
THE ORIGINAL

משטחי מטבח 
וחדרי רחצה

אותנטיים
החיים האמתיים שלנו מתרחשים בבית. 

עיצוב החדרים והסביבה הפרטית משקפת את האישיות והניסיון האישי של כל אחד ואחד מאתנו. 

אנו בונים את הסביבה והבית שלנו לאורך חיינו – זוהי דרך שנבנית לאורך זמן. 

 אפשר לומר כי החיים שלנו הם תוצאה של פעולות, החלטות וחוויות אישיות הנרקמות יחד 

לכדי המרחב הכי פרטי בחיינו – הבית. 
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CALACATTA GOLD משטח עבודה למטבח דגם 



SERENA CHARCOAL SOAPSTONE CALACATTA GOLD STATUARIO PEARL JASMINE

MARQUINASERENA

השראה מן הטבע

ETERNAL, האוסף החדש של משטחי  ®Silestone למטבח, מוקדש לאקזוטיקה המרהיבה של השיש.



פתרון לאלו שרוצים להפיק את הטוב ביותר מהמטבח שלהם. הכיור המשולב מחבר בין כל היתרונות של ®Silestone במוצר 

חדש ומהפכני. הוא משלים את מעגל השלמות שכל מטבח זקוק לו, תוך יצירת הרמוניה עם כל האספקטים האחרים.

הודות לאפקט 'חתיכה אחת בלבד', האחידות ברורה לעין. משטח העבודה והכיור מתוכננים כיחידה אחת ומשולבים בצורה 

מושלמת בכדי למנוע מקטעים.

ועכשיו מוצר זמין נוסף: Integrity DUE – כיור משולב בקווים ישרים.

Integrity

Silestone® הכיורים של
שלמות ללא חיבורים.

יותר מ- 90% קוורץ
100% חדשנות

בחתיכה
אחת

קווים
ישרים

ONE הוא המודל שמגדיר את הקונספט של כיור משולב 
בשלמות. כיור בחתיכה אחת במידות 51X41X15.5 ס"מ. 

one הוא 1, עם קווי המתאר המעוגלים שלו, הבחירה 
המושלמת לחובבי עיצוב זורם ומקוריות.

DUE זמין בשלושה גדלים: 34X37X15.5 ס"מ, אידיאלי 
לכיור כפול ובמידות: 51X37X15.5 ס"מ, ובגודל נוסף: 

 68X46X19 ס"מ לכיור יחיד. כיור זה מתאפיין בקווים 

הישרים שלו.

הבחירה המושלמת עבור אלו הרואים את הפשטות של קווים 

ישרים כסימן לסגנון ויופי.

INTEGRITY DUE L

INTEGRITY DUE XL

INTEGRITY ONE

INTEGRITY DUE S



INTEGRITY ONE



RESISTENTE
A LAS MANCHAS

RESISTENTE
A LAS MANCHAS

RESISTENTE
AL ÁCIDO

RESISTENTE
AL RAYADO Mohs של  הקושי  בסולם   7 קושי  בדרגת  מדורג   הקוורץ 

)יהלום מדורג בדרגה 10(, לכן בזמן שרוב משטחי העבודה, כמו 

אלו העשויים מגרניט או משטחים אקריליים, חשופים לשריטות, 

עמיד   Silestone® נותר.  לא  סימן  שום   Silestone® עם 

מאוד, אך יש לנקוט משנה זהירות בשימוש בו, למשל, כשהוא 

בא במגע עם עם להבי סכין.

שפותח  טבעי,  קוורץ  משטח  הנו   Silestone®
ויוצר לטובת דקורציה של מטבחים וחדרי אמבטיה 

של התקופה 

העכשווית, במגוון רחב של צבעי קוורץ אטרקטיביים, 

באייכות  וביצועים  דופן  יוצאות  קוורץ  טקסטורות 

הגבוהה ביותר.

היתרונות של 
 Silestone®

®Silestone הוא משטח קוורץ עמיד מאוד בפני כתמים של 
יומיומיים  ומוצרים  איפור  חומץ,  זית,  שמן  לימון,  מיץ  יין,  קפה, 

רבים אחרים.

קולקציית ETERNAL של ®Silestone מיוצרת בטכנולוגיית 

Cosentino, המאפשר  N-BOOST פיתוח חדשני של חברת 

ניקוי ותחזוקה של משטחי  ®Silestone, המעמיק את הגוון  

ומעלה את רמת בהירות המשטח.

עמידות 
בפני כתמים

טכנולוגיית
N-BOOST

עמידות 
בפני מכות

עמידות 
 בפני חומצה

עמידות 
בפני שריטות

העמידות הגבוהה בפני מכות של משטחי העבודה מקוורץ של 

מוצרים  של  העמידות  על  משמעותית  עולה   ,Silestone®
וכו'(.  אקריליים  משטחים  )גרניט,  דומים,  ישומים  עם  אחרים 

העמידות לאורך זמן מספקת שקט נפשי במטבח.

קוורץ הוא אחד המינרליים החזקים ביותר הידועים לבני האדם. 

עובדה זו, הופכת את המוצרים שלנו לעמידים מאוד לאורך זמן 

עם רמה גבוהה של התנגדות למפגעים חיצוניים, כמו חומצה

.Ph 8.5 עד



גימור האקסטרה-מט החדש של ®Silestone משפר את 

משטחי העבודה, בזכות המרקם הקטיפתי והרך שלו, שהוא 

נעים גם למראית עין וגם למגע יד. גימור SUEDE הוא 

סנסציה חדשה של ®Silestone שלוכד את כל החושים 

שלנו בשל המרקם המהפכני שלו, שמעולם לא נראה קודם 

במשטחי קוורץ. גימור SUEDE החדש הושק בכדי לספק צבע 

עז וביצועים גבוהים נגד כתמים וסימנים. בנוסף, הטיפול 

הבלעדי בו מציע את הביצועים הטכנולוגיים הגבוהים ביותר.

גימור
®Silestone ממציא מחדש 

את המגע של משטח העבודה שלך 
SUEDE עם גימור

.Silestone® זמין עבורכם במעל 40 צבעי  SUEDE  גימור

SUEDE גימור



קולקציית
®Silestone
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Silestone®
מחירים לפי קבוצות מוצרים )אנא בדוק זמינות אצל ספק המשטחים(

קבוצה 6קבוצה 5קבוצה 4קבוצה 3קבוצה 2קבוצה 1

BLANCO CITY r j lARDEN BLUE  l v j  *              ALTAIR 15 r l*             AMAZON r l v                  ARIEL j l *                                            CALACATTA GOLD     j l    
GRIS EXPO l v r j *   BLANCO NORTE 14 r j l *BLANCO CAPRI r j l        BLANCO STELLAR 13  r j lBLANCO ORION r l                        
NOKA r j l *   CORAL CLAY j lCYGNUS 15 r l*     BLANCO ZEUS  EXTREME l v r j          CALYPSO j l *                                     
ROUGUI r j l *      CREMA MINERVA 16 r j l* WHITE ARABESQUE j l  BIANCO RIVER r l v         DORADUS 13 j l                           
MARENGO     r l *  CEMENTO SPA l v r  *       WHITE STORM 14  r j lBLANCO MAPLE 14 r j l        DARIA r l *                                 

IRON BARK j l      CHARCOAL SOAPSTONE     j l   ICONIC WHITE      r j l *                       

NYMBUS r l          HAIKU r l*                              LYRA r j l                                             
NEGRO TEBAS       l r j  *ICONIC BLACK    r*        LAGOON r j l                             
ROYAL REEF j  l            KENSHO r l v*                        MARQUINA      j l                               

NEGRO STELLAR     r j     MEROPE r l                                    
PEARL JASMINE     j l         PACIFICA j                                     
ROSSO MONZA r l*             PULSAR r l *

SNOWY IBIZA j l           SERENA     j l                           
TIGRIS SAND r l v                 STATUARIO     j l                               

UNSUI r l*                    

YUKON r l                            
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כל הדגמים זמינים בגימור מבריק

:SUEDE & VOLCANO אנא התעדכנו בזמינותם של דגמים בגימורים

* גוונים אלה ישנו את הפורמט במהלך שנת 2018.

הדוגמיות אינן זהות לחלוטין במבנה הגידים ללוח שלם. ראה תנאי מכירה כלליים.

כל הדגמים זמינים גם בעובי 3 ס"מ. אנא פנה למנהל תיק הלקוחות לקבלת 

פרטים נוספים. 

זמין בפורמט סטנדרטי )306x140 ס"מ(

זמין בפורמט ג'מבו )325x159 ס"מ(

)polished( זמין בטקסטורה מבריקה

r 

j 

p

העדפות

)Suede( זמין במאט

)Volcano( זמין בגימור מחוספס

NBOOST דגמים עם הגנת

l 

v 

CLASSIC CALACATTA     j l

BIANCO CALACATTA     j l

DESERT SILVER     j l

ETERNAL EMPERADOR     j

ETERNAL MARFIL     j l



  BLANCO ZEUS /   TAO  /  SHOWER TRAY: KADOR  

SHOWER TRAY: DOPPIO  LYRA 

מידות
גדולות

 ®Silestone ממציאה מחדש את חלל חדר האמבטיה 
עם קונספט של פורמטים 'תפורים' לשטחים גדולים.

כל אלמנט אדריכלי הופך הזדמנות שנותנת לנו אפשרויות 

אסתטיות בלתי מוגבלות. ניתן לארגן את החומר כדי להשביח 

את החלל.

 

®Silestone מאפשר לעצב כמעט את כל האלמנטים של 
חדר האמבטיה באמצעות אותו חומר מדהים וליצור מרחב 

הרמוני עם תוצאות מרהיבות ויוצאות דופן.



statuario
Say I am ice,
cracked glacier over the stormy sea.

Or simply say I am Statuario.



statuario
Say I am ice,
cracked glacier over the stormy sea.

Or simply say I am Statuario.



הסמכות

LGANSFGreenguard

אישור זה מבטיח פליטה נמוכה 

של תרכובות כימיות לאוויר.

 אישור זה מבטיח את בטיחות המוצר 

ברמת ההגיינה הגבוהה ביותר.

 אישור זה מבטיח שימוש יעיל במערכות מים 

ואת בקרת הסיכונים הסביבתיים.

Y
E

A
R

WARRANTY

25
A N N I V E R S A R Y

YEAR

25 YEAR WARRANTY

Silestone הינו בעל הסמכה בינלאומית המאפשרת לו 

מקסימום היגיינה והגנה סביבתית. 

אבטחת 
המותג

המותג הייחודי שנותן לך אחריות מוסמכת.

רק היצרן המוביל בעולם של משטחי קוורץ, מי שהנו בעל תקן 
להגנה אנטי בקטריאלית ייחודית, יכול לחרוג מהמקובל באמצעות 

 .Silestone® מתן 25 שנות אחריות לכל משטחי הקוורץ של
לדרוש משטח עבודה אותנטי של ®Silestone, משמעו לדחות את 

כל החיקויים.



 צבעים וטקסטורות

ושלושה מרקמים לשילוב: מלוטש, מט  60 צבעים  יותר מ  עם 

או מחוספס - האפשרויות הן אינסופיות. מהעיצובים המודרניים 

ביותר למסורתיים ביותר, ניתן לעורר לחיים כל רעיון.

 שירות לאחר מכירה

אנו שמים דגש מיוחד על השירות שלנו לאחר המכירה, שכן הוא 

האמצעי הכנה והיעיל ביותר למתן ערך מוסף גדול יותר למוצרים 

שלנו. הלקוחות שלנו יכולים להבין מדוע ®Silestone כמוצר 

מוביל, הוא תמיד הראשון להתפתח.

 חוזק

אחרי יהלום ואבן אודם, קוורץ הוא המינרל הקשה ביותר הידוע 

לעמידים  שלנו  המוצרים  את  הופכת  זאת  עובדה  לבני האדם. 

מאוד בפני מפגעים חיצוניים לטווח ארוך.

 תבניות ייצור

ס”מ   2 ס”מ,   1.2 עוביים:  בשלושה  משטחים  מייצרים   אנו 

ו-3 ס”מ ולוחות בשני גדלים: 304 ס”מ X 138 ס”מ )סטנדרט( 

ו- 325 ס”מ X 159 ס”מ )גודל ענק - בצבעים מוגבלים(. 

עובדה זו מאפשרת לנו להציע גדלים גדולים יותר עם מינימום 

מחברים, יותר מכל אחד אחר.

 מגוון

לאתר  בכדי  בעולם  מטייל  שלנו  המומחים  הקוורץ'  'ציידי  צוות 

ולבחור זני קוורץ שונים, למען הפיתוח המתמיד של קווים חדשים, 

בהתאם למגמות האחרונות בעיצוב פנים.

 מותג

המאמצים  את  לנצל   ,Silestone® להיקרא  רוצים  כולם 

מותג אחד  רק  יש  אבל  בשוק.  כמותג המוביל  וההישגים שלנו 

.Cosentino מבית Silestone® -אותנטי ומקורי

 הפצה

האפשרות להגיע לעולם כולם - הופכת למציאות, בזכות יכולת 

של  ורשת  ייצור  קווי   11 עם   ,Cosentino של  הענקית  היצור 

מרכזי הפצה בכל רחבי העולם.

 ערבויות

למשטחי  אחריות  שנות  וחמש  עשרים  מציעה   Cosentino

האישורים  את  גם,  כמו   ,Silestone® של  במטבח  העבודה 

 ,IS09001, IS014001, NSF, LGA, Greenguard הבאים: 

ו- GreenguardGold לילדים ולבתי ספר.

 ַקיָּמוּת

אנו נחושים ומחוייבים ליצור עולם טוב יותר, באמצעות אדריכלות 

ובנייה ירוקה ועל ידי אספקת מוצרים בעלי ערך גבוה, המשפרים 

את יעילות האנרגיה מבלי להתפשר על היופי של העיצוב.

Silestone® ההתפתחות מחדש של

Silestone® 
Premium +

הרבה יותר 
מסמל.

מעל הכל, המשמעות של ®Silestone היא: יכולת, יוזמה, עקביות, אחריות, פיתוח, ניסיון 

כל זאת ועוד הרבה יותר.

הטכנולוגיות  התאמת  תוך  מתקדם  למותג   Silestone® את  הפך  הזה  היתרונות  סט 

החדישות ביותר בכל דרך ועבור כולם.

זהו מסע אל העתיד שהתחלנו לפני שנים רבות ואשר הפך אותנו סמל קבוע 

של התפתחות מחדש.



1. היקף ותוקף
יישום  ללקוח.  יצוינו בהצעה  לתנאים הספציפיים אשר  יהיו משלימים  כלליים אלה תמיד  תנאי מכירה 
המכירה  שתנאי  בכך  מכיר  הרוכש  ללקוח.  הכלליים  לתנאים  המצב,  בהינתן  מקדים,  יהיה  אלה  תנאים 
הכלליים הינם נגישים לצד זה טרם התחלת ההתקשרות העסקית אשר לגביה הם חלים. שום שונות או 
תוספת לתנאים אלה תהיה מחייבת, אלא אם הוסכם על כך בכתב על ידי נציג מורשה חתימה מצד החברה. 

ידי   על  המונפקות  וההצעות  המתקבלות  ההזמנות  כל  על  תקפים  יהיו  אלה  כלליים  מכירה  תנאי 
קוסנטינו סנטר ישראל בע"מ )להלן: "החברה"(. 

2. מחירים
למעט תנאים ספציפיים אחרים אשר הוסכם עליהם בכתב עם הלקוח, מחיר המכירה המוצע על ידי 
החברה יהיה המחיר אשר מופיע בקטלוג והתעריפים אשר ברשימת המחירים בעת מעמד ההזמנה. 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים והפרטים מעת לעת. המיסים, בהתאמה, הינם 
בתוספת למחירים. המחירים המוצעים כוללים רק את מרכיבי המוצרים המצוינים בהזמנה או ההצעה 
עצמה, וללא שירות נוסף על ידי החברה. הצעה כלשהי על ידי החברה אינה מחייבת הזמנה, והחברה 

שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה או לתקן בכל זמן טרם החברה קבלה את הזמנת הלקוח. 

במקרה של עיכוב בתשלום, החברה רשאית להשתמש בסחורה לצרכים עסקיים, עד הסדרת התשלום 
ו/או תחילת נקיטת צעדים משפטיים מתאימים. מעבר לכך, במקרה של המנעות מתשלום )במלואו 
או חלקו( על ידי הלקוח, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה טרם נפרעה עם הלקוח 
מבלי לפגוע בזכויות או נזקים אשר ייתכנו או ריביות אשר ייגבו. החברה שומרת לעצמה את הזכות 
לגבות ריבית בסכום הגבוה ביותר הניתן על פי חוק עבור כל חודש של אי תשלום )בין אם לפני או 

אחרי כל פסיקה(. 

3. אחריות ואספקת מוצרים
החברה מספקת אחריות למוצרים המשווקים תחת תנאי אחריות המוצר הספציפי הזמינים ללקוח 
ואשר הוא מצהיר כי הוא מכיר בהם ומקבל אותם. ההזמנה מייצגת רכישה מטעם הלקוח, והחברה 
אינה  כי האחריות  לנכון  רואה  היא  הזמנות אלה, כאשר  לבטל  או  לעכב  הזכות  שומרת לעצמה את 
וכל אספקה  כלליים,  קווי מתאר  רק  הינם  ידי הלקוח  על  זמני אספקת המוצר המוסכמים  מספקת. 
זמינות המוצרים במלאי. החברה לא תכבד כל החזרה ברגע שהלקוח חתם על תשלום  נתונה תחת 
בעת קבלת המשלוח, מבלי לפגוע בזכויות בסיטואציות אשר תחת תנאים כלליים אחרים. הלקוח מצדו 
חייב לבדוק את הסחורה בעת קבלתה, ולהודיע על כל פגם חיצוני או נראה בהקדם ככל הניתן ובכתב 

לחברה. 

4. אריזה והובלה
האריזה אינה כלולה במחירים אשר ניתנו, ועל הלקוח לשלם בעבורה. המשלוח יתבצע על פי מונחי  

ה-INCOTERM הנוגעים בעניין זה. 

5. איכות ומידות
הדגימות המסופקות אינן מחייבות כי הסחורה שתסופק תהיה זהה בגוון והשיש, בהינתן כי מוצרים 
 )GRAIN( מרקם  בטון,  קלים  לשינויים  ניתנים  בקפידה,  ומוכנים  נבחרים  היותם  למרות  אשר  אלה, 
והרכב. שונות אשר נוצרה על ידי הטבע לא תחשב לפגם: טענות מסוג זה לא יכובדו. הלקוח יכול לבחון 
את המוצר במתקני החברה, כל טענה באשר לפגם או שוני בחומר חייבת להיעשות על ידי הקונה בעת 
האספקה של הסחורה או בתוך פרק זמן של שמונה ימים לאחר קבלת הסחורה. שום טענה לא תכובד 

אם נעשה שימוש או כל תהליך או טרנספורמציה בחומר על ידי הלקוח.

6. שיטת תשלום
תשלומים יתבצעו בשיטה והזמנים אשר ניתנו בהזמנה התואמת. כל הפרה מלאה או חלקית של חובות 
התשלום בהסכם עם הלקוח יאפשרו לחברה לבטל כל מכירות שלא שולמו ולדרוש פיצויים לנזקים, 
לרבות תשלום של ריבית תואמת. יתר על כן, הלקוח יהיה אחראי לתשלום חיובים פיננסיים ובנקאיים 

כתוצאה מתשלום באיחור. 

7. חבות
מלבד מקרים הנובעים ממוצר אשר אינו תואם, כל טענת לקוח באשר לנזקים אינה נחשבת למעט 
הפרה מהותית או דבר מרמה. החבות החוזית של החברה מוגבלת למחיר הרכישה של המוצרים. בשום 
נסיבות שהן, החברה לא תישא בחבות ללקוח על מניעת רווח )LUCRUM CESSANS(, הפסד הכנסה, 
עלות של חוסר פעילות או באופן כללי, לכל הפסד מקרי או כתוצאה של נזק או פגיעה מכל סוג שהוא, 

אשר נגרמה על ידי הלקוח בשל אי אספקה או אספקה פגומה של המוצרים. 

הלקוח יישא לבדו בחבות, והחברה תהיה נקייה מכל פגע, לנזקים הנובעים משימוש לא נכון, אחסון, 
כל המסמכים הנדרשים  כך, החברה ספקה ללקוח את  שימור, עיבוד, או התעסקות במוצרים. לשם 

וההוראות לשימוש נכון ובטוח במוצרים. 

8. דרישות בריאות ובטחון
ייצור  הלקוח, בכל זמן שהוא, יענה לדרישות, חוקים והכללים הקשורים ליישום, התעסקות, אחסון, 
ושימוש במוצרים המשווקים על ידי החברה. באופן יותר ממוקד, ובנוגע לכל עבודה, הלקוח חייב לבצע 
בסקטור  לכך  והכללים  החוקים  הדרישות,  ליישום  הקשורים  הסיכונים  של  קבוע  בסיס  על  הערכות 

הנרחב, כן עליו לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת סיכונים. 

הלקוח מצהיר בזאת כי הינו מודע לכך שהייצור/טרנספורמציה של המוצר, במיוחד בשל חיתוך יבש, 
יפיצו חלקיקי אבק, לרבות CRYSTALLINE SILICA אשר עלולים להיכנס לגוף בנשימה, ויכולים להוביל 
ל-SILICOSIS ובעיות או מחלות נשימה אחרות. החברה ממליצה כי היצרנים/בונים ינקטו בכל אמצעי 
וגימור.  ליטוש,  מדידה,  חיתוך,  לצרכי:  המכשור  בתפעול  רטובה  עבודה  לרבות  הנדרשים,  המניעה 
הפרקטיקות  למדריך  בהתאמה  ומטופלים  מוכנים  הם  אם  לחלוטים  בטוחים  הינם  החברה  מוצרי 
ידי הגשת בקשה  WWW.SILESTONE.COM, או על  הנכונות והוראות הבטיחות אשר מסופקות באתר 

ל- PREVENCION@COSENTINO.COM – אל תהססו לבקש הוראות אלה.

למטרות המחשה בלבד, אמצעי המניעה העיקריים הינם )1( הסרה או הקטנה של אבק על ידי שימוש 
במכשור עם מערכות הרטבה, )2( מניעה או מזעור אבק מהתפזרות באוויר על ידי שימוש במערכות 
עם  העבודה  ואזורי  הציוד  את  לנקות  לטאטא,  לא   )3( האבק,  יצירת  בנקודות  הממוקמות  שאיפה 
חומרי ניקוי לחים או אמצעי שאיבה תעשייתיים, )4( לבחון באופן תדיר חשיפה לחלקיקים נשימים 
,FFP3- או   P3- מסוג  לאבק  מתאים  אישי  הגנה  בציוד  להשתמש   )5( ,CRYSTALLINE SILICA  של 

)6( להשתמש במערכת בדיקת בריאות ספציפית. 
אם הלקוח ימכור את המוצר לגורם נוסף, הוא יהיה מחויב לספק את מידע הבריאות והבטיחות תחת 

אותם התנאים המפורטים בתנאים כלליים אלה. 

CONSENTINO GROUP 9. זכויות רכש תעשיות של
הלקוח מצהיר בזאת כי הסימן המסחרי והשמות המסחריים של המוצרים שייכים ויהיו שייכים באופן 
כלפי אלה. הסימן  זכות  או להחזיק בשום  יכול לטעון  אינו  וכי הלקוח  ואקסקלוסיבי לחברה,  בלעדי 
הנסיבות  כל  ותחת  שיווקיות  למטרות  ורק  אך  הלקוח  בשימוש  יהיו  המסחריים  והשמות  המסחרי 

התואמות עם ההנחיות והדרישות שתציב החברה. 
בהקשר לכך, הלקוח מתחייב שלא לרשום או לבקש רישום של שום שם, סימן מסחרי, שם מסחרי, 
דומיין באינטרנט או כל צורה אחרת של נכס תעשייתי הדומה לסימן המסחרי והשמות המסחריים 

אשר מזוהים עם החברה בכל דרך אשר יכולה להוביל לבלבול. 

10. חוסר תוקף חלקי
והיה ואי אלו מסעיפי התנאים הכלליים יוכרזו כחסרי תוקף באופן מלא או חלקי בכל אחד מתחומי 

השיפוט עליהם סעיפים אלו חלים, הסעיפים לא יהיו מושפעים ויישארו תקפים במלואם. 

תנאי מכירה כלליים



COSENTINO NETWORK
AUSTRALIA
City Sidney

AUSTRIA
Vienna Center

BELGIUM
Belgium Center

BRAZIL
Fortaleza Center
Goiânia Center
Latina Vitoria Center
Minas Gerais Center
Santa Catarina Center
São Paulo Center

CANADA
Calgary Center
Vancouver Center
City Montreal

FRANCE
Lyon Center
Paris Center
Rennes Center
Toulouse Center

GERMANY
Berlin Center
Düsseldorf Center
München Center
Stuttgart Center

HOLLAND
The Netherlands Center

IRELAND
Dublin Center

ISRAEL
Tel Aviv Center
Caesarea Center

ITALY
Cattolica Center
Milano Center
City Milano
Venezia Center

JAPAN
Tokyo Center

MALAYSIA
City Center Malaysia

MEXICO
Mexico-Latam Center

NORTH AMERICA
Anaheim Center
Atlanta Center
Austin Center
Boston Center
Charleston Center
Charlotte Center
Chicago Center
Cincinnati Center
City Manhathan
Dallas Center
Denver Center
Houston Center
Lenexa Center

Miami Center
Minneapolis Center
New Jersey Center
New Orleans Center
North Borough
Orlando Center
Philadelphia Center
Phoenix Center
Portland Center
San Diego Center
San Francisco Center
San Marcos
Seattle Center
Spokane Center
Washington Dc Center
Westchester Center

NORWAY
Oslo Center

PORTUGAL
Lisboa Center
Porto Center

SINGAPORE
City Center Singapore

SPAIN
A Coruña Center
Bilbao Center
Barcelona Center
Castellón Center
Merida Center
Madrid Center
Murcia Center
Donosti Center

Santander Center
Sevilla Center
Toledo Center
Valencia Center
Valladolid Center
Zaragoza Center
Girona Center
Granada Center
Almeria Center
Vigo Center

SWEDEN
Scandinavia Center

SWITZERLAND
Zurich Center

TURKEY
Ankara Center
Istanbul Center
Izmir Center

UK
Darlington Center
East London Center (Thurrock)
Gloucester Center
London Center (Hook)
Manchester Center

UNITED ARAB 
EMIRATES
Dubai Center
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