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Preferencje Cindy 

1. Jedzenie
Nie mogłabym żyć bez 
czekolady.

2. Miasto
Kocham Nowy Jork, ale również 
Los Angeles i Paryż.

3. Wspomnienie
Ślub oraz narodziny moich dzieci.

4. Pora roku
Lato.  Wtedy przypomina mi się 
moje dzieciństwo.

5. Wakacje
Wszędzie tam, gdzie jest plaża.
Uwielbiam pływać i pod koniec 
dnia delektować się margaritą.

6. Miejsce w domu
Moje jacuzzi, szczególnie rano 
zaraz po wstaniu z łóżka.

7. Moment w ciągu dnia

Uwielbiam poranki oraz czytanie 
w łóżku.

8. Gatunek filmu
Uwielbiam filmy romantyczne, 
ale również takie, które 
opowiadają o odległych krainach 
dawnych czasach

9. Akcesoria  
Okulary słoneczne i zegarki.

10. Kolor
Czerń (ubrania) oraz biel  
(wystrój mojego domu).

Różni autorzy  Unsplash.com

Czarny
ULUBIONY KOLOR

Jacuzzi
MIEJSCE W DOMU

Romans
GATUNEK FILMU

Czekolada
JEDZENIE

Ślub
WSPOMNIENIE

Nowy Jork
MIASTO

Lato/morze
PORA ROKU / MIEJSCE

Czytanie w domu
MOMENT W CIĄGU DNIA

Okulary
AKCESORIA



 

Cindy Crawford

25 lat temu firma Cosentino wprowadziła na 
rynek Silestone®, innowacyjny materiał, który 
całkowicie odmienił podejście do projektowania 
przestrzeni kuchennych i łazienkowych na 
całym świecie.

Aby uczcić prawie 3 dekady naszych sukcesów 
na drodze do innowacji, przygotowaliśmy nową 
kampanię, w której po raz kolejny otaczamy się 
gwiazdami sportu oraz ekspertami w dziedzinie 
kultury, kulinariów i mody. To mężczyźni oraz 
kobiety, którzy dzięki swojej determinacji i 
profesjonalizmowi dotarli na sam szczyt i 
którym pomimo wielu zawirowań
udało się na nim pozostać. Naszą kampanię 

„Tops on Top” otwieramy, przedstawiając 
jedną z najbardziej znanych top modelek na 
świecie. Wbrew powszechnym przekonaniom 
Cindy Crawford jest prostą, praktyczną i 
bardzo bezpośrednią osobą. Ta amerykańska 
supermodelka zawdzięcza swój sukces 
fundamentalnym wartościom, takim jak mocne 
więzy rodzinne, zapał do pracy oraz pokora. 
Takie same wartości wyznajemy w Cosentino.

W ekskluzywnym wywiadzie, jakiego udzieliła 
nam po zakończeniu sesji zdjęciowej do 
kampanii „Tops on Top”, opowiedziała nam o 
tym, co jest dla niej najważniejsze.

"Uwielbiam zdrowe 
jedzenie, ale nie 
mogłabym żyć bez 
czekolady".

Poznajmy preferencje prawdziwej 
kobiety sukcesu i top modelki

P O Z N A J C I E  T W A R Z  N A S Z E J 
K A M PA N I I  R E K L A M O W E J



Naturalne 
tony

Okrągłe 
żyrandole

Otwarta 
24 godziny

Drewniane 
akcesoria i rośliny

Lampy sufitowe z 
surowych materiałów: 
żelazo, stal lub beton.

Nie ma nic co może 
zastąpić naturalne 
oświetlenie. Duże okna 
dodadzą ciepła wnętrzu.

Kolory ziemi to gwarancja 
delikatności i spokoju w 

każdej przestrzeni, także 
w kuchni.

Wniosą ciepło 
i oryginalność  do 

przestrzeni kuchennej.

TOP Przepisy na 
Idealną Kuchnię.

DESERT SILVER



Blat z 
charakterem  

Profesjonalny 
kran 

Duże powierzchnie 
technoogicznych  
materiałów najwyższej 
jakości inspirowanych 
kamieniem naturalnym.

Zapewni doskonałe 
doświadczenia kulinarne 

poprzez możliwość kontroli 
temperatury i ruchomą rączkę.

Architekto-
niczne detale

Szarość, 
biel i drewno

Takie jak wykusze 
czy półki dodadzą 
charakteru przy 
niewielkim wysiłku.

To najlepsza recepta na 
wolnostojące meble, 
stoły, krzesła i stołki 

- nowoczesny design i 
większy komfort.

W czerni 
i bieli

Obrazy, zdjęcia 
i ilustracje dla dodania 

kontrastu.



by SILESTONE

Narodziła się rewolucyjna technologia Silestone N-BOOST, 
dzięki której udoskonaliliśmy DNA naszych powierzchni.

Innowacyjne rozwiązanie zapobiegające wchłanianiu płynów, 
zwiększające połysk oraz pogłębiające kolor.

TECHNOLOGY  
ON TOP

Nadeszła nowa era.



Silestone®

N-Boost

Odporność na 
wchłanianie 
wszelkiego 
rodzaju płynów
Dzięki wyjątkowej odporności na plamy 
czyszczenie nigdy nie było tak łatwe.

Niechaj  
żyją  
kolory
Dzięki technologii N-BOOST kolory są bardziej 
autentyczne oraz intensywne.

Powierzchnia 
bardziej 
błyszcząca niż 
kiedykolwiek 
wcześniej
Sprawiliśmy, że materiał Silestone® jest jeszcze 
bardziej błyszczący. Dzięki technologii N-BOOST 
uzyskaliśmy jeszcze gładszą powierzchnię, która 
odbija więcej światła.

Łatwe 
czyszczenie

Właściwości hydrofobowe nowej technologii Silestone® N-BOOST 
zapobiegają absorpcji płynów, które są wylewane na blat podczas 
codziennych kuchennych czynności.

Nowa technologia Silestone® umożliwia łatwe czyszczenie oraz 
usuwanie nawet kilkudniowych plam.



Top Foodie
z Martą
Simonet
Znana blogerka kulinarna 
Marta Simonet łączy siły z 
Cosentino, by dostarczać 
proste i wyśmienite przepisy, 
które można przygotować na 
naszych blatach Silestone i 
Dekton. W zaledwie kilka minut 
pokaże ona kreatywne sposoby 
przygotowywania zdrowych 
przepisów, które wprawią gości 
w zachwyt.



Spaghetti 
z cukinią
Autorka: Marta Simonet

Składniki

1 cukinia
100 g krewetek królewskich
2 ząbki czosnku
1 stołowa łyżka curry
100 g pomidorków 
koktajlowych
Świeży szczypiorek
Świeża bazylia
Nasiona sezamu
Oliwa z oliwek
Sól i pieprz

Przygotowanie

Wytnij spirale 
z cukinii

Skarmelizuj
pomidory

Przygotuj
marynatę do
krewetek królewskich

Dobrze umyj cukinię, nie obieraj jej, 
pokrój na duże kawałki, by przeszła 
przez spiralizator. Obracaj cukinię 
w spiralizatorze podobnie jak ołówek w 
temperówce, by zrobić z niej spaghetti. 
Gotuj spirale na parze co najwyżej 
minutę, a następnie odcedź i odstaw.

Pokrój pomidorki na pół i szybko 
podsmażaj na niewielkiej ilości oliwy z 
oliwek na stronie cięcia, bez obracania. 
Podkreśli to ich smak, zachowując 
twardość bez gotowania.

Umieść spirale z cukinii na talerzu. 
Dodać karmelizowane pomidorki 
oraz marynowane krewetki. Posyp 
pokrojonym świeżym szczypiorkiem, 
kilkoma liśćmi świeżej bazylii oraz 
odrobiną nasion sezamu.

W średniej misce wymieszaj curry, 
świeży starty czosnek oraz nieco oliwy 
z oliwek. Dopraw do smaku. Dobrze 
zmieszaj składniki i dodaj ugotowane 
krewetki. Ponownie wymieszaj i odstaw 
na kilka minut, by nabrały aromatu.

2

1 3

4 Podawaj
spaghetti



Integrity DUE L
37x51x15,5cm

Integrity DUE S
37x34x15,5cm

Integrity ONE
41x51x15,5cm

Integrity DUE XL
43,5x67x21cm

Integrity Q
44x55x17.5cm

Integrity TOP
37x51x15.5cm

Integrity,
zlewozmywak 
kuchenny  
Silestone®

 
Brak łączeń. Ponad 
90% kwarcu i  
100% innowacji

Zlewozmywak został zaprojektowany specjalnie 
dla osób, dla których ważne jest, aby ich kuchnia 
była wyposażona w najlepsze rozwiązania, a 
takim rozwiązaniem jest rewolucyjnie nowy 
produkt łączący w sobie wszystkie zalety 
Silestone®: zlewozmywak kuchenny Integrity.

Gładka, jednolita, jednoelementowa konstrukcja 
dodaje mu klasy. Blat kuchenny i zlewozmywak 
są traktowane jako jedna całość już od 
pierwszego etapu procesu projektowania, 
co pozwala uzyskać idealne dopasowanie 
powierzchni, bez najmniejszych przerw.

Integrity Q
Dla entuzjastów geometrii

Integrity Q to nowy minimalistyczny zlew kuchenny, 
zaprojektowany dla tych, którzy poszukują 
elementów i detali, które płynnie łączą się w celu 
stworzenia wyjątkowej kuchni pełnej osobowości. 
Jego niemal kwadratowy kształt to doskonały 
wybór dla wyznawców geometrii.

Integrity TOP
To takie proste

Model Integrity Top to zupełnie nowy 
rodzaj łatwego w instalacji zlewozmywaka 
montowanego nad blatem, który gwarantuje 
perfekcyjną integrację dzięki wykorzystaniu 
materiału Silestone. Jeden element. Łatwa 
instalacja.

Integrity DUE
Bardziej geometryczny kształt

Model DUE jest dostępny w trzech rozmiarach:
DUE S idealny do stanowisk dwuzlewowych, 
DUE L idealny jako zlew główny lub do 
stanowisk jednozlewowych i DUE XL o 
największych wymiarach. Idealny dla osób, 
które najbardziej cenią proste kształty. 



  BLANCO ZEUS

Jednorodne powierzchnie 
do dużych łazienek
Marka Silestone® nadaje wnętrzom zupełnie nowe oblicze dzięki nowej gamie 
spersonalizowanych rozwiązań do dużych przestrzeni. Każdy element architektoniczny 
jest przez nas postrzegany jako szansa i zapewnia nam nieskończone możliwości 
estetyczne. To materiał dostosowuje się do przestrzeni, a nie przestrzeń do materiału.

Technologia Silestone® pozwala wypełniać całe wnętrze jednym rodzajem materiału, 
nadając mu bardziej harmonijny i estetyczny wygląd.





  ET. EMPERADOR



Najlepsze pomysły na 
wystrój kuchni

Zastanawiasz się nad remontem kuchni? A może chciałbyś nadać jej bardziej oryginalny charakter? 
Jeżeli tak, zapoznaj się z naszymi nowatorskimi pomysłami, które sprawią,  

że Twoja kuchnia stanie się bardziej stylowa i wyjątkowa.

Jeżeli preferujesz wyrafinowany styl 
nowoczesny, a Twoja kuchnia jest 

wyjątkowo jasnym pomieszczeniem, 
postaw na czerń. Możesz również  

tworzyć ciekawe kontrasty,  
przełamując czerń bielą.

Wprowadź do wnętrza 
czarne elementy

Dodaj do swojej kuchni nutkę oryginalności, 
umieszczając w niej przedmioty, które 
są zwykle elementami wystroju innych 
pomieszczeń. Na przykład duży obraz  

oparty o ścianę albo rzeźbę.

Niepasujące 
elementy

Malując nią ściany, meble czy sprzęty 
gospodarstwa domowego, z łatwością 
zmienisz oblicze swojej kuchni. Użyj 

najbardziej tradycyjnych kolorów, takich 
jak zielony lub czarny, albo postaw na 

oryginalność, wybierając żółty.

Stwórz kuchnię o wyjątkowym klimacie, 
łącząc styl skandynawski oraz rustykalny: 

nowoczesne meble, wyeksponowane 
artykuły gospodarstwa domowego, ceglane 

ściany oraz cementowe posadzki.

Mieszaj różne 
style

To kluczowy obszar w kuchni. Wybierz 
materiały, które są łatwe w czyszczeniu i 
utrzymaniu. Możesz dostosować kolor do 

otaczających elementów, aby uzyskać jednolity 
efekt wizualny, albo wybrać zupełnie inny w 

celu uzyskania interesującego kontrastu.

Zmień wygląd 
fartucha kuchennego

Pozwolą tchnąć w Twoje kuchenne 
wnętrze nowe życie i sprawią, że stanie 
się bardziej nowoczesne. Winylu możesz 

użyć do dekoracji frontów szaf oraz 
szuflad

albo do zamaskowania sprzętów 
gospodarstwa domowego.

Elementy dekoracyjne                  
z winylu

Farba 
tablicowa



Główne zalety
technologii 
Silestone®
Elementy łazienkowe i kuchenne wykonane z wykorzystaniem 
technologii Silestone® powstają z naturalnego kwarcu, i to jemu 
zawdzięczają swój unikalny kolor i strukturę. Wieloletnie badania 
wykazały, że fizyczne i chemiczne właściwości kwarcu zapewniają 
maksymalną higienę i bezpieczeństwo.

Odporność na 
przebarwienia

Powierzchnia Silestone® jest nieporowata i z tego 
względu wysoce odporna na plamy z kawy, wina, 
soku z cytryny, oleju, octu, kosmetyków do makijażu 
oraz wielu innych produktów codziennego użytku.

Odporność  
na uderzenia

Dzięki wysokiej odporności powierzchni Silestone® 
na uderzenia możemy mieć pewność, że nie 
zostanie ona uszkodzona nawet przez bardzo 
twarde przedmioty (garnki, tace itp.).

Odporność na działanie 
kwasów oraz zadrapania

Kwarc jest jednym z najtwardszych minerałów na 
naszej planecie. Dzięki niemu nasze produkty są 
bardzo trwałe oraz odporne na szkodliwe działanie 
czynników zewnętrznych.



Kolekcja  
Silestone®  

Iconic White plrjin Miami White 17 pr Et. Calacatta Gold plji

Blanco Zeus plvrji Et. Statuario plji Ariel plji Blanco Orion plri

Silken Pearl pjn Blanco Maple 14 plrji Et. Calacatta Gold plji

White Storm 14 plrji Classic Calacatta plj Yukon plri

Bianco River plvri Blanco Norte 14 plrji Blanco Stellar 13 plrji

Desert Silver pljn Lyra plrji Lagoon plrji Haiku plri

P Polished Suede Z

Nowy



WYMIARY PŁYTEK: 60x30 cm. / 60x40 cm.   
60x60 cm. / 40x40 cm. / 30x30 cm. 
GRUBOŚĆ: 1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm.

r STANDARD: szer. 306 cm × wys. 140 cm 

j JUMBO: szer. 325 cm × wys. 159 cm 
 
 

p POLISHED 

l SUEDE 

v VOLCANO 

Blanco Capri plrji Tigris Sand plvri Blanco City plrj

Coral Clay Colour plji Rougui plrj Nymbus plr

Et. Serena pljn Kensho plvri Aluminio Nube plri

Cygnus 15 plr Gris Expo plvrji Unsui pljri Noka plrji

Ironbark plji Cemento Spa plvjri Altair 15 pr Amazon plvri

Et. Emperador pljn Calypso plji Merope plri

i INTEGRITY 

n N-BOOST



Silestone®    P Pulido   Z Suede   V Volcano  É Raw   n N-Boost

Doradus 13 plj Arden Blue plvji Marengo plrin

Charcoal Soapstone pljn Negro Stellar prjin Negro Tebas 18 plrjin

Et. Marquina pljn Et. Noir plnj Iconic Black prn

Grupy
cenowe   
GRUPA 1 GRUPA 2 GRUPA 3 GRUPA 3.5

ARDEN BLUE   p v l BLANCO NORTE 14   p l ALTAIR 15 p l BLANCO STELLAR 13 p l 

BLANCO CITY p l r CEMENTO SPA      p v l ALUMINIO NUBE p l NEGRO STELLAR    p  
GRIS EXPO      p v l CORAL CLAY COLOUR p l AMAZON p v l

MARENGO    p l IRONBARK p l BIANCO RIVER p v l

NEGRO TEBAS 18      p l MIAMI WHITE 17 p BLANCO CAPRI     p l 

NOKA  p l NYMBUS p l CYGNUS 15 p l 

ROUGUI p l WHITE STORM 14 p l DESERT SILVER   p l

SILKEN PEARL  p

TIGRIS SAND p v l

YUKON p l

GRUPA 4 GRUPA 5 GRUPA 6

BLANCO MAPLE 14  p l ARIEL p l CLASSIC CALACATTA  p l

BLANCO ZEUS  p v l BLANCO ORION p l ET. CALACATTA GOLD  p l

CHARCOAL SOAPSTONE  p l CALYPSO p l ET. NOIR  p l

DORADUS 13 p l ET. EMPERADOR  p 

HAIKU p l ET. MARQUINA  p l

ICONIC BLACK  p ET. SERENA  p l

KENSHO p v l ET. STATUARIO  p l

LAGOON p l ICONIC WHITE  p l

LYRA p l

MEROPE p l

UNSUI p l

Silestone®    P Polished   Z Suede   V Volcano   n N-Boost

Nowy



© Steffany Hollingsworth    ET. SERENA 

 Lat  
Gwarancji 
Aby korzystać z gwarancji, trzeba zarejestrować 
blat nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu (jak 
przedstawiono na fakturze) na stronie 
http://warranty.cosentino.com

Certyfikaty
Marka Silestone® uzyskała międzynarodowe 
certyfikaty poświadczające zapewnienie 
maksymalnej higieny i ochrony środowiska.

Greenguard
Certyfikat przyznawany produktom, które 
charakteryzują się niską emisją zanieczyszczeń 
chemicznych w pomieszczeniach zamkniętych.

 
LGA
Certyfikat potwierdzający, że produkt nadaje się 
do wykorzystania w bezpośrednim sąsiedztwie 
instalacji wodnej oraz jest bezpieczny dla zdrowia 
i środowiska.

G W A R A N C J I

L AT
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G W A R A N C J I
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* Aby zapoznać się z zasadami udzielania gwarancji, prosimy odwiedzić stronę www.silestone.com

COSENTINO HEADQUARTERS 
Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59 04850 - Cantoria - Almería (Spain)

Tel.: +34 950 444 175  info@cosentino.com
www.cosentino.com  www.silestone.com
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