
Dekton® by Cosentino, wereldwijd 
toonaangevend specialist in innovatieve 
materialen voor de wereld van 
architectuur en design, is uitgegroeid 
tot een van de meest populaire en  meest 
gebruikte materialen door architectuur- en 
designprofessionals.

Het ultracompacte materiaal Dekton® by 
Cosentino, lanceert met trots de nieuwe 
kleur Moone. Moone maakt deel uit van de 
Solid Collection, een serie die wordt 
gekenmerkt door egale tinten die ideaal 
zijn voor het creëren van uitgebalanceerde 
ontwerpen. Moone is een warm witte tint 
geïnspireerd op het uitnodigende licht  en 
de warme gloed van de maan. Dankzij zijn 
tijdloze kleur brengt Moone licht en een 
gevoel van ruimte in elke ruimte.

Dekton® is een CO2-neutraal product en 
is perfect voor gebruik in zowel buiten- als 
binnen toepassingen, zoals gevels, vloeren, 
wand- en meubelbekleding, keukenbladen 
en badkamertoepassingen. Dekton is ver-
krijgbaar in verschillende diktes en platen 
van groot formaat. Hierdoor is Dekton® het 
perfecte materiaal voor 
architectuur- en ontwerpprofessionals, 
waardoor ze unieke, exclusieve en 
volledig op maat gemaakte projecten 
kunnen creëren. Bovendien zorgen de 
eigenschappen van Dekton® voor een 
ongeëvenaarde hardheid, sterkte en 
duurzaamheid.

Over Dekton® by Cosentino
Dekton® by Cosentino is een revolutionair 
en innovatief ultracompact materiaal voor 
architectuur- en designtoepassingen. Het is 
een verfijnde mix grondstoffen en 
technieken die gebruikt worden voor de 
productie van glas, modern porcelein en 
kwartsoppervlakken. Het wordt 
geproduceerd door middel van een 

geavanceerde TSP-technologie (Technology 
of Sinterized Particles), wat een innovaties 
ultracompactieproces omvat.

Dekton® beschikt over superieure 
technische eigenschappen, waaronder UV-, 
kras- en vlekbestendigheid. Het materiaal 
heeft een zeer lage waterabsorptie en is 
bestand tegen thermische schokken. 
Dekton® kan ieder type materiaal 
nabootsen, met een hoog kwaliteitsniveau. 
Het wordt geproduceerd in platen in groot 
formaat (tot 320 cm x 144 cm) in vijf 
verschillende diktes (0,4cm, 0,8 cm, 1,2 
cm, 2 cm en 3 cm). Dekton® is het perfecte 
materiaal voor een brede waaier aan 
toepassingen, voor binnen en buiten, van 
gevels, wanden en vloeren tot werkbladen 
voor keukens en badkamers en 
meubelbekleding.

Als onderdeel van onze toewijding aan 
duurzaamheid en circulaire economie, zijn 
verschillende Dekton® kleuren gemaakt 
uit gerecyclede materialen verkregen uit 
eigen productieprocessen. In 2016 verkreeg 
Cosentino een Environmental Product 
Declaration (milieuproductverklaring) voor 
Dekton®.

Dekton® is wereldwijd de keuze voor 
verschillende architectuur- en designprojec-
ten. Een kleine greep uit een aantal bijzon-
dere projecten: de Rafa Nadal Academy by 
Movistar in Manacor, woontoren Valde-
bas 127 in Madrid, 4* en 5* hotelke-
ten Hipotels in Palma de Mallorca, de 
showroom van Gunni&Trentino in Madrid, 
TOPA Sukalderia in San Sebastian, Archway 
Tower in Londen, Le Meridian hotel in Yilan 
(Taiwan), Cap Ferrat in Rio de Janeiro en 
het restaurant The French Laundry van chef 
Thomas Keller in Californië.

www.dekton.com
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DEKTON® MOONE, EEN NIEUW WIT, 
GEÏNSPIREERD OP DE WARMTE VAN 

HET MAANLICHT

https://www.cosentino.com/nl-nl/dekton/

