
XXL – לוחות בפורמט גדול
עמידות מרבית בפני שריטות וכתמים

עמידות מרבית בפני אש וחום 
עמידות בפני שברים וסדקים 

ספיגת מים אפסית 
חומר חסין לאש

מתאים לשימוש בחוץ – עמידות בפני קרינה אולטרה-סגולה

משטחים חדשניים 
ואולטרה-קומפקטיים

משטחים מהפכניים למטבח ולחדר האמבטיה

מוצר בעיצוב חברת
משטחים אולטרה-קומפקטיים



 PST
טכנולוגיית 

סינטור 
חלקיקים

TECH קולקציית - KERANIUM 

DEKTON משטחים אולטרה-קומפקטיים של?DEKTON מהו

 עמידות גבוהה 
 בפני קרינה 

אולטרה-סגולה
 עמידות גבוהה 

בפני שריטות
 עמידות 

בפני כתמים
 עמידות מרבית 
בפני אש וחום

 עמידות 
בפני שברים וסדקים

עמידות 
בפני קיפאון והפשרה

986457

עמידות 
מכנית מוגברת

ספיגת מים 
אפסית

אחידות 
צבע

יציבות 
ממדית

חומר
חסין לאש

עמידות גבוהה 
בפני הידרוליזה

3012
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DEKTON היתרונות של

פורמט 
גדול, 

אפשרויות 
בלתי מוגבלות

הודות לגודל )3.2 מ' רוחב על 1.4 מ'( ולקלילות של 

DEKTON )בעוביים של 8-20 מ"מ(, אפשרויות 

לחזית,  האמבטיה,  לחדר  למטבח,  העיצוב 

לקירות או לרצפות שנמצאות בשימוש תדיר 

– רק הולכות וגדלות כל הזמן.

עמיד 
בפני כל דבר

עמיד במיוחד בפני שריטות, אינו נקבובי ובעל 

עמידות גבוהה בפני חומרים כימיים אגרסיביים.

לא מתפשר 
בפני חום

גבוהות,  טמפרוטורות  בפני  מיוחדת  עמידות 

צריבת כלי מטבח שיצאו הרגע מהתנור וקרניים 

אולטרה-סגוליות.

השראה
בלתי מוגבלת

עצבו את המטבח שלכם בצבעים אטרקטיביים 

שפותח  גדול  פורמט  ייחודיים.  ובמרקמים 

אפשרות לפתרונות עיצוביים חדשים.

משטח שנועד 
להנאה

תחזוקה קלה במיוחד, ללא סימנים או טביעות 

העבודה  משטח  מרבית.  ועמידות  אצבעות 

DEKTON נהנה מאחריות מלאה למשך 10 שנים.
PST הוא תהליך שבו מתבצע סינטור – הפיכת 

גרגרי אבקה לחומר מוצק – של חלקיקי מינרלים, 

עד שהם מתחברים זה לזה ומשנים את המבנה 

הפנימי שלהם.

חדשניים  תהליכים  משלבת   PST טכנולוגיית 

ביותר.  המתקדמות  הטכנולוגיה  מתעשיות 

מדרגה  קפיצת  היא  הזו  האדירה  ההתפתחות 

טכנולוגית ותעשייתית, שביכולתה לייצר תהליך 

חדש, חומר מהפכני ומוצר מוביל.

שימוש  נעשה   DEKTON של  ההכנה  בתהליך 

בטכנולוגיית ה-PST הייחודית – תהליך טכנולוגי 

שמאיץ את השינויים המטמורפיים שעוברים על 

האבן הטבעית במשך אלפי שנים, כולל חשיפה 

ללחץ גבוה ולטמפרטורות גבוהות.

אלקטרוני  במיקרוסקופ  החדשני  השימוש 

בחומר  הנקבוביות  כמות  את  להקטין  מאפשר 

למינימום, הודות לתהליך הסינטור ולאולטרה-

של  אפסי  יחס   .DEKTON של  קומפקטיות 

נקבוביות בחומר ואפס פגמים זעירים שעלולים 

 DEKTON את  מציבים  וחולשה,  למתח  לגרום 

ברמה אחרת לגמרי משאר החומרים.

 אולטרה
עובי

 אולטרה
גודל

1.4 מ׳
x

3.2 מ׳

8 מ״מ
12 מ״מ
20 מ״מ

DEKTON משתמש בתהליך טכנולוגי ייחודי ומתקדם ומדמה את פעולת הטבע, 
שאורכת אלפי שנים, במשך כמה שעות בלבד.

DEKTON הוא תערובת מתוחכמת של חומרי גלם המשמשים 
בתעשיית הזכוכית, אריחי פורצלן מהדור החדש ביותר, 

ומשטחי קוורץ.
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עמידות מרבית 
בפני אש וחום

עמידות בפני כתמים

עמידות בפני שריטות

העבודה  משטחי  הנקבוביות,  להיעדר  הודות 

בפני  במיוחד  עמידים   DEKTON של  החדשים 

כתמים הנובעים משימוש יומיומי בבית ומחומרים 

את  אפילו  בקלות  לנקות  אפשר  כימיים. 

דיו  קפה,  יין,  כגון  ביותר,  העקשניים  הכתמים 

נפוצים  ניקוי  מחומרי  וטיפות  נתזים  חלודה.  או 

כגון אקונומיקה או מסירי שומנים אינם מזיקים 

לחומר כלל.

בפני  לגמרי  עמידים   DEKTON של  המשטחים 

שריטות. כלי בית וחפצים חדים אינם שורטים 

את החומר. 

DEKTON עמיד במיוחד בפני טמפרטורות גבוהות, 

בתכונותיו.  או  שלו  באסתטיקה  פוגעות   שאינן 

ניתן להניח כלים חמים, מתקנים חשמליים, סירים 

כל  ללא  העבודה  משטח  על  ישירות  ומחבתות 

חשש לסכנה או לנזק.



משטחים
למטבח

לכל  המיועד  טווח,  ארוך  מוצר  הוא   DEKTON

עבודה  לחלל  להפוך את המטבח  מי שמעוניין 

ייחודי. ההתקנה ביחידה אחת – ללא חיתוכים, 

חיבורים או גבולות – פותחת בפנינו אפשרויות 

עיצוב אדירות. DEKTON נראה כמו משטח אחיד 

כיחידה אחת בסגנונות  ויכול להשתלב  לגמרי, 

עיצוב רבים.

DEKTON משלב את כל האיכויות שדורש השף 

נקי  משטח  זהו  מאיתנו.  אחד  בכל  הפנימי 

היומיומית  בפני השחיקה  למגע, שחסין  ונעים 

שימוש.  של  שנים  לאחר  במטבח  שמתרחשת 

שנועד  להפליא  מתוחכם  חומר  הוא   DEKTON

לשימוש בחיי היומיום העמוסים, ומסייע לחלל 

המטבח להפוך את ההכנה היומיומית של מזון 

לחוויה מענגת.

קל  ניקוי  עם  ומוצקּות  יופי  משלב   DEKTON

פריצת  מהווה  שלו  המבנית  הצפיפות  ופשוט. 

הוא  באמת  שחשוב  מה  אבל  בהנדסה,  דרך 

שאין כל צורך לדאוג בנוגע לשריטות, לכתמים 

או לסימני חום. כל מה שצריך הוא ניגוב פשוט 

במטלית לחה, כיוון שהמטבח נועד להנאה ללא 

.DEKTON מגבלות – זוהי דרך החשיבה של

 NATURAL קולקציית - AURA   

NATURAL קולקציית - DOMOOS 

TECH קולקציית - KERANIUM 



הודות לגודל ולקלילות של dekton )3.2 מ׳ x 1.4 מ׳( אפשרויות העיצוב למטבח, לחדר 

האמבטיה, לחזית, לקירות או לרצפות בשימוש רב – רק הולכות וגדלות כל הזמן.

8 mm

12 mm

20 mm

1

אחידות צבע

אולטרה-עובי

תהליך הייצור של DEKTON מאפשר לנו לשלוט 

בפיגמנטציה ובאסתטיקה של החומר, ונותן לכל 

הלוחות צבע עקבי ויציב יותר.

התוצאה היא מוצר שאינו דוהה עם הזמן. ברגע 

העבודה  משטח  למקומו,  אותו  שמתאימים 

יישמור על מראהו הנקי למשך כל חיי המוצר.

הלוחות של DEKTON מגיעים בעוביים שונים, מ-8 מ"מ ועד 20 מ"מ, כך שתוכלו לבחור 

באפשרות המתאימה ביותר עבורכם, בהתחשב בצורך, בעיצוב או באפקט שתרצו להשיג.

 אולטרה
עובי

8 מ״מ
12 מ״מ
20 מ״מ

 אולטרה
גודל

1.4 מ׳
x

3.2 מ׳

אולטרהגודל

SOLID קולקציית - SIRIUS 



קולקציית 
  DEKTON ULTRACOMPACT 

Kadum  /  TECH קולקציית

Ananke  /  SOLID קולקצייתKorus  /  SOLID קולקציית  

Galema  /  SOLID קולקציית

ALDEM  /  WILD קולקציית gada  /  natural קולקצייתvaltera  /  WILD קולקציית

ventus  /  SOLID קולקציית

Keon  /  TECH קולקצייתKeranium  /  TECH קולקציית

SIRIUS  /  SOLID קולקציית

Domoos  /  SOLID קולקציית

Makai  /  WILD קולקצייתStrato  /  WILD קולקציית

Ariane  /  SOLID קולקציית  

BOREA   /   WILD קולקציית

Vegha  /  natural קולקציית

SIROCCO  /  natural קולקציית

KELYA  /  natural קולקציית

EDORA  /  natural קולקציית

Irok  / natural קולקציית

DANAE  / natural קולקציית

aura book match 15 /  natural קולקציית

KAIROS  /  natural קולקציית

entzo  /  natural קולקציית

BLANC CONCRETE  /  TECH קולקצייתtrilium  /  TECH קולקציית

HALO  /  XGLOSS - מבריקSPLENDOR  /  XGLOSS - מבריקLUMINA  /  XGLOSS - מבריק

ZENITH  /  SOLID קולקציית

BLAZE  /  XGLOSS - מבריקspectra  /  XGLOSS - מבריק



משטחים
למטבח

משטחים
לחדר האמבטיה

משטחים
חיצוניים

רצפות
פנימיות

חיפוי רצפות 
בחדר האמבטיה 

או בבריכה

חיפוי רצפות 
במרפסת

קירות 
פנימיים

קירות חדר 
האמבטיה

קירות 
חיצוניים

מדרגות
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DEKTON-אפשרויות השימוש ב

DEKTON הוא מוצר ייחודי ומוביל שאפשר להשתמש בו בכל התחומים, בכל החללים – הן בשימוש 

פנימי והן בשימוש חיצוני – ובכל קנה מידה. מגוון האפשרויות האין סופי מוביל לעיצוב זורם בכל מצב.

עמידות גבוהה בפני 
קרינה אולטרה-סגולה

DEKTON עמיד במיוחד בפני קרינה אולטרה-סגולה )UV( והצבע שלו אינו דוהה 

עם הזמן, מה שהופך אותו לחומר המושלם לשימוש פנימי וחיצוני כאחד.

חיפוי למטבח
מחוץ לבית

לבשל מתחת לכיפת השמיים

המהנות  החוויות  אחת  הוא  שבישול  ספק  אין 

ביותר, והבישול בחוץ מוביל בדרך כלל לאירוע 

שבה  יומיומית  חגיגה   – ונעים  קטן  חברתי 

למבנה  הודות  המנגל.  סביב  ביחד  נהנים  כולם 

מתאים   DEKTON שלו,  האולטרה-קומפקטי 

ברביקיו  ומתקני  במטבחים  להתקנה  במיוחד 

מחוץ לבית.

החומר של DEKTON מספק למרחבים הללו חוזקה 

וסטייל מצד שני, מקנה להם אישיות  מצד אחד 

מובהקת ופרקטיות בלתי מוגבלת. כתמים, בליטות, 

כלי עבודה וטמפרטורות גבוהות – DEKTON עמיד 

זמנית,  ובו  זמן,  לאורך  התובעני  השימוש  בפני 

אינו  הוא  משתנה.  בלתי  יופי  על  לשמור  מצליח 

נפגע משמש, קרה, גשם או רוחות. לאחר מזג אוויר 

קשה במיוחד, כל מה ש-DEKTON זקוק לו הוא ניגוב 

קליל וחסר מאמץ במטלית לחה.

TECH קולקציית - KADUM    TECH קולקציית - KADUM 



TECH קולקציית - KERANIUM 

TECH קולקציית - STRATO     SOLID קולקציית - ARIANE 

TECH קולקציית - STRATO 

חיפוי קירות
בחדר האמבטיה

משטחים
למטבח

חיפוי קירות
במטבח



נפגשים  שבו  הביתי  החלל  הוא  האמבטיה  חדר 

באופן  בזה  זה  ומשתלבים  וההרמוניה,  ההיגיינה 

עצמי  ולטיפוח  לניקיון  חלל  זהו  ביותר.  הטוב 

שעוזר לנו לחוות רגעים נינוחים ונעימים, חלל שבו 

התחושות נמצאות במרחק נגיעה.

הודות להיעדר הנקבוביות, DEKTON עמיד לחלוטין 

בפני נוזלים. המים מחליקים על פני המשטח מבלי 

לחדור לתוכו. העמידות שלו ויופיו הבלתי משתנה 

מאפשרים לנקות אותו בקלות רבה במיוחד.

מגיע DEKTON הם  והצבעים שבהם  המרקמים 

אזורים  ולעיצוב  להשראה  נדלה  בלתי  מקור 

 ,DEKTON הבאים במגע עם מים. כשמדברים על

אפשרויות העיצוב הן בלתי נגמרות.

משטחים וחיפוי קירות
בחדר האמבטיה

NATURAL קולקציית - DANAE     TECH קולקציית - KADUM 
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ISO 14001 ETE NSF

אישורים  קיבלו   DEKTON מוצרי 

בין לאומיים המבטיחים מקסימום 

בטיחות ומקסימום הגנה.

Greenguard

     

אישור המעיד על רמות נמוכות של פליטת 

רכיבים כימיים.

**

לשימוש  בטוח  שהמוצר  כך  על  המעיד  אישור 

מבחינה בריאותית והגיינית.

DEKTON של חברת COSENTINO נבדק על ידי 

 ITeC - Instituto המוסד לטכנולוגיה ולבנייה

 de Tecnologia de la Construccion de

Cataluna כמוצר לחזיתות מאווררות.

תקן ISO 14001 הוא תו איכות ליעילות השימוש 

במערכות המים ובבקרת הנזקים הסביבתיים.

DEKTON תעודת האחריות של

אישורים

TECH קולקציית - KERANIUM 

תעודת  שמציע  היחיד  המותג  הוא   DEKTON

הגדולה  כיצרנית  בכתב.  מוסמכת  אחריות 

 COSENTINO ,ביותר של משטחי הקוורץ בעולם

מציעה אחריות אמיתית לעשר שנים על מוצרי 

DEKTON, וכך מבטיחה לרוכשים ביטחון ושקט 

לאורך זמן. 

* תנאי שירות ואחריות

 DEKTON תעודת אחריות לעשר שנים על מוצרי

המותקנים על ידי מפעל שיש מורשה:

1. לצורך השימוש בתעודת האחריות, על הלקוח 

להמציא חשבונית רכישה.

2. האחריות אינה מכסה פגמים שנובעים מייצור 

או מהתקנת המוצר, כגון פעולות שלא בוצעו על 

.COSENTINO ידי חברת
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* ראו תנאי אחריות מיוחדים. 
www.nsf.org בקרו באתר האינטרנט NSF למידע על צבעים בעלי אישור**

משרדי הנהלת COSENTINO ישראל
רחוב נחשון 33, פתח תקווה )סגולה(, מיקוד 4919602

 israel@cosentino.com / טלפון: 03-5550999 / פקס: 03-5544199 

WWW.COSENTINO.COM / www.dekton.com


