
YENİ

Kalınlıkta Küçük    Boyut ve Performansta Büyük







4

3

Kolay Montaj

Mobilya 
Kaplama

Estetik ve dayanıklı yüzey, 
mobilyalarınıza yeni bir kimlik 
kazandırır.

4 mm’lik kalınlığıyla sınırsız 
tasarım olanağı sunan, 
kolay monte edilebilen ve 
taşınabilen yeni, büyük 
boyutlu Dekton® Slim  
yüzeyleri sunuyoruz.

İnce ve hafif yapısı, onu banyo 
ve mutfak kaplamalarının yanı 
sıra, kapıdan şifonyere her 
tür mobilya için de sağlam ve 
üstün performanslı bir yüzey 
haline getiriyor.
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Banyo 
Kaplaması

Daha az ek yeri sayesinde 
yüksek nem direnci.

2
Mutfak 
Kaplaması

Daha ince yapı, 
sonsuz tasarım olasılığı





Mevcut en ince Dekton® olan 
Slim, daha az ek yeri sayesinde 
yüksek nem direncine sahiptir.

Banyo Kaplaması

En üst düzeyde nem ve leke direncine sahip Dekton® 
Slim, banyolar için ideal bir kaplama seçeneğidir. Nemli 
bezle silmekten başka bir bakım gerektirmeyen, üstün 
performansa sahip bir ürün.

3.200 mm x 1.440 mm ölçülerindeki büyük boyutuyla 
daha geniş alan kaplayarak, ek yeri sayısını ve 
dolayısıyla kirlenmeyi azaltır.

Az Ek Yeri 
Yüksek Hijyen

Diğer Dektonlarla aynı 
leke ve çizilme direnci
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3.200 mm x 1.440 mm 
ölçülerinde yüzey

Ölçüye göre kesilir 
Ölçüsü ayarlanabilir



Daha ince yapı, 
sonsuz tasarım olasılığı

Mutfak Kaplaması

4 mm kalınlığıyla mutfak duvar ve dolapları için ideal bir 
kaplama malzemesi olan ultra ince Dekton® Slim yüzey, 
farklı kalınlıklardaki tezgâhlarla mükemmel uyum sağlar.

Dekton® Slim diğer Dektonlar gibi çizilmeye, yanmaya 
ve lekelere karşı dirençlidir.

Dekton Slim mutfak tezgâhları için uygun değildir.
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Diğer Dektonlarla aynı 
leke ve çizilme direnci

3.200 mm x 1.440 mm 
ölçülerinde yüzey

Ölçüye göre kesilir 
Ölçüsü ayarlanabilir











Estetik ve dayanıklı yüzey, 
mobilyalarınıza yeni bir 
kimlik kazandırır.

Mobilya Kaplama

Dekton® Slim mobilyalarınıza eşsiz bir performans 
kazandırır. Dış etmenlere dayanıklı masalar, çizilmeyen ve 
lekelenmeyen kapılar.
Ölçüye göre kesilebilir ve kolay monte edilebilir olması 
sınırsız tasarım olasılığı sunar.

Diğer Dektonlarla aynı 
leke ve çizilme direnci

Ölçüye göre kesilir 
Ölçüsü ayarlanabilir
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Sınırsız 
Tasarım

Dekton® Slim kolay monte edilir ve kolay 
kesilebilir. Mobilyanızı zevkinize uygun 
yenilikçi bir tasarıma kavuşturmak için 
idealdir.

Ne hayal ederseniz edin, 
Dekton® Slim gerçekleştirir.



Dekton® Slim ile her 
şey daha kolay

Kolay Montaj

Dekton® Slim’in birçok olasılık sunan hafif yapısı 
sayesinde her şey daha da kolay. İnce yapısı sayesinde, 
uygulanacağı yerde seramik karolar için kullanılan 
aletlerle kolayca kesilip işlenebiliyor. Dekton Slim iç 
gerilimi olmayan bir malzeme olduğu için iç gerilimin 
serbest kalması için kesilmesine gerek yoktur. 10 kg/m2 
gibi hafif yapısıyla kolayca monte edilebilir.

İnşaat malzemelerini taşımak için gereken güvenlik 
önlemlerini okuyup bu önlemler hakkında bilgi sahibi 
olmanız önemlidir.

Taşınması ve 
Nakliyesi Kolay

Kişiye Özel 
Müşteri Hizmeti

Kesilmesi ve 
İşlenmesi Kolay

Montajı 
Kolay

Cosentino olarak  kişiye 
özel Müşteri Hizmeti 
sunuyoruz.  Dekton® Slim’in 
beklentinize tam olarak 
cevap vermesi için istediğiniz 
kadar soru sorabilir ve öneri 
isteyebilirsiniz.

Size en yakın Cosentino 
Center için www.cosentino.
com adresini ziyaret edin
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Renk 
Seçenekleri

Yeni renklerimizi görmek için 
dekton.com/slim adresini ziyaret edin

Zenith - SOLID Collection m

Sasea - NATURAL Collection m

Nayla - NATURAL Collection m

Opera - NATURAL Collection m



Kovik - NATURAL Collection m

Kelya - NATURAL Collection m

Sirocco - NATURAL Collection m

Kreta - INDUSTRIAL Collection m

Sirius - SOLID Collection m



Ambalaj 
ve Taşıma

Dekton Slim 5 ve 10 plakadan oluşan paketler 
halinde satılır. Daha büyük projelerde paketler, proje 
gerekliliklerine uyumlu hale getirilir.

Taşımayı kolaylaştıracağı için ağlı malzeme siparişi 
tavsiye edilir. Bu malzeme büyük format nakliye 
araçlarıyla taşınır.



Kalınlıkta Küçük    Boyut ve Performansta Büyük

4 mm



REF.01 - 01/2019

Marmara Geri Dön. Sit. Şekerpınar Mah. Ayçiçek Sok. No: 6 Çayırova-Kocaeli
+90 262 658 03 35      turkey@cosentino.com    www.cosentino.com

www.dekton.com  F DektonbyCosentino   T @Dekton

** NSF sertifikalı renkler için www.nsf.org adresinden bilgi alabilirsiniz

**


