma en bättre värld från 
hållbar arkitektur och konstruktion till att erbjuda 
utvecklade produkter med högt värde samt 
förbättra energieffektiviteten utan att  
kompromissa med skönheten i utrymmen.

Varumärket 
Med Flest garantier  
Det enda märket som ger dig kvalitetsgaranti. Skri�ligen.

Endast ett världsledande märke som är störst på tillverkning av arbetsytor i 
kvarts, skulle kunna utmärka sig på nytt, genom att ge en verklig 10-årsgaranti  
på Silestone®. Kräv äkta Silestone® arbetsytor och förkasta imitationer.

10 Å
R

S

G A R A N T I

Greenguard

     

Denna certifiering försäkrar det låga utsläpp av 
kemiska föreningar till lu�en.

NSF

Denna certifiering försäkrar de hygieniska termer 
som finns hos produkten.

LGA

Denna försäkrar effektiviteten kring användningen 
av vattensystem och kontrollen av miljörisker.

Certi�kat Silestone® har internationella certifikat som 
garanterar maximal säkerhet och skydd.

Silestone 
Premium + 
Mer än en 
Symbol.

Silestone® är framförallt förmåga, initiativtagande, varaktighet, ansvar, 
utveckling, erfarenhet… allt detta och mycket mer. 
 
PREMIUM+ är en uppsättning fördelar som gör att Silestone® har blivit 
ett framåtsträvande varumärke som hela tiden anpassar den senaste 
tekniken på alla tänkbara sätt och för alla kunder. 
 
En resa mot framtiden som vi påbörjade för flera år sedan och som har 
lett oss till att bli en föregångare i ständig re-evolution.



Med Silverteknologi

Silestone® är det enda varumärke bland ytmaterial som innefattar ett aktivt hygieniskt skydd i sin 
sammansättning.  
 
Genom den senaste tekniken inom “silverpartiklar”, har vi nått ett effektivt skydd som hämmar spridningen 
av fler olika bakterier. På detta vis, bidrar kök- och badrumsytor i Silestone® med mervärdet av säkerhet 
samt lugn och ro i ditt hem.

Med Silverteknologi
 HYGIENISKT SKYDD

* Denna produkt skyddar inte dig mot eventuella bakterier 
i mat. Rengör självklart ytan som vanligt e�er matlagning.

Hygieniskt 
Skydd

Med Silverteknologi
HYGIENISKT SKYDD

* Denna produkt skyddar inte dig mot eventuella bakterier
i mat. Rengör självklart ytan som vanligt e�er matlagning.
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www.cosentinogroup.net / www.silestone.com

* För att aktivera garantiservicen och information om villkor, besök www.silestone.se
** Erhåll mer information kring färger med NSF-certifikat på deras officiella hemsida www.nsf.org

***

COSENTINO HUVUDKONTOR
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 
04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175 
Fax: +34 950 444 226 / info@

cosentinogroup.net

COSENTINO SCANDINAVIA
Lärjeåg. 6 / 41525 Göteborg (Sverige)

Telefon: +46 31 787 89 80 
Fax: +46 31 787 89 89

e-post till: customerservice.se@
cosentinogroup.net


