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Dünyanın 1 numarası olabilmek için sınırları aşmalı, 
iç ve dış mekanlarda rakipleri yenmeli...

İşte bu yüzden DEKTON her zaman sınırlarda 
dolaşmayı sever. DEKTON, her türlü iç ve dış mekan 
uygulamaları için 1. tercihtir. Fiziksel özellikleri 
onu dirençli, uzun ömürlü, estetik ve çok yönlü kılar.

DekTOn Is UnLIMITeD.

WWW.DEKTON.COM

DEKTON. UNLIMITED.
RAFA NADAL

INDOOR & OUTDOOR SURFACES



DEKTON AVAnTAJLARI

YÜKSEK UV
DAYAnIMI

YÜKSEK
ÇİZİLMe DİRenCİ

YÜKSEK  
Leke DİRenCİ

MAKSİMUM 
ISI VE ALEV 
DAYAnIMI

9 8 6 4

YÜKSEK AŞINMA 
DİRenCİ

DONMAYA
DAYAnIkLI

AŞIRI  
MekAnİk
DİRenÇ

SIVI
eMMeYen

YAPI

5 7 3 0

RENK
sÜRekLİLİĞİ

GENLEŞMEYEN
YAPI

ALEV
ALMAZ

ASİTLERE
DAYAnIkLI

1 2
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HeRŞeYe DAYAnIR 
AŞINMAZ
Gözeneksiz ve sıradışı yapısı ile en yüksek çizilme, 
aşınma ve leke tutma direncine sahiptir. Güçlü 
kimyasallara dahi yüksek direnç gösterir.

IsIDAn eTkİLenMeZ
GÜNEŞİ SEVER

En aşırı sıcaklıklara karşı dayanım gösterir. Kızgın 
tencere, tava gibi objeler zarar veremez. Yüksek 
UV dayanımı sayesinde güneş altında uzun yıllar 
rengini korur.

sInIRsIZ
YARATICILIK                         
Farklı yüzey özellikleri ve yenilikçi renk ve 
dokularıyla ilham verir. Geniş boyutları sayesinde 
tasarımlarınızı hayata geçirebilirsiniz.

kULLAnIM kOLAYLIĞI
RAHAT MUTFAKLAR

Kolay temizlenmesi, aşınmaması ve ısıdan 
etkilenmemesi nedeniyle mutfak tezgahları için en 
ideal çözümdür. Mutfakta özgürce hareket imkanı 
sağlar. 10 yıl garanti sertifikasına sahiptir.

GenİŞ BOYUTLAR
SINIRSIZ UYGULAMALAR

Geniş boyutları (3200x1440mm) ve hafif olması 
(8-12-20mm kalınlık) sebebiyle mutfak & banyo 
tezgahı, iç ve dış mekan zemin & duvar kaplaması 
ve dış cephe giydirme gibi çok çeşitli uygulama 
alanları için sınırsız imkanlar sunar.
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DekTOn ULTRACOMPACT SURFACE



PST  
PARTICLE  
SINTERING 
TECHNOLOGY

DEKTON, doğanın onbinlerce yılda gerçekleştirdiği 
süreci sıradışı teknolojisi ile  saatlere 
indirgemektedir.

PST süreci, doğal mineral parçacıkların birbirine 
kaynaşarak, iç yapılarının değişmesinden oluşur.
PST teknolojisi, şu an sektörümüzde kullanılan 
yeryüzündeki en yüksek teknolojidir. Bu devrimsel 

teknoloji sayesinde yepyeni, sıradışı ve rakipsiz bir 
ürün meydana gelmiştir.

PST teknolojisi, doğanın onbinlerce yılda doğal 
taş üretim tekniğini fabrikada yapılabilmesine izin 
vermektedir. Yüksek basınç ve yüksek ısı sayesinde 
doğal hammaddelerin yapısı değişiklik göstererek, 
bambaşka bir yapıya bürünmelerini sağlar.

Bu teknoloji ile içerdiği doğal hammaddeler, yüksek 
basınç altında sıkışarak elektron seviyesinde 
değişirler. Böylece gözeneksiz ve geçirimsiz hale 
gelirler. Hammaddeler, bu denli yüksek basınç ve ısı 
altında kaynaşarak herhangi bir bağlayıcı reçineye 
ihtiyaç duymazlar. Bunun sonucunda ortaya sıvı 
emmeyen, genleşmeyen ve aşınmayan bir ürün 
çıkar.

DEKTON  neDİR ?

DEKTON, doğanın onbinlerce yılda gerçekleştirdiği süreci sıradışı teknolojisi 
ile  saatlere indirgemektedir.

 keRAnIUM - TeCH Collection

Dekton® Cosentino tarafından geliştirmiş 
benzersiz bir teknolojiye sahiptir. Kuvars taş, 
cam ve porselen üretim teknolojilerinin bir 
araya getirilmesi ile oluşmaktadır.
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ULTRA BOYUT

ULTRA KALINLIK

Büyük boyutları  (3200x1440mm) ve hafif yapısı ile Dekton,  her türlü iç ve dış mekanlarda zemin ve duvar 
kaplamaları, dış cephe giydirmeleri ve  yüksek yaya trafiği olan alanlar için ideal bir malzemedir.

Dekton, 3 farklı kalınlık tipi ile tasarımlarınızda ihtiyaç duyduğunuz teknik özellikleri sağlar. Çok çeşitli alanlarda 
kullanım imkanı verir.

8 mm

12 mm

20 mm

 sIRIUs  - sOLID Collection

 keRAnIUM  - TeCH Collection



ÇİZİLME DİRENCİ Dekton’un güçlü yapısı sayesinde mutfak tezgahınızın çizilmesi imkansızdır. Bıçak, tornavida gibi aşındırıcı ve sivri 
objeler yüzeye zarar veremez. Ancak, bıçağınızın köreltmemesi için kesme tahtası kullanmanızı tavsiye ederiz.

LEKE DİRENCİ
Gözeneksiz ve geçirimsiz yapısı sayesinde evsel asit 
ve lekelere karşı inanılmaz dayanıklıdır. Limon, çay, 
kahve, mürekkep gibi güçlü lekeler dahi kolayca 
temizlenir, iz bırakmaz. 

Sıçramalar ile oluşan klor lekeleri ve diğer mutfak 
lekeleri, nemli bir bezle kolayca temizlenir. Evsel 
temizlik ürünleri yüzeyi asla aşındırmaz.
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ISI VE ATEŞE
MAKSİMUM DAYANIM

Dekton, ısıya karşı inanılmaz derecede dayanıklıdır. 
Tezgahınızın üzerine doğrudan tencere, tava 
konulmasında hiçbir sakınca yoktur. Tezgahınız ısı 
sebebiyle asla zarar görmez.
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RENKLERİN 
SÜREKLİLİĞİ

Dekton’un üstün teknolojisi, hammaddelerin renk 
pigmentlerini ve teknik özelliklerini kontrol edebilmemize 
imkan tanıyor. Bu sayede, üretim partileri arasında ton 
farklılıkları oluşmuyor.

Aynı zamanda, üretim sürecinde pigmentler hammaddelerin 
yapısına işlendikten sonra, plakanın rengi ömrü boyunca 
azalmadan korunur.



MUTFAK 
TeZGAHLARI

DEKTON, mutfaklarını benzersiz alanlara çevirmek 
isteyen kullanıcılar için uzun süreli bir üründür.  
Büyük ebatları sayesinde çok daha az ek imkanı 
tanır ve sınırları aşar. Çok farklı tasarımlarda bile tek 
parça görünümün getirdiği şıklık mekanlara değer 
katar.

DEKTON, kalite ve şıklığı harmanlayarak içinizdeki 
şefi açığa çıkarır. Dokunulduğunda hemen 
hissedilen kalitesi ve sunduğu üstün dayanım 
özellikleri ile mutfağınızda yıllar boyunca ilk günkü 
görünüşünü korur. Etkileyici özellikleri sayesinde, 
her gün yoğun kullanım olan mutfaklarda dahi, 

tezgahınızın üzerinde serbestçe çalışmanıza imkan 
vererek, yemek yapmayı keyifli bir hale çevirir. 

DEKTON, size güzelliği ve dayanıklılığı beraber 
sunar. Yüksek teknoloji sayesinde çizikleri, lekeleri, 
mutfak asitlerini, kızgın objeleri hiç dert etmeden 
rahatça çalışmanızı sağlar. Sadece nemli bir bezle 
temizleyebileceğinizi bilmek, sizi mutfakta özgür 
kılar. Çünkü DEKTON, mutfağınızın sizi eğlendiren 
bir yer olması gerektiğine inanır.

 AURA - nATURAL Collection



 keRAnIUM  - TeCH Collection

 DOMOOs - nATURAL Collection



m ULTRAMATT  /  l ULTRATExTURE

DEKTON  
COLLeCTIOn

Zenith_/_sOLID Collection m

AriAne_/_sOLID Collection l KAiros_/_nATURAL Collection m

AurA_/_nATURAL Collection m DAnAe_/_nATURAL Collection m

eDorA_/_nATURAL Collection l iroK_/_nATURAL Collection m



sirocco_/_nATURAL Collection m strAto_/_TeCH Collection m

VeghA_/_nATURAL Collection m KADum_/_TeCH Collection m

KerAnium_/_TeCH Collection m sirius_/_sOLID Collection l

AnAnKe_/_sOLID Collection l Domoos_/_sOLID Collection m



 ZenITH - sOLID Collection    kADUM - TeCH Collection

Banyo
Tezgahı

Banyo Duvar
Kaplaması

Bahçe
Tezgahı

Banyo Zemin
ve Havuz 
Döşemesi

BasamakDış Cephe
Giydirme

Teras
 Zemin 

Döşemesi

Mutfak
Tezgahı

İç Mekan
Duvar

 Kaplaması

İç Mekan
Zemin 

Döşemesi

DEKTON, iç ve dış mekan ayrımı gözetmeksizin her türlü uygulamada ve her türlü boyutta 
kullanılabilen benzersiz ve rakipsiz bir üründür. Tasarımlarınıza sınırlama getirmez.

HIGHLY 
UV-RESISTANT

Dekton, yüksek UV direnci sayesinde, yıllar boyunca solmadan 
rengini korur. Genleşme yapmayan yapısı ile iç ve dış mekan 

uygulamaları için mükemmeldir.
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DEKTON UYGULAMA ALANLARI

b c d h i j e f g a



Yemek yaparken gökyüzü çatınız olsun

Bizce yemek yapmak eğlenceli olmalı. Bahçenizde 
de, evinizin içinde gibi özgürce çalışabilmelisiniz. 
Geniş bir mekanda rahatça çalışabilmeli, mangalın 
etrafına sıkışıp kalmamalısınız. DEKTON, ultra 
kompakt yapısı ile dış mekan mutfak tezgahı, havuz 
barları gibi birçok alan için mükemmel bir tercihtir.

DEKTON, dış mekan uygulamalarında solmayan, 
leke tutmayan, çizilmeyen, yanmayan ve güneşten 
etkilenerek dönmeyen bir malzeme hayalini 
kuranlar için geliştirilmiştir. DEKTON, aşınmayan 
ve eskimeyen yapısı ile bahçenizde de ilk günkü 
görünümünü korur.

Buz, kar, güneş, yağmur, rüzgar DEKTON için 
farketmez... Kış bitip de, tekrar bahçenizi 
kullanmaya başlayacağınız zaman sadece nemli bir 
bezle silmek yeterlidir. DEKTON sezona hazırdır...

BAHÇE MUTFAK 
TEZGAHLARI

 kADUM - TeCH Collection

d



 keRAnIUM - TeCH Collection

KITCHEN 
WORKTOPS



 ARIAne - sOLID Collection    sTRATO - TeCH Collection

 sTRATO - TeCH Collection

KITCHEN 
WALL CLADDInG

BATHROOM  
WALL CLADDInG



Banyolar, evlerimizin özel alanlarıdır. Hijyen ve şıklık 
bir arada harmanlanmış olmalıdır. Kişisel temizlik ve 
bakım için kullandığımız bu alanlarda bizlere huzur 
sağlayan bir ortam olması çok önemlidir.

DEKTON, gözeneksiz ve sağlam yapısı ile her türlü 
sıvı için tamamen geçirimsiz bir yüzey sunar. Sıvılar, 
üzerinden kolayca akıp gider. Böylece banyolarınızın 
zemin ve duvarlarını kolay bir şekilde silerek 
temizleyebilirsiniz.

Farklı yüzey ve renk seçenekleri ile DEKTON, tüm 
ıslak hacimlerde zemin ve duvar kaplaması olarak 
uzun yıllar güzelliğini kaybetmeyen harika bir 
seçimdir. 

BANYO TeZGAHLARI Ve DUVAR 
kAPLAMALARI



 DAnAe - nATURAL Collection &  kADUM - TeCH Collection



DEKTON GARAnTİ

W
A R R A N T Y

10 Y
E

A
R

S

Dekton, yazılı garanti sertifikası veren 
segmentindeki tek markadır. Dünyanın en büyük 
kuvars taş üreticisi tarafından üretilen DEKTON, 
buradan aldığı güç ve tecrübe ile 10 YIL garanti 
vermektedir.

Dünyanın en büyük üreticisinin verdiği Dekton 
garantisi, tasarımcıların ve son kullanıcıların ürüne 
olan güvenlerini arttırarak, ödedikleri her bir 
kuruşun karşılığı verir. 

Garanti şartları
10 YIL garantisi bir imalatçı tarafından montajı 
yapılan ürünler için geçerlidir.

1. Garantinin geçerli olması için son kullanıcı ürünü 
satın aldığını belgelemek zorundadır.

2. Garanti, sadece malzemenin fabrika üretim 
hatalarına karşı olan sorunlar için geçerlidir. 
COSENTINO, tarafından yapılmamış imalat ve 
montaj hataları imalatçının sorumluluğundadır.

seRTİFİkALAR

     

Bulunduğu ortama herhangi bir zararlı kimyasal salınımı 
olmadığını belgeler.

Yiyecek malzemeleri ile temas etmesinde sakınca 
olmadığını belgeler.

Dekton® Dış cephe giydirme malzemesi olarak Avrupa 
Birliği standartlarına uygunluğunu belgeler.

Üretim aşamasında doğaya herhangi zararlı bir atık 
veya su salınmadığını, çevreye zararlı bir üretim 
gerçekleştirilmediğini belgeler.

Dekton® uluslararası alanda geçerli 
sertifikalara sahiptir.

**

*

nFs eTA IsO 14001

Greenguard



 KERANIUM - TECH Collection
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Bir Grand Slam turnuvası binlerce vuruş ile kazanılır. 
Tüm katılımcıları aşılması çok zor bir sınavdan geçirir.

Aynı süreci biz de DEKTON için uyguladık.
Karşımıza çıkabilecek tüm şartları yaşatarak, teknolojimizi ve 

bilgimizi çok zorlu bir sınavdan geçirdik. Binlerce kere test ettik.

Ve sonunda tüm rakiplerini yenen DEKTON ile gururlandık...

 DekTOn Is UnLIMITeD. 

DEKTON. UNLIMITED.
RAFA NADAL

ULTRACOMPACT SURFACES

WWW.DEKTON.COM



COSENTINO TÜRKİYE

İstanbul Depo   0262 658 03 35 
Ankara Depo   0312 815 40 36
İzmir Depo   0232 501 20 66

www.cosentino.com
www.dekton.com 
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BY MOVISTARACADEMY
RAFA NADAL
COSENTINO PATROCINADOR OFICIAL

Rafa Nadal
Cosentino Marka Elçisi


