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SERIA NEBULA
MIEJSCE NARODZIN NOWEGO STYLU

Przyjrzyj się uważnie, a odkryjesz sześć ciał niebieskich, których wcześniej 
nie widziałeś. Tło o wielkiej głębię i ruchu, równomierne rozproszenie 
ziaren i wyraźnie kontrastujące efekty sprawiają, że nowa seria Nebula 
Silestone® naprawdę błyszczy.

INNOWACJIKWARCU

WIĘCEJ NIŻ 

Volcano jest nową fakturą Silestone
®
, rustykalną ale zarazem 

delikatną. Volcano jest owocem pracy naszego Działu Badań i 
Rozwoju, któremu udało się uzyskać atrakcyjną powierzchnię 
odpowiadającą potrzebom rynku. Volcano jest idealna do 
zastosowań w płaszczyźnie pionowej oraz jako blaty w kuchniach 
i łazienkach.

Nowy kolor Blanco Zeus Extreme zachował swoje właściwości fizyczne 
i ekskluzywną ochronę antybakteryjną. Teraz dodatkowo uzyskał 
nadzwyczajny poziom bieli.

Wysiłki naszej grupy ds. rozwoju umożliwiły nam uzyskanie bieli tak 
czystej jakiej na powierzchniach kwarcowych nikomu dotąd nie udało 
się osiągnąć.

NOWY BLANCO ZEUS EXTREME

NOWA FAKTURA VOLCANO

Wszystkie produkty Silestone jako jedyne zawierają ochronę 
antybakteryjną, która jest dodawana podczas procesu ich 
wytwarzania. Dzięki temu blaty Silestone to jedyne kwarcowe 
powierzchnie, które mogą hamować rozwój szkodliwych bakterii 
powszechnie występujących nawet w najczystszych kuchniach 
i łazienkach.

Dla spokojnego sumienia, odszukaj logo Silesone, które 
zamieszczone jest na wszystkich naszych produktach. 
Odrzuć wszelkie imitacje. 

TWOJA RODZINA JEST WYJĄTKOWA
TWÓJ ANTYBAKTERYJNY BLAT KUCHENNY 
SILESTONE® JEST WYJĄTKOWY.
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silestoneauthenticlife. POWIERZCHNIE DO KUCHNI I ŁAZIENEK
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Fernando Alonso dla Silestone.
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GWARANCJI

UNIKALNE

POWIERZCHNIE

DO KUCHNI 

I ŁAZIENKI 
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Aktywacja serwisu gwarancyjnego i opis warunków gwarancji odbywa się poprzez stronę www.silestone.com

PEWNA MARKA.
Wyjątkowa marka, która daje certyfikat gwarancji.

Tylko wiodący na świecie producent powierzchni kwarcowych 
oferuje Ci unikalną antybakteryjną ochronę w standardzie. Po raz 
kolejny zaskakuje, dając Ci gwarancję na dziesięć lat na wszystkie 
powierzchnie kwarcowe Silestone®.

Zamów autentyczny blat Silestone®.

ZALETY SILESTONE
ODPORNY NA
USZKODZENIA 

MECHANICZNE
ODPORNY
NA KWASY

ODPORNY NA
ZABRUDZENIA

ODPORNY NA
ZARYSOWANIA

Silestone® ma wiele zalet. Jest bowiem wykonany z naturalnego kwarcu. Ma bardzo wysoką odporność na zabrudzenia i 
zarysowania oraz niską absorpcję cieczy. Silestone® jest dostępny w ponad 60 kolorach, trzech różnych fakturach i wielu 
formatach. Ten wszechstronny materiał może być użyty nawet w większych częściach bez łączeń.

KOLORY I FAKTURY
Ponad 60 kolorów i 3 faktury do dowolnego łączenia: błyszcząca, 
matowa lub chropowata. Możliwości są nieograniczone! Od 
nowoczesnych projektów do najbardziej tradycyjnych, każdy pomysł 
możemy powołać do życia.

WYMIARY
Nasze płyty są dostępne w 3 grubościach: 1,2 cm, 2cm i 3cm - 
oraz 2 formatach o wymiarach ok. 304x138cm (Standard) oraz 
325 x 159 (Jumbo-w ograniczonych kolorach). To sprawia, że 
możemy zaoferować większe rozmiary oraz zredukować ilość 
łączeń między płytami. 

SERWIS POSPRZEDAŻOWY
Przykładamy szczególną uwagę do serwisu posprzedażowego. 
Naszym zdaniem jest to najbardziej uczciwy i efektywny sposób 
by zmocnić wartość naszych produktów. Nasi użytkownicy rozumieją, 
że lider jest zawsze pierwszy w rozwoju.

OCHRONA ANTYBAKTERYJNA
Ta właściwość sprawia, że bakterie nie mnożą się na całej 
powierzchni, w tym na krawędziach i w zagłębieniach, zapewniając 
aktywną ochronę dla materiału w każdym z jego zastosowań. Opiera 
się ona na najnowszej technologii na bazie srebra.

MARKA
Wielu chciałoby pracować pod marką Silestone i  korzystać z naszych 
wysiłków oraz wiodącej pozycji na rynku. Jednak jest tylko jedna 
marka, autentyczna i oryginalna Silestone by Cosentino.

RÓŻNORODNOŚĆ
Nasz zespół  ekspertów - „łowców kwarcu” podróżuje po świecie, 
by wybrać różnorodne odmiany kwarcu, dla stałego rozwoju naszych 
gam produktów  podąża za najnowszymi trendami w projektowaniu 
wnętrz.

TWARDOŚĆ
Po diamencie i rubinie, kwarc jest najtwardszym ze  znanych 
minerałów. To sprawia, że nasze produkty są trwałe i wyjątkowo 
odporne na warunki zewnętrzne.

DYSTRYBUCJA
Objęcie zasięgiem całego świata staje się rzeczywistością. Stało się 
to możliwe dzięki ogromnemu potencjałowi produkcyjnemu Cosentino 
z jedenastoma liniami produkcyjnymi oraz sieciami Cosentino Centers 
i Dystrybutorów na całym świecie. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Jesteśmy głęboko oddani idei tworzenia lepszego świata poprzez 
zrównoważoną architekturę i budownictwo. Dostarczamy wysokiej 
jakości produkty, które poprawiają efektywność energetyczną bez 
szkody dla designu.

PREMIUM+ TO NASZ 
SPOSÓB ZASTOSOWANIA 
TECHNOLOGII W SŁUŻBIE 
DOBREGO SAMOPOCZUCIA. 
Silestone to przede wszystkim możliwości, inicjatywa, stałość, 
odpowiedzialność, rozwój, doświadczenie... To wszystko i 
wiele więcej. Jest to kombinacja zalet, które uczyniły z 
Silestone progresywną markę, inwestując w najnowsze 
technologie. Jest to podróż ku przyszłości, która rozpoczęła 
się wiele lat temu, która uczyniła z nas ikonę w ciągłej 
re-ewolucji.

GWARANCJA
Cosentino oferuje swoim klientom dziesięcioletnią gwarancję na 
blaty kuchenne Silestone. Posiada również certifykaty ISO9001, 
ISO 14001, NSF, LGA, GREENGUARD i Greenguard for Children 
and Schools.

159 x 324 cm.*138 x 302 cm.*

1,2 cm.

2 cm.

3 cm.

60 x 60 cm.40 x 40 cm.30 x 30 cm.60 x 40 cm.60 x 30 cm.

GRUBOŚĆ

STANDARDOWE WYMIARY PŁYTDUŻE FORMATY BEZ ŁĄCZEŃ*

TYLKO W 
NIEKTÓRYCH 
KOLORACH

Przybliżone 
rozmiary

FAKTURA
LEATHER

FAKTURA
PULIDO

FAKTURA
VOLCANO 

SILESTONE® COLLECTION

Kolory w katalogu mogą 
się nieznacznie różnić od 
rzeczywistych.

Zalecamy sprawdzenie w 
próbniku kolorów.

CEMENTO SPANEGRO TAO NEGRO TEBAS NEGRO ANUBIS

KENSHO ALUMINIO NUBE

GRIS EXPOGREY AMAZONNEGRO STELLAR

NOWY

NOWY

NOWY NOWY

NOWYNOWY

NOWY

ARDEN BLUE

AZUL ENJOYVERDE FUNNARANJA COOL

MAGENTA ENERGY

ROSSO MONZA

MARRON JUPITER STELLAR EROSUNSUIGEDATSU ROJO EROS

BLANCO CAPRIVERDE UGARIT

AZUL UGARIT

BEIGE DAPHNE

BRAZILIAN BROWN

CREMA MINERVAIVORY COAST

AMARILLO PALMIRAKONA BEIGE

STELLAR BLANCO HAIKU

BLANCO DUNE YUKON

TIGRIS SAND

MONT BLANCBLANCO NORTE

ZEUS EXTREME

BLANCO MAPLE BIANCO RIVERS

ZIRCONIUMCARBONO WHITE PLATINUMCHROMESTEEL

ALTAIR

MEROPEDORADUS

CYGNUS

LYRA

LAGOON

Realizujemy również 
zindywidualizowane 
wymiary na 
zamówienie.
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