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Dekton®

Cozinha e Banho

ULTRACOMPACT SURFACES



A série Industrial Collection de Dekton foi criada 
para prestar tributo às belíssimas imperfeições 
dos metais e das pedras naturais, nos seus vários
estados da passagem do tempo. 

Processos orgânicos que estão refletidos na 
riqueza e complexidade da oxidação e na beleza 
do envelhecimento.

A exclusiva tecnologia de Dekton permitiu ter as
ferramentas para explorar e criar sem limites e o
resultado é uma série de cores que celebram 
esses incríveis materiais.

Manufactured for living.

NEW
INDUSTRIAL
COLLECTION

RADIUM

Dekton® Nilium - Industrial Collection by Daniel Germani

ORIX

NILIUM TRILIUM



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 3 cm.*

*Consultar disponibilidad

UltraSize

Graças ao tamanho e à leveza do Dekton® (1440x3200mm) 
crescem exponencialmente as possibilidades de projetos em 
cozinhas, banheiros, fachadas, paredes ou pavimentos com 
elevado movimento.

Vantagens Dekton®
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Grande Formato 
Possibilidades Infinitas

Graças ao tamanho (até 3200x1440mm)* 
e à leveza do Dekton® (a partir de 8 mm 
de espessura), crescem exponencialmente 
as possibilidades de projectos em 
cozinhas, banheiros, fachadas, paredes ou 
pavimentos com grande movimento.
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Resiste   
A Tudo

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.

DEKTON®

ULTRACOMPACT 
SURFACES

Vantagens Dekton® XGloss

Brilho
Cristalino

Superfície
Hidrofugante

* A medida máxima das cores: Zenith, Aura 15, Kairos, Entzo, Halo, Tundra, Fiord, Glacier, Nayla e Vienna é de 3170mm x 1420mm

8 mm

12 mm

20 mm

30 mm*

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.

Dekton®  é uma sofisticada mistura 
de mais de 20 minerais extraídos da 
natureza. O seu processo produtivo é 
o resultado de anos de aprendizagem 
e com inspiração na fabricação do 
vidro, porcelânicos de última geração e 
superfícies de quartzo.

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

O QUE É
DEKTON® ?



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.
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VANTAGENS 
DEKTON®
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*Para o uso correto e manutenção de Dekton® e Dekton Xgloss,  
siga as instruções do nosso manual de manutenção e Limpeza.

0

Dekton® Sirius

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.

Resistência a Riscos

O Dekton® é uma superfície com alta resistência 
a riscos. Não se risca com os utensílios de uso 
doméstico. 

Devido ao brilho intenso de Dekton® Xgloss requer 
cuidados e manutenção especiais.  Em particular 
para as cores mais escuras, como o Spectra, que 
devido à sua cor profunda realça qualquer pequeno 
detalhe.

Reduzida Absorção de Água

Dekton® é um material de reduzida absorção 
de água pelo que não necessita de ser selado 
em nenhum momento. Pela sua natureza, é 
capaz de repelir líquidos e gases, para que estes 
se mantenham à superfície. Deste modo, a 
manutenção a sua manutenção é minima e mais 
fácil de limpar.



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 ultra-
sofisticado para uma intensa vida cotidiana, capaz 

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®.

BANCADAS DE
COZINHA

Dekton® Trilium - Industrial Collection by Daniel Germani

Dekton® Kadum Dekton® Kadum



Nayla_NATURAL Collection m Vienna_XGLOSS Basiq p Zenith_SOLID Collection m Halo_XGLOSS Solid p

Glacier_XGLOSS Natural p Tundra_XGLOSS Natural p Aura 15_NATURAL Collection m Kairos_Natural Collection m

Entzo_NATURAL Collection m Nilium_INDUSTRIAL Collection m Makai_WILD Collection o l Blanc Concrete_TECH Collection o l

Fiord_XGLOSS Natural p Gada_NATURAL Collection l Edora_NATURAL Collection l Irok_NATURAL Collection o m

Danae_NATURAL Collection o m Qatar_XGLOSS Basiq p Valterra_WILD Collection o l Aldem_WILD Collection l

Keon_TECH Collection o m Splendor _XGLOSS Solid p Ventus_SOLID Collection o m Sirocco_NATURAL Collection o m

Manhattan_XGLOSS Basiq p Blaze_XGLOSS Solid p Korus_SOLID Collection o m Galema_SOLID Collection o m

Lumina_XGLOSS Solid p Strato_TECH Collection o m Vegha_NATURAL Collection m Trilium_INDUSTRIAL Collection o e m

Kadum_TECH Collection m Orix_INDUSTRIAL Collection m Fossil_NATURAL Collection m Radium_INDUSTRIAL Collection m

Keranium_TECH Collection m Borea_WILD Collection l Kelya_NATURAL Collection m Ananke_SOLID Collection l

Sirius_SOLID Collection l Domoos_SOLID Collection m Spectra_XGLOSS Solid p

l ULTRATEXTURA   

m ULTRAMATE   

p XGLOSS

e  ECO DEKTON

 3CM DE ESPESOR

o DEKTON GRIP

DEKTON®  
COLLECTION

The anti-slip solution

O tratamento antislip só se encontra recomendado para áreas de pé descalço, como piscinas ou spas
Este tratamento pode ser uma ligeira variação na tonalidade da cor.

*Medida até 3170mm x 1420mm

NOVO NOVO NOVO



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.

REVESTIMENTO  
COZINHA EXTERIOR 

D

Dekton® Orix & Nilium - Industrial Collection by Daniel Germany

Dekton® Orix - Industrial Collection by Daniel GermanyDekton® Nilium - Industrial Collection by Daniel Germany

Dekton® Trilium / Dekton® Zenith

Bancadas 
de Banheiro

Paredes 
Banheiros

Bancadas 
de Exterior

Pavimentos 
para Banheiros

EscadasParedes 
Exteriores

Pavimentos 
para Terraços 

Exteriores

Bancadas 
de Cozinha

Paredes
Interiores

Pavimentos 
Interiores

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.

DEKTON®

APLICAÇÕES

B C D H I

J E F G A



Dekton® Fiord & Glacier - Xgloss Natural

Dekton® Orix - Tech Collection Dekton® Radium - Tech Collection



Dekton® Makai - Wild Collection

Dekton® Aura 15 Dekton®  Zenith   

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.

REVESTIMENTO E BANCADAS 
DE CASAS DE BANHO



DEKTON XGLOSS

RAFA NADAL

SUPERFICIES ULTRABRILLANTES

Obtenha informação sobre cores com 

certificação NSF através de www.nsf.org

*

Dekton® Halo

GARANTIA  
DEKTON® 

G
A R A N T Í A

10 A
Ñ

O
S

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

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

NSF

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

ETE

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

ISO 14001

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

O Dekton® está certificado internacionalmente com 
a garantia de máxima segurança e protecção.
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V 08/2017

Rafa Nadal
Cosentino Brand Ambassador

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175  info@cosentino.com  www.cosentino.com

www.dekton.com  F DektonbyCosentino   T @Dekton

* Ver condições particulares da garantia.
** Obtenha informação sobre cores com certificação NSF através de www.nsf.org
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COSENTINO LISBOA

Núcleo. Empresarial da Qta dos Estrangeiros Bloco 1, Rua A,

Armazém nº 1, 2665-601 / Venda do Pinheiro Mafra (Lisboa)

Tel: +351 219 66 62 21 / Fax: +351 219 66 62 23 / info-lisboa@cosentino.com

COSENTINO PORTO

Via José Regio Nº 76, 4485-762 / Vilar Pineiro / Vila do Conde

Tel: +351 229 27 00 97 / Fax: +351 229 27 00 99 / info-porto@cosentino.com


