


para cozinhas e banheiros

VASTA GAMA
 DE CORES

Com Tecnologia de Prata

PROTEÇÃO
BACTERIOSTÁTICA

QUARTZO
NATURAL

Viver de forma autêntica é 
sermos nós mesmos; a cada 
decisão, a cada experiência. 
Desejamos ser autênticos.

Silestone® lhe permite viver sua 
cozinha ou sala de banho com 

a sua própria e única expressão.
A única bancada com proteção 

bacteriostática, disponível 
em diferentes texturas.

Seja autêntico, viva a 
sua casa com Silestone®.
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THE ORIGINAL



ORIGINAL
SILESTONE
ÚNICO EM CRIATIVIDADE. ÚNICO EM INOVAÇÃO,
TECNOLOGIA E DESIGN.
SILESTONE

®

 É ÚNICO PARA QUE A SUA CASA SEJA ÚNICA.



NEBULA SERIES: LYRA

UM DOS ELEMENTOS MAIS BELOS
E RESISTENTES DA NATUREZA
UNIDO À CRIATIVIDADE DE  
SILESTONE®,  PARA OFERECER 
COLEÇÕES DE VANGUARDA, TEXTURAS
DELICIOSAS E SISTEMAS DE
REVESTIMENTO INOVADORES E
ÚNICOS.

O QUARTZO

 TEXTURA VOLCANO

Volcano é o nome do acabamento rústico de Silestone®. 
Volcano é resultado do esforço do nosso departamento de I&D na
criação de uma nova e inovadora textura de Silestone®.

Trata-se de um acabamento complementar ao Polido e Leather,
Volcano é rústico e suave ao toque. Indicado para revestimentos
verticais em cozinhas e banheiros.

Inovação ao serviço do design.
Os esforços de desenvolvimento das nossas equipes permitiram
atingir a cor mais branca sem comparações no mercado de
superfícies de quartzo.

SILESTONE®

 INOVAÇÃO
BLANCO ZEUS EXTREME

NEBULA SÉRIE
A ORIGEM DE UM NOVO ESTILO

Observe com atenção e descubra novos seis corpos celestes nunca
vistos até hoje. Seu desenho com profundidade e movimento, a
continuação de veios em volume exato e um contraste acentuado,
fazem a nova Série Nebula de Silestone® brilhar com luz própria.



INOVAÇÃOQUARTZO 

MAIS DE

Pensando especialmente para quem quer o melhor na sua cozinha, integrando vantagens de Silestone® em um 
produto novo e revolucionário, completando o ciclo de perfeição que a sua cozinha necessita e harmonizando todo o 
conjunto.

Graças ao efeito “peça única”, a uniformidade fica evidente. Bancada e cuba unidas pelo design e em perfeita combinação, para 
que a diferença de espaços seja inexistente.

INTEGRITY, É A CUBA DE SILESTONE
®

.
INTEGRAÇÃO SEM JUNTAS.





GRANDES FORMATOS
SALAS DE BANHO



Silestone® reinventa o espaço graças ao
 conceito de grandes formatos sob medida.

Qualquer elemento arquitetônico se transforma em uma oportunidade
e nos oferece infinitas possibilidades estéticas. O material se adapta
ao espaço e não o espaço ao material.

Silestone® permite criar toda sua sala de banho em um mesmo material, 
oferecendo uma maior harmonia e estética. Todo o revestimento e peças 
feitas no mesmo material e textura.



SILESTONE® COLLECTION

HAIKU BLANCO DUNETIGRIS SAND

MAGENTA ENERGY

ZIRCONIUMCARBONO WHITE PLATINUMCHROME

BLANCO NORTE BLANCO MAPLE

STEEL

NEGRO TAO NEGRO TEBAS NEGRO ANUBIS

VERDE UGARITAZUL UGARITBRAZILIAN BROWN

MARRON JUPITER

AMARILLO PALMIRAKONA BEIGE

STELLAR EROSUNSUIGEDATSU

Cores aproximadas / Aconselhamos consultar o mostruário / Segundo pedido, podem ser cortados em outras medidas.

NEGRO STELLARARDEN BLUE

NOVA



BLANCO CAPRI

YUKON

AZUL ENJOYVERDE FUNNARANJA COOLROSSO MONZA

ALTAIRMEROPEDORADUS

MONT BLANC ZEUS EXTREMEBIANCO RIVERS LAGOON

LYRA

BEIGE DAPHNE CREMA MINERVAIVORY COAST STELLAR BLANCO

ROJO EROS

CEMENTO SPA KENSHO ALUMINIO NUBEGRIS EXPOGREY AMAZON

CYGNUS

LADRILHOS FORMATOS: 60 x 30 cm. / 60 x 40 cm. / 60 x 60 cm. / 40 x 40 cm. /  30 x 30 cm.

FORMATO STANDARD: Largura 306 cm. x Altura 141 cm. 
ESPESSURAS: 1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm.

NOVA

NOVANOVANOVANOVANOVA



A MARCA 
COM MAIS GARANTIAS.
A única marca que lhe oferece uma garantia certificada. Por escrito.

Somente uma empresa líder mundial por ser a maior produtora de superfícies de quartzo e a única com proteção baceriostática,
poderia se destacar de novo, oferecendo uma garantia real de 10 anos para bancadas de cozinha de  Silestone®.
Exija a autencidade de sua bancada  Silestone® e recuse imitações fraudulentas.

CERTIFICADOS
Silestone® é certificado internacionalmente garantindo 
máxima higiene e segurança.
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As vantagens de Silestone® são múltiplas, por ser uma superfície fabricada a partir de quartzo natural, possui altíssima
resistência a manchas e riscos, além de uma baixa absorção de líquidos.

Silestone® é fabricado em mais de 60 cores, três texturas e em diversos formatos, o que o torna muito versátil, podendo
ser utilizado mesmo em grandes peças, sem juntas.

VANTAGENS SILESTONE
®

Silestone® é perfeito para a sua utilização
em múltiplas aplicações de cozinhas e salas de banho.

RESISTENTE
AO IMPACTO

RESISTENTE
AO ÁCIDO

RESISTÊNCIA
ÀS MANCHAS

RESISTÊNCIA
AOS RISCOS







PREMIUM+ É A NOSSA FORMA DE
APLICAR A TECNOLOGIA AO
SERVIÇO DO BEM-ESTAR.

PREMIUM+
MAIS DO QUE
UM SÍMBOLO.
Silestone® é acima de tudo capacidade, 
iniciativa, constância, responsabilidade, 
desenvolvimento, experiência, é tudo isso e muito 
mais.

Um conjunto de vantagens que fazem com
que Silestone® tenha se convertido em uma
marca que avança, adaptando as últimas
tecnologias em todo e para todos.

Uma viagem para o futuro que iniciamos
faz anos, e nos levou a ser um símbolo da
constante re-evolução.



A RE-EVOLUÇÃO
DE SILESTONE®          

     CORES E
TEXTURAS

FORMATOS

BACTERIOSTÁTICO

    SERVIÇO
PÓS-VENDA

VARIEDADE

DISTRIBUIÇÃO

SUSTENTABILIDADE

RESISTÊNCIA

MARCA

GARANTIAS

Com um leque a mais de 60 cores e três 
texturas para combinar: polida, mate e rugosa, 
as possibilidades são infinitas. Desde os designs 
mais modernos até os mais tradicionais, 
qualquer idéia pode-se fazer realidade.

Fabricamos 3 tipos de espessuras; 1,2cm, 
2cm e 3cm e em dois formatos de chapa: 
304cm x138cm e 325cm x159cm (Jumbo). 
Isto faz com que possamos oferecer maiores 
dimensões. 

Esta propriedade garante a não proliferação 
de bactérias em toda a superfície, incluídos 
cantos e furos, o que supõe uma proteção 
ativa do material em qualquer uma das suas 
aplicações. Baseia-se no uso de prata de 
última geração.

Todos querem se chamar Silestone® para 
aproveitar dos nossos esforços e 
liderança no mercado. Mas só existe 
uma marca, a autêntica e original : 
Silestone® by Cosentino®.

Damos atenção especial ao nosso serviço 
pós-venda, já que é a fórmula, real e efetiva, 
de oferecer maior valor acrescentado aos 
nossos produtos. Os nossos clientes sabem 
valorizar porque o líder sempre evolui antes 
que os demais.

A nossa equipe de “pesquisadores de 
quartzo” percorrem os cinco continentes 
encontrando e selecionando as suas 
diferentes variedades, para o 
desenvolvimento constante de novas linhas 
de designs conforme todo o tipo de 
tendência para decoração.

Cosentino® oferece aos seus consumidores 10 
anos de garantia para as bancadas de cozinha 
Silestone®. Além das certificações: ISO9001, 
ISO14001, NSF, LGA, Greenguard e Greenguard 
for Children.

O quartzo é um dos minerais mais duros que 
existem, só superado pelo diamante e o rubi. 
Isto faz com que os nossos produtos sejam 
muito duradouros, com um alto nível de 
resistência às agressões externas.

Chegar a todo mundo é um fato. Graças à 
enorme capacidade de fabricação de 
Cosentino®, com 11 linhas de fabricação e à 
sua rede de Centers e revendedores nos 
cinco continentes.

Estamos plenamente comprometidos 
com o criar um de mundo melhor, desde 
o campo da arquitetura e da construção 
sustentáveis, contribuindo com produtos 
de valor, que melhorem a eficiência 
energética sem renunciar à beleza dos 
espaços.



A RE-EVOLUÇÃO
DE SILESTONE®          

PROTEÇÃO
HIGIÊNICA ATIVA

Com Tecnologia de Prata
PROTEÇÃO BACTERIOSTÁTICA

Silestone® é a única marca de superfícies 
que inclui um sistema de proteção higiênica 
ativa em sua composição. Através da mais 
recente tecnologia em "partículas de prata" 
alcançamos uma proteção que impede a 

propagação massiva de bactérias. Neste 
sentindo, as bancadas de Silestone ® 
oferecem mais segurança e tranquilidade 
para sua casa.



THE ORIGINAL
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COSENTINO LATINA
Distribuidor para demais

regiões do Brasil
Tel.: 27.3348-8366

COSENTINO GOIÂNIA
Goiás e Distrito Federal

Tel.: 62.3289-4499

EUROMAX MARMORES
Paraná

Tel.: 41.3033 3958

PÓLO MARMORES
Rio de Janeiro

Tel.: 21.2443-0131
São Paulo

Tel.:11.3687-8737

COSENTINO SANTA CATARINA
Tel.: 48.3259 009

info.br@cosentinogroup.net
www.cosentinogroup.net / www.silestone.com.br

Curta nossa página no facebook: facebook.com/silestonebrasil




