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As ideias que mudaram o mundo 
costumavam ter origem numa 
garagem. Tal já não acontece. A 
cozinha tornou-se o coração e a alma 
das nossas casas. O epicentro de 
tudo. A partir da nossa cozinha, não 

cozinhamos apenas.
Agora vivemos, trabalhamos, 
estudamos, partilhamos memórias e 
tudo o resto. É natural que a próxima 
ideia revolucionária que irá mudar o 
mundo tenha origem na cozinha.

Mudar o
o mundo
a partir da
Cozinha
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Silestone® Corktown - Loft Series

Mudar significa compreender que 
precisamos de reutilizar, reciclar e 
dar uma segunda vida às coisas.

Mudar significa ser inteligente com 
a utilização de energia e mudar para 
formas naturais e mais eficientes.

Mudar significa reconhecer que 
a água é o nosso maior tesouro e 
necessitamos de valorizar cada gota 
como se fosse a última, e manter os 
nossos mares e rios livres de poluição.

Mudar significa fazer mais com 
menos. Estar mais consciente e 
empenhado. Trabalhar em conjunto. 
E começa nas nossas casas.

Juntos, vamos mudar o 
mundo da cozinha.

Esta é a nossa revolução.  
Uma revolução de 
mudança. Não será 
sobre mim ou sobre 
si. Será sobre nós.

Porque ninguém consegue 
mudar o mundo sozinho. 
Ninguém pode mudar 
tudo, mas todos podemos 
mudar alguma coisa. 
E diversas pequenas 
mudanças tornam-se 
numa grande mudança.
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O que é a Teconologia 
Hybriq+®?
HybriQ+ é uma tecnologia pioneira e 
patenteada da Cosentino, desenvolvida 
para o fabrico da novo Silestone.

Uma nova mistura de alto desempenho 
de minerais de elevada qualidade e 
materiais reciclados  produzidos através 
de um  processo de fabrico sustentável, 
com 99% de água reciclada e 100% de 
energia elétrica de fontes renováveis.
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Apresentamos o novo Silestone®
com Teconologia Hybriq+®

Saiba tudo sobre a HybriQ+ em Cosentino.com/HybriQ

99%
De água  
reciclada

0%
Água

Descarga

100%
Energia elétrica

renovável

Mín. 20%
Materiais 

reciclados
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0% de desperdício 
de água

Estamos empenhado para com o planeta e a biodiversidade. É por isso que o 
processo de fabrico da HybriQ é de zero desperdício de água. Não despejamos 
uma única gota de água ou químicos em rios ou oceanos. Queremos cuidar 
da natureza hoje, para que as gerações futuras possam desfrutar dela. 

Não desperdiçamos os nossos recursos

Sem o desperdício de  
uma única gota

Um processo revolucionário

Mudar o mundo a partir da cozinha 8



Cosentino Solar Park em 
Almería, Espanha

O sol é a 
nossa energia

100% de energia 
elétrica renovável
Acreditamos na energia renovável como uma força 
motriz para a inovação. Por esse motivo, toda a energia 
elétrica utilizada no processo de fabrico da Silestone 
é alimentada por energia proveniente de fontes 
naturais, minimizando a nossa pegada de carbono. 

A energia elétrica de que precisamos para produzir 
a Silestone, 128 GWh por ano, é proveniente de 
fontes 100% renováveis. Isto equivale ao consumo de 
energia de 35.000 casas! 

Sabia que?

Um processo revolucionário
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We take care 
of the present
to protect the 
tomorrow

Did you know?
We reuse 643 m3 of water everyday. 
With that water, we could water 8,000 hectares 
of crops a year. That's 15,000 football field!

A revolutionary process

Cuidamos do 
presente
para proteger 
o futuro

Um processo revolucionário
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99% Recycled
Water
We know water is our biggest treasure. 
That is why we use 99% of recycled 
water from the manufacture of 
Silestone thanks to a circular system 
of continuous filtration that allows us to 
save every single drop. 

Sabia que?
Reutilizamos 80000 m3 de água todos os dias.  
Com essa água, poderíamos regar 2700 hectares 
de colheitas. Isso representa mais de 1000 campos 
de futebol, todos os dias!

99% reciclado
Água

Sabemos que a água é o nosso maior tesouro.  
Graças a um sistema circular de filtração contínua, 
conseguimos utilizar 99% de água reciclada no processo 
de fabrico de Silestone. Poupamos cada gota.

Um novo Silestone®11



Uma nova 
composição

Seleção 
de minerais 
de alta qualidade
Escolhemos uma mistura de diferentes 
minerais de elevada qualidade, 
especificamente selecionados com 
o design final em mente, alcançando 
efeitos, tonalidades e acabamentos 
nunca antes vistos, mantendo a dureza 
e o desempenho do quartzo, 
mas com os baixos níveis de sílica 
cristalina encontrados em pedras 
naturais.
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Um mínimo de 20% de
Materiais reciclados

A reciclagem e 
economia circular 
são a nossa filosofia

Acreditamos na reutilização de 
resíduos e em dar-lhes uma segunda 
vida através da economia circular. É 
por isso que o Silestone fabricada 
com a HybriQ+ Technology inclui, pelo 
menos, 20% de material reciclado, 
como vidro, na sua composição.
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Mais Silestone®

Graças à tecnologia HybriQ+, o novo Silestone mantém todas as propriedades 
e certificações em termos de durabilidade, resistência e higiene, aumentando 
simultaneamente as suas possibilidades estéticas graças à seleção de minerais 
de elevada qualidade, à sua sustentabilidade graças ao novo processo de fabrico 
e à adição de um mínimo de 20% de materiais reciclados, como o vidro, à sua 
composição.

Todas as avaliações de sustentabilidade e desempenho da Silestone são 
reconhecidas e certificadas pelo laboratório internacional externo DNV

O resultado: 
um produto mais 
bonito e 
sustentável.
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Change the World From the Kitchen

Silestone® Faro White - Sunlit Days Series
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O novo Silestone®  
com Teconologia Hybriq+ ®

Materiais 
reciclados
superfície
mineral  
  HybriQ

Inovamos para o inspirar.
Para cuidar de si, dos seus entes 
queridos e do planeta. Queremos 
melhorar a sua vida e a das gerações 
vindouras. Vamos mudar o mundo. 
Agora. Juntos é mais fácil. Fabricado 

com energia 100% renovável, 99% de 
água reciclada, minerais de elevada 
qualidade e um mínimo de 20% de 
materiais reciclados. Silestone® é a 
superfície concebida para o planeta. 
Para a sua casa. Para a sua vida.
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Damos-lhe as boas-vindas 
a uma nova era para celebrar 
a vida e cor. Liberte a sua 
criatividade. Partilhe o que é 
importante para si. Transforme 
o seu espaço interior. Ame 
a sua casa. Cuide do nosso 
planeta. Desperte o seu 
entusiasmo para a arte e para 
o design. Antecipe e crie um 
futuro Em rede. Com união. 
Com otimismo.
Um novo eu. Uma nova 
pessoa.  
O novo Silestone®. 



Aos criadores.  
Aos artistas.
Aos amantes do design.  
Aos que são rebeldes e não se 
conformam.
Aos que seguem os sonhos.  
Aos que partilham valores.  
Aos que são responsáveis e 
conscientes.  
Aos chefs.
Aos que sujam quando cozinham.  
Aos que amam a sua casa. 
Às famílias, aos amigos,  
aos casais. A todos. 
Bem-vindo a casa. 



A cozinha é um espaço para cozinhar 
e muito mais. É onde partilhamos os 
valores de união, de nos ligarmos a 
quem nos é mais próximo e à 
vida. Silestone® transforma a sua 
cozinha num espaço saudável, 
sustentável e pessoal.   
 

Silestone® é uma superfície híbrida 
de minerais e materiais reciclados, 
fabricada com a tecnologia exclusiva e 
inovadora HybriQ®. Silestone® definiu 
as principais tendências no mundo 
das bancadas de cozinha. Mais uma 
vez, evoluímos.

O novo 
Silestone®
Pensado  
para a vida
Uma forma mais humana de viver.  
Mais sustentável. Mais seu.

Designed for Life 20



Queremos fazer  
parte da sua vida.

Para nós, a cozinha é a alma da casa 
e o centro de momentos únicos. A 
vida na cozinha é melhor quando 
a partilhamos. Gostaríamos de 
fazer parte dela e da sua casa, para 
inspirar e tornar a sua vida diária mais 
fácil, mais agradável, sustentável 
e ainda mais entusiasmante.

Num espaço para apreciar em 
companhia e de bem-estar, queremos 
proporcionar-lhe uma experiência que 
melhora as vidas das pessoas, com 
bancadas inovadoras e sustentáveis 
que expressam o seu próprio estilo 
de vida, que seguem a sua vida diária 
e que despertam o melhor designer, 
chef ou artista que há em si.
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At night, a small light on the horizon 
flashes with hypnotic cadence trying to 
compete with the luminous beastliness 
of a sunny day in the Mediterranean. 
It is the Mesa Roldán lighthouse, in 
Carboneras. Mario, its keeper, guides 
the sailors to their destination. 
 

A noble job surrounded by water, wind, 
and salt. White invades everything with 
its light in this lighthouse, this polar star 
for ships, he takes advantage of days of 
solitude to write stories. Like that of the 
last lighthouse keeper.

Happy
to be part of 
your life.

®

Incentivamo-lo a criar uma bancada 
única. Sua. Dê as boas-vindas a cores 
que alegram e se ligam ao seu estilo 
de vida, com design inspirado pela 
sua vida. Crie com um leque de cores 
e texturas da Silestone®. Reimagine a 
sua cozinha. 

Dê cores à sua vida numa tonalidade 
quente, entusiasmante, evocadora, 
pacífica, elegante, comovente, vivaz e 
calmante. Como se sente hoje? Deixe 
que o Silestone® leve cores à sua 
cozinha. Deixe que a cozinha se encha 
com as pessoas que ama e partilhe as 
melhores experiências. As que criou.

O novo 
Silestone®:  
Vida  
criativa

Creative Living 22



At night, a small light on the horizon 
flashes with hypnotic cadence trying to 
compete with the luminous beastliness 
of a sunny day in the Mediterranean. 
It is the Mesa Roldán lighthouse, in 
Carboneras. Mario, its keeper, guides 
the sailors to their destination. 
 

A noble job surrounded by water, wind, 
and salt. White invades everything with 
its light in this lighthouse, this polar star 
for ships, he takes advantage of days of 
solitude to write stories. Like that of the 
last lighthouse keeper.

®

A sua bancada é  
a tela da sua vida.  
Viva-a a cores.

Cores que entusiasmam, se adequam 
ao seu estilo e inspiram a sua 
forma de vida única. Texturas que 
transmitem texturas, fazendo com 
que sinta algo de novo. Inspire-se. 
Crie. Isto é a Silestone®. Emerja na 
profundidade de cor criada pelos 

minerais que compõem a Silestone®.  
Desde um padrão com veias 
que oferece movimento e beleza 
natural às tonalidades urbanas e 
industriais que dão personalidade 
à sua casa. Existem milhares de 
possibilidades para viver a cor.
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Ethereal
Collection  
Uma beleza 
que vai além 
do natural
Avant-garde e de 
uma beleza plena.

A apresentar a Ethereal Collection.  
Um salto sem paralelo no design, 
sustentabilidade e inovação 
desenvolvida com a tecnologia 
HybriQ+®, que leva o conceito das cores 

estilo mármore a uma nova dimensão. 
Ethereal, uma evolução da nossa Eternal 
Collection, interpreta a beleza etérea do 
céu delineando um veio profundo e fino 
numa base branca.

Ethereal Collection 24
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O resultado: as séries mais inovadoras 
e avant-garde da Silestone®, uma 
redefinição de veios que cria uma 
nova categoria em termos  

de desempenho e design. 
Aqui estão as quatro cores: Dusk, 
Haze, Glow e Noctis.
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Combine com tonalidades 
escuras e enferrujadas.

Ethereal Collection 26



A tonalidade azulada dos seus veios dá-lhe um toque 
moderno que, em conjunto com o seu padrão linear avant-
garde, faz com que o Ethereal Dusk seja um dos designs 
mais urbanos e contemporâneos na coleção.

O Ethereal Dusk é como aquele 
nascer-do-sol, essa sensação 
única de ser a primeira pessoa 
a ver a luz do dia procurando a 
paz no horizonte após os últimos 
momentos de escuridão.  

Combina muito bem com cores 
escuras, como preto e castanho. 

Madeira avermelhada e metais 
reminiscentes de ferrugem, 
como estanho ou metais antigos, 
como bronze e cobre, também 
combinam com esta cor.  
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Ethereal Haze é uma cor suave com um carácter forte, 
na qual a interação de padrões se funde com a base de 
tonalidades profundas e neutras.

O Ethereal Haze é um mar de nuvens 
que lhe oferece a sensação de 
estar na margem da imensidão.

Um véu que nos separa do momento 
em que vivemos para nos transportar 
para mundos imaginários através 
do vento que empurra as nuvens 
sobre as montanhas, criando a ilusão 
de um mar calmo e encantador.

A sua combinação de tons frios e 
quentes torna-a perfeita para espaços 
com um visual pleno de madeira ou 
cimento. 
 
Também condiz com metais 
acobreados, dourados, calcários 
e com os tecidos mais rústicos.
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Combina com 
tons acobreados e dourados.

Um novo Silestone®29



Ethereal
Collection

A nossa versão relançada do Calacatta Gold com uma 
estrutura mais marcante e moderna. Os elegantes veios 
dourados e cinzentos de Ethereal Glow mistura-se com 
uma base branca para adicionar profundidade ao design.

Ethereal Glow é inspirado pelo pôr-
do-sol. Uma rapsódia de cores no 
céu com um brilho ígneo do qual não 
consegue desviar o olhar. 
 
O céu dá-nos uma visão espetacular 
de amarelo, vermelho, laranja, 
cinzento… e as nuvens perdem 

a sua timidez e aparecem 
vibrantes e confiantes.

Os elegantes veios dourados e 
cinzentos mistura-se com uma base 
branca, que percorrem a chapa e dão 
cor a todos os cantos, adicionando 
assim profundidade ao design.
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01Kitchen + Bathroom Cala Blue

Misture-a com  
cinza escuro e madeira neutra.
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Ethereal Noctis busca o design da Eternal Collection 
com uma abordagem nova, renovada e conservadora. As 
características em preto adicionam contraste e elegância 
à paleta de cores. Os detalhes cinzentos e a base de veios 
curtos oferecem profundidade.

Inspirado pela escuridão após 
o pôr do sol, o Ethereal Noctis 
esconde-nos e protege-nos da 
noite, fazendo-nos sentir a vida com 
um estranho halo de irrealidade.

 

Esta cor eleva a sofisticação 
dos interiores, combinada com 
lâmpadas de latão, pavimentos de 
madeira escurecida e armários 
brancos ou cinzentos, para 
um visual mais industrial. 

É uma cor versátil adequada para 
utilização residencial ou para 
projetos de grande dimensão.

Ethereal Collection 32



Adicione funcionalidades industriais 
para obter um look versátil.
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Sunlit Days:  
Tonalidades 
de cor medi-
terrânica

Sunlit Days 34



Sunlit Days. Um percurso imersivo e 
sensorial através da luz e da cor que 
nos leva de volta às nossas raízes e nos 
conduz para um futuro mais natural, 
sustentável e humano. 

Estamos a lançar a primeira coleção 
Carbon Neutral da Silestone®, um 
compromisso com a sustentabilidade 
no qual reduzimos e compensamos 
as emissões do processo de fabrico 
com projetos de reflorestação. Este 

compromisso ambiental resulta 
num programa de parceria para a 
preservação do fundo do mar e do 
nosso ambiente.

Sunlit Days é inspirado pelas 
tonalidades que evocam o 
Mediterrâneo 
de um estilo de vida único.

Uma nova lufada de ar fresco. Um novo 
espírito. A new Silestone®. 

As boas-vindas 
ao Mediterrâneo.
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Uma nova era para  
Silestone® e planeta.

Carbon Neutral 
Series. Silestone® Sunlit Days 
é fabricado inteiramente com 
eletricidade renovável e água 
reciclada. Compensamos 
todas as emissões de 
carbono através de projetos 
certificados pelas Nações 
Unidas, alcançando assim a 
Certificação Carbon Neutral.
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Calculamos a nossa 
pegada de carbono.  
 
Através da utilização dos dados de 
consumo da cadeia de valor e ao 
longo do ciclo de vida do produto. 

Reduzimos o nosso 
impacto 
 
Promovemos a eficiência energética, 
redução de emissões e mobilidade 
sustentável. 

Compensamos as 
nossas emissões

Colaboramos em projetos 
oficiais da ONU para compensar 
as emissões de GHG.
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Sunlit Days
Cala Blue

A primeira vez que vê o mar e a 
sua brisa envolve-o. A sensação 
de flutuar na imensidão. Longe das 
preocupações do dia-a-dia, deixe o sol 
e a água banhar a sua pele. Saboreie 
o sal que envolve o seu corpo, o som 
das ondas a bater nas rochas. Olhe 
para o azul do horizonte infinito. Uma 
experiência para todos os cinco 
sentidos. Um toque único que cuida da 
pele como o mar.

Isso é o Cala Blue. Uma cor azul 
profunda e estimulante que, na sua 
interação com a luz, equilibra entre a 
profundidade e a superfície do mar. 
Uma cor azul sofisticada que vibra 
com os restantes elementos que 
a rodeiam. Deixe-se embalar pelo 
Mediterrâneo. 
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→
 

→ 

Sunlit Days
Cala Blue

Bancada e Backsplash 
 pela Silestone®, Lava-loiça 

Integrity Due S Cala Blue 
(x2) pela Silestone®, Cala Blue
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Sunlit Days
Posidonia Green

O tempo para debaixo das águas 
do Mediterrâneo. Tudo é lento e 
harmonioso. Os prados de posidonia 
oscilam, dançando uma dança 
hipnotizante de verdes incríveis. 
Verdes que cativam o olho e que literal 
e metaforicamente preenchem o  
fundo do mar com vida. 

Este é o Posidonia Green. Um verde  
que nos convida a rodeá-lo de cores 
e que traz esta beleza, até então 
inacessível, aos nossos espaços. Um 
verde que irradia vitalidade, alegria 
e natureza. Um verde com vários 
brilhos e tonalidades, dependendo do 
momento, como a natureza do mar 
que lhe dá o nome. 
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Kitchen + Bathroom

→ 

Sunlit Days
Posidonia Green

Bancada e Backsplash 
pela Silestone®, Lava-loiça  

Integrity Due XL Posidonia Green  
pela Silestone®, White Zeus
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Sunlit Days
Faro White

O branco é a cor do Mediterrâneo.  
A que reveste as paredes que o sol 
ilumina todos os dias. A que reflete a 
sua luz e evoca o seu calor.  O branco 
invoca por excelência a pureza, e mais 
do que qualquer outra cor, transmite 
serenidade. 

É a cor da simplicidade, e ainda assim, a 
mais complexa e versátil de todas. 

 Faro White é inspirado pelo farol que 
ilumina o caminho para os navios. Um 
branco muito especial que nos conta 
histórias de luz  
e mar e das pessoas que amam a vida.

Faro White é o brilho que nos aproxima 
do que realmente importa: as nossas 
pessoas.
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→ 

Sunlit Days
Faro White

Bancada e Backsplash 
pela Silestone® Faro White 
Lava-loiça Integrity Due XL 
pela Silestone® Faro White 
Pavimento 
pela Dekton®, Kraftizen Nacre
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Sunlit Days
Cincel Grey

Algumas pessoas dizem que o 
cinzento é apenas cinzento. Essas 
pessoas falarão de madeira como 
se fosse isso, madeira. Não falam do 
ébano, quase azeviche, ou mogno 
carmesim, nem irão compreender 
quando olham para uma árvore que 
não apenas uma árvore, mas sim um 
cipreste. 
 
 Porque a madeira não é apenas 
madeira, nem o cinzento é apenas 
cinzento. É um cinzento para aqueles 

que sabem como olhar e sentir.  
Cincel Grey é um cinzento de veios 
finos, sedoso e cheio de nuances. 
Um cinzento que revela um leque de 
contrastes entre mate, brilhante e 
reminiscente de outras cores quando 
banhado em luz. 

O seu toque, como o de outras cores 
na série, é uma experiência sensorial 
até mesmo para quem está habituado 
a deliciar-se nas texturas dos 
diferentes tipos de madeira.
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→ 

Sunlit Days
Cincel Grey

Bancada e Backsplash 
pela Silestone®, Lava-loiça Integrity 
Due Cincel Grey (x2)  
pela Silestone®, Cincel Grey 
Pavimento  
pela Dekton®, Kraftizen Micron 
Pavimento  
pela Dekton®, Kraftizen Albarium
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Sunlit Days
Arcilla Red

Arcilla Red é uma tonalidade vermelha 
que faz com que se apaixone.  
Uma tonalidade vermelha terrosa que 
sabe como o vinho e cheira a petricor. 
Uma tonalidade vermelha que traz 
a essência mais pura das nossas 
origens para a nossa casa. Um rasgo 
de cor, personalidade e um coração 
palpitante. Uma tonalidade vermelha 

que transforma a cozinha num espaço 
à espera de ser vivido.  
Uma cor que pode ser provada com 
todos os cinco sentidos. Uma textura 
única para apreciar sensorial e 
visualmente. O Arcilla Red vem dotar 
qualquer espaço com esta paixão, 
esta proximidade com a terra, com 
vida pura.
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→ Bancada e Backsplash 
pela Silestone®, Lava-loiça  
Integrity Due XL 
pela Silestone® Arcilla Red 
Pavimento 
pela Dekton®, Danae
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Silestone®

& Equilibrio 
Marino 
Uma parceria  
para salvar o
Mediterrâneo.

Equilibrio Marino é uma organização 
ambiental sem fins lucrativos que 
é composta por mergulhadores, 
cientistas e amantes do mar que 
trabalhar para recuperar e preservar 
os ecossistemas marítimos.

 

Os seus projetos não só ajudam o mar, 
como também ajudam as pessoas, 
gerando vantagens com o seu 
valioso trabalho. Com esta parceria, a 
Silestone® quer devolver ao mar o que 
este nos tem dado.
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O Mediterrâneo, a Mare Nostrum, 
o nosso mar. É muito mais do 
que um mapa, um clima, uma 
civilização ou um quadro. 

O Mediterrâneo é uma forma de 
vida única que envolve viver de 
forma especial e autêntica. Uma 
forma particular de ver, pensar e 
agir que influenciou todo o mundo. 

A ligação com o mar, o sol e a 
natureza cria uma personalidade 
amigável, sorridente, generoso 
e terroso. Torna-nos pessoas de 
uma vida simples, conscientes da 
importância da natureza. Vivemos 

aqui e agora. Saboreamos todos 
os dias e todos os momentos.

É um caldeirão de culturas, 
formado ao longo dos séculos, 
com uma riqueza de história 
e cultura que moldou a nossa 
personalidade muito própria.

Este Mare Nostrum é o seu reflexo. 
Uma ode à biodiversidade, uma 
dança de espécies que convivem 
num equilíbrio constante e delicado.

O Mediterrâneo alberga mais 
de 12 mil espécies de plantas e 
animais nativos que vivem no 

Mar Mediterrâneo, muitos dos 
quais em perigo de extinção. O 
culpado tem um nome: plástico.

O nosso mar atingiu níveis recordes 
de poluição microplástica. A 
concentração de microplásticos 
atingiu agora os 1,25 milhões 
de fragmentos por km2 e já 
afeta mais de 130 espécies.

Esta forma de vida que adoramos 
não pode existir sem o mar. 
Chegou o momento de ganhar 
consciência e agir. É altura de 
recuperar a vida marina.    

Os prados da Posidonia são 
essenciais para o Mediterrâneo 
e para as nossas vidas.
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→ Equipa prepara-se para o 
mergulho. Lixo recolhido 

durante o mergulho.

Barco “Mar de Alborán” 
durante a limpeza do 

fundo do mar.
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Silestone® 
Espaços
Lifeproof
Transformamos espaços que 
transformam pessoas.

Arrisque e crie o seu próprio espaço: 
uma cozinha para partilhar, uma casa 
de banho para o bem-estar…

Aprecie todas as possibilidades de 
combinação da Silestone®. Uma 
superfície desenhada para o seu estilo 
de vida. 
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Aprecie a sua casa.  
Fazemos com que seja mais 
fácil para si.
Queremos que viva no seu próprio espaço. 
Queremos que crie, usufrua, partilhe e se 
emocione sem quaisquer obstáculos. 
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b Z V

Silestone® acompanha  
a sua vida. 

A alta resistência a impactos de 
Silestone permite o manuseio de 
objetos rígidos (potes etc.) com 
tranquilidade total.  
 
 
 

Experimente e crie  
novas receitas.

A Silestone® é uma superfície não 
porosa altamente resistente a 
manchas de café, vinho, sumo de 
limão, óleo, vinagre, maquilhagem e 
muitos outros produtos de todos os 
dias no quotidiano.  
     

Cuidamos de si  
e do ambiente. 

A sustentabilidade e a inovação 
aliam-se numa superfície composta 
por minerais e materiais reciclados 
cuidadosamente selecionados que 
oferecem uma profundidade de cor e 
elevado desempenho à sua bancada.

Polido 

Brilho extremo, superfície lisa ao 
toque e uniforme, cor intensa e 
consistente.  

 

Suede

Uma aparência mate que transmite 
ao toque uma experiência única pela 
sua beleza e requinte. 

 

Volcano 

Textura rústica e áspera, ao mesmo 
tempo atraente, suave e agradável ao 
toque.

Texturas Silestone®.  
Nunca sentiu algo assim.
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Lava-loiça
Silestone® Integrity
Olava-loiça oferece-lhe 
todas as vantagens da 
Silestone® num produto 
revolucionário. Graças 
ao efeito de “peça 
única”, a bancada e o 
lava-loiça tornam-se um. 
 

Integrity ONE
Um lava-loiça de cuba única  
de linhas curvas. 
 

Integrity TOP 
Instalação fácil. Cria um sentido de 
continuidade e integração com a 
bancada. Sem complicações. Não são 
necessárias ferramentas especiais. 
 
 

Integrity DUE
 
DUE está disponível em três 
tamanhos: DUE S, ideal para o lava-
loiça de duas cubas; DUE L, perfeito 
para o lava-loiça de uma cuba;  
e DUE XL, a melhor escolha para lava-
loiça grande. 

 
Integrity Q 
Integrity Q é o nosso novo lava-loiça 
que apresenta um design monolítico, 
minimalista.

→ Integrity DUE S 
        51 x 37 x 15,5 cm Raio 6,5 cm

→ Integrity TOP 
        51 x 37 x 15,5 cm Raio 6,5 cm

→ Integrity ONE 
        51 x 41 x 15,5 cm Raio 13 cm

→ Integrity DUE XL
        67 x 43,5 x 21 cm Raio 6,5 cm

→ Integrity DUE S 
        34 x 37 x 15,5 cm Raio 6,5 cm

→ Integrity Q 
        51 x 41 x 15,5 cm Raio 3 cm
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Olá, Cor!
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Lavatórios em peças 
e lavatórios moldados

→  Marie 
        Lavatório Marie Top: 51 x 37 x 10 cm 
  Lavatório Marie S: 34 x 37 x 7 cm 
 Lavatório Marie L: 51 x 37 x 7 cm

→  Evita 
         Lavatório Evita S: 50 x 30 x 10 cm 
   Lavatório Evita L: 65 x 30 x 10 cm 
   Lavatório Evita Q: 51 x 41 x 10 cm

Superfícies fáceis de limpar e higiénicas 
com formas sinuosas, orgânicas e lineares. 
Lavatórios e bancadas de designer 
adequados para qualquer espaço.  
 

Comprimento desde 47 a 320* cm 
Largura desde 44 a 60 cm 
Canto reto 2 cm ou encabeço de 10 ou 12,5 cm

Comprimento desde 60 a 320* cm 
Largura desde 40 a 60 cm 
Canto reto 1,2 cm ou encabeço de 12,5 cm

*Apenas chapa Jumbo.

*Apenas chapa Jumbo.
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→  Armony
 Lavatório 49 x 30 x 10 cm

→  Elegance
         Lavatório 49 x 30 x 10 cm 

→  Symmetry 
         Lavatório S 33 x 23 x 7 cm 
  Lavatório M 38 x 25 x 7 cm 
  Lavatório L 58 x 30 x 7 cm

→  Silence
         Lavatório S 49 x 30 x 8 cm 
 Lavatório M 90 x 30 x 8 cm 
 Lavatório L 120 x 30 x 8 cm

→  Reflection
         Lavatório S 49 x 30 x 8 cm 
  Lavatório M 90 x 30 x 8 cm 
  Lavatório L 120 x 30 x 8 cm

→  Simplicity
  Lavatório 49 x 30 x 10 cm
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→   Bancada e Backsplash 
pela Silestone®, Lavatório  
Marie L Posidonia Green 
pela Silestone® Posidonia Green,  
Pavimento 
pela Dekton®, Kreta
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→   

→   

Bancada e Backsplash 
pela Silestone®, Lavatório  
Marie Top Arcilla Red (x2) 

pela Silestone®, White Zeus
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→ Bancada, painel e pavimento  
pela Silestone®, Lavatório 
Marie Top Cala Blue 
pela Silestone®, Base de Duche Exilis 
White Zeus 
pela Silestone®, White Zeus 
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→   
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Bancada e Pavimento   
pela Silestone®, Lavatório Marie Top Faro 
White (x2) pela Silestone®,  
Base de duche Grey Expo 
Wakka  pela Silestone®, Grey Expo
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A casa de banho é um espaço íntimo de tranquilidade e 
calmante, uma fonte de bem-estar cheia de sensações. 
As bases de duche Silestone® enquadram-se 
harmoniosamente na casa de banho. Uma superfície 
higiénica e fácil de manter com cores e texturas únicas. 
 
 

→  Wakka 
        Comprimento desde 70 a 250 cm 
         Largura desde 70 a 150* cm

→  Kador Suite
         Comprimento desde  70 a 200 cm 
         Largura desde 70 to 150* cm

→  Wakka Brim
         Comprimento desde  70 a 250 cm 
         Largura desde 70 to 150* cm

→  Exilis
         Comprimento desde 70 a 320 cm 
         Largura desde 70 a 150* cm
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Silestone®  
Certificados 
e Garantias
Silestone possui a máxima certificação nos âmbitos 
de higiene, performance e sustentabilidade nas 
mais exigentes e reputadas agências e laboratórios 
internacionais. E claro, a garantia de 25 anos da Cosentino.

A paz de espírito que 
tanto merece.



GreenGuard Gold

EPD NSF

GreenGuard DNV · GL

DNV

25 anos de garantia
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Cosentino Glogal S.L.U.
Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 
04850 Cantoria  
Almería - España 
+34 950 444 175 
 
info@cosentino.com  
www.cosentino.com   
www.silestone.com
 
ò SilestonebyCosentino 
F SilestonebyCosentino  
T Silestone

*** *** 

    *   Ver condições espcíficas da garantia.
  **   Para mais informação sobre cores certificadas NSF, visite www.nsf.org
*** A certificação Carbon Neutral aplica-se apenas às séries Sunlit Days.
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