
KITCHEN 
& BATH
Uma vida autêntica começa na nossa casa, espaço emocional das nossas experiencias. 
A dimensão humana e sensorial, é a pedra angular que converte uma casa no nosso lar. 
 
É uma forma de viver que se vai construindo com o tempo, 
é o resultado das nossas ações, decisões e experiencias.
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Silestone® 
Authentic Life
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®.



Bancada LYRA / Cuba INTEGRITY



Integrity DUE

Nebula Apresenta  
Duas Novas Cores 

A bem-sucedida série Nebula estreia duas cores 

surpreendentes que não ficam indiferentes a 

ninguém.

“Vortium com as suas tonalidades quentes, veios 

definidos e pequenos cristais, dão volume à 

superfície, “Dinux” é composto por cinzas muito 

intensos, com cristais incorporados que dão vida 

ao material. 

DUE, a Continuidade 
de Integrity

DUE é um e é dois. É um porque é realizado em 

uma peça única que dá uma harmonia contínua, 

equilibrada e perfeita entre a bancada e a cuba. 

Também é um, porque tem um tamanho adequado 

para a colocação de uma só cuba, em bancadas 

mais reduzidas. É dois, porque oferece um tamanho 

pensado para cubas duplas criadas a partir de 

linhas sóbrias e retas

A coleção Integrity é reforçada com este novo 

modelo de design mais quadrado, de formas 

lineares e simples.

A versatilidade, garantia e qualidade de Silestone® 

se materializam em DUE, a cuba de Integrity que se 

antecipa ao futuro.

Dinux Vortium



Suede Texture

 

 

Silestone® Reinventa 
 o Tato de sua Bancada 

com Suede

O novo acabamento extra mate de Silestone®  

se destaca pela suavidade da sua textura aveludada, que 

estimula o olhar e o tato.

Suede, o desafio de Silestone® aos sentidos,  

oferece uma revolucionária textura nunca 

 antes vista em superfícies de quartzo.

Agora, Suede se apresenta com uma cor  

mais intensa, um comportamento mais eficaz a manchas 

e marcas das mãos. Além disso, seu tratamento exclusivo, 

converte-o num produto tecnologicamente superior. 

 

Suede se apresenta em mais de 40 cores de Silestone®.



Mais de 90% de Quartzo  
100% de Inovação

Formas 
Mais Retas

DUE, está disponível em dois tamanhos: 37 x 

34 x 15’5 ideal para aplicação de cuba dupla, 

e 37 x 51 x 15’5 para apenas uma cuba, se 

caracteriza pelas suas formas mais retas. 

Esta é sem dúvida a escolha perfeita para aqueles 

que veem na sobriedade das linhas retas o 

expoente máximo do estilo e da beleza.

Peça  
Única

ONE é o modelo que materializa o conceito de 

Integrity. Uma cuba realizada em uma só peça. 

Com as medidas de 41 x 51 x 15’5cm ONE é, com 

as suas formas arredondadas, a escolha perfeita 

para os amantes das formas sinuosas.

Integrity
A Cuba de Silestone®.  
Integração sem Juntas.

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.

E agora também disponível, Integrity DUE!!



Integrity DUE

Integrity ONE Integrity ONE



Grande  
Formato
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

BLANCO ZEUS p l v j BLANCO MAPLE p l j    MONT BLANC p l YUKON p l BLANCO NORTE p l j

TIGRIS SAND p l v HAIKU p l v j BLANCO CAPRI p l v j CREMA MINERVA p l IVORY COAST p l j

KONA BEIGE p l BEIGE DAPHNE p AMARILLO PALMIRA p l VERDE UGARIT p l AUZUL UGARIT p

UNSUI p l j AMAZON p l v GEDATSU p l BRAZILIAN BROWN p j MARRON JUPITER p l j

VORTIUM p l j

NOVA

LAGOON p l j LYRA p l j CYGNUS p l ALTAIR p l



MEROPE p l DINUX p l j

NOVA

DORADUS p l WHITE PLATINUM p CHROME p l

STEEL p l CARBONO p l ZIRCONIUM p l BIANCO RIVERS p l v BLANCO STELLAR p l j

ALUMINIO NUBE p l KENSHO p l v j GRIS EXPO p l v j CEMENTO SPA p l v j ARDEN BLUE p l v j

NEGRO TEBAS p l j NEGRO ANUBIS p l TAO p NEGRO STELLAR p l j EROS STELLAR p l j

ROSSO MONZA p l VERDE FUN p MAGENTA ENERGY p

FORMATO STANDARD: Largura 306 cm. x Altura 141 cm.  
LADRILHOS FORMATOS: 60 x 30 cm. / 60 x 40 cm. / 60 x 60 cm. / 40 x 40 cm. /  30 x 30 cm. 

ESPESSURAS: 1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm.



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.

Greenguard

     

Certificação que comprova as baixas emissões de 

compostos químicos para o meio ambiente.

NSF

Certificação que comprova que o produto é seguro 

para a saúde em termos de higiene. 

LGA

Comprova a eficiência na utilização dos sistemas 

de água e no controlo de riscos ambientais.

Certificados 
Silestone® é certificado internacionalmente 

garantindo máxima higiene e segurança.



Resistência 
aos riscos

O quartzo ocupa o número 7 de dureza na escala de 

Mohs (o diamante ocupa o nº10). Sendo Silestone® 

composto quase na sua totalidade de quartzo, este 

é extremamente resistente aos riscos

Vantagens  

Silestone®

Silestone® é quartzo natural criado para a 

decoração de cozinhas e salas de banho a 

partir de um tratamento que oferece belas 

e variadas cores, extraordinárias texturas, 

e altas prestações. Silestone® é o único 

composto de quartzo com uma proteção 

bacteriostática que garante a máxima  

higiene nas suas superfícies.

Resistência 
ás manchas

Silestone® é uma superfície não porosa e altamente 

resistente a manchas de café, vinho, suco de limão, 

azeite, vinagre, maquilhagem e muitos outros 

produtos de uso diário.

Resistente  
ao impacto

A elevada resistência ao impacto de Silestone®, que 

supera em grande medida a de outros produtos de 

aplicações similares (granito, superfícies sólidas, 

etc), permite ter uma tranquilidade na sua cozinha 

quando utiliza objetos de grande dureza (panelas, 

frigideiras, etc).

Resistente  
aos ácidos

O quartzo é um dos minerais mais duros que existe. 

Isto faz que os nossos produtos sejam bastante 

duradouros, com um alto nível de resistência às 

agressões externas.







Silestone 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 tudo 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

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.

 Serviço Pós-Venda

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.

 Resistência

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.

 Formatos

Fabricamos 3 tipos de espessuras; 1,2 cm, 2 cm e 

3 cm e em dois formatos de chapa: 304 x138 cm e 

325 x159 cm (Jumbo). Isto faz com que possamos 

oferecer maiores dimensões. 

 Variedade

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.

 Marca

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®.

 Proteção 
Bacteriostática

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.

 Distribuição

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.

 Garantias

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.

 Sustentabilidade

Estamos plenamente comprometidos em 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.



Com Tecnologia de Prata

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.

*Este produto não protege as pessoas contra bactérias alimentares (ou causadoras de doenças).

Deverá efetuar a limpeza deste produto a cada utilização.

Proteção 
Bacteriostática

Com Tecnologia de Prata
PROTEÇÃO BACTERIOSTÁTICA





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

SANTA CATARINA 
Tel.: 48.3259 009

* Para consultar as clausúlas e condições de garantia, acesse: www.silestone.com.br

“* Saiba mais sobre as cores com certificação NSF, através www.nsf.org
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info.br@cosentinogroup.net
www.cosentinogroup.net / www.silestone.com.br

Curta nossa página no facebook: facebook.com/silestonebrasil
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