
TOPS ON TOP

Kitchen & Bathroom

Cindy Crawford op de Silestone® Eternal Marquina
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Cindy Crawford

Cindy's Top 10

25 jaar geleden lanceerde Cosentino® Silestone®, 
een innovatief materiaal dat een wereldwijde 
revolutie teweegbracht bij ontwerpers van 
werbladen.
 
Om drie decennia van hard werken en 
innovatie te vieren, lanceert Silestone® een 
nieuwe campagne waarin we ons omringen 
met indrukwekkende personen uit de 
wereld van sport, cultuur, keukendesign en 
mode. Mannen en vrouwen die, dankzij hun 
doorzettingsvermogen en professionaliteit, 
tot de top van hun vak opklommen en aan de 
top weten te blijven. De campagne "Tops on 

Top" begint met één van de meest bekende 
en gewaardeerde topmodellen ter wereld: 
Cindy Crawford Verrassend genoeg blijkt zij 
een eenvoudige, nuchtere en vriendelijke 
persoonlijkheid te zijn. Het Het geheim voor 
het succes van dit Amerikaanse supermodel is 
eenvoudig en lijkt veel op het Cosentino DNA: 
een hechte familieband, passie voor het werk en 
bescheidenheid.  
 
In een exclusief interview na de opnames van de 
nieuwe merkcampagne “Tops on Top” vertelt zij 
over haar grootste passies.

1. Lievelingseten
Chocolade!

2. Favorite stad
Ik hou van New York, maar ook 
van Los Angeles en Parijs. 

3. Favoriet seizoen
De zomer, omdat het me aan 
mijn jeugd doet denken.

4. Droomvakantie
Luieren op het strand; ik zwem 
dolgraag in zee en geniet van 
een koude margarita op het 
einde van de dag.

5. Vakantie
Een plek aan het strand; ik 
ben gek op baden in zee en 
een margarita aan het einde 
van de dag.

6. Favoriete plek  
in hois
Mijn jacuzzi, vooral in de 
ochtend.

7. Beste tijd van de dag 
Ik hou van de ochtend en van 
in bed lezen aan het einde 
van de dag.

8. Favoriet filmgenre
Ik hou van romantische films, 
maar het mag ook over andere 
landen of tijdperken gaan.

9. Onmisbare 
accessoires
Zonnebrillen en horloges.

10. Lievelingskleur
Zwart voor mijn kleren en wit 
voor in huis.

"Ik hou van gezond 
eten, maar zou niet 
zonder chocolade 
kunnen leven".

De top 10 van een vrouw 
en topmodel.

O N T M O E T  D E  S T E R  VA N  O N Z E 
N I E U W E  C A M PA G N E .

Verschillende auteurs   Unsplash.com
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Zonnebrillen
ACCESSOIRES



Met de nieuwe ontwerptool, kunt u direct de
mogelijkheden en combinaties visualiseren die
door Silestone® worden geboden.

Cosentino's 3D-keukenapp
Ontwerp uw eigen keuken met de nieuwe 
3D-keukenapp en laat uw project voor uw ogen 
tot leven komen. Het programma genereert 
een 3D-beeld dat u als pdf kunt downloaden en 
als PDF en waarmee u naar de dichtstbijzijnde 
keukenleverancier of steenverwerker kunt gaan.

Cosentino online visualisatie
Combineer de producten van uw keuze in 8 
verschillende lay-outs en maak gebruik van 
Cosentino's kleuradvies. U kunt naar hartenlust 
meubels, vloeren en werkbladen selecterenen 
combineren. 

Web-nieuws

Ontdek de nieuwe gebruikersopties van onze
Silestone® website:

 ‣ Bekijk de stijlvolle kleurafbeeldingen van 
verschillende hoekafwerkingen, formaten en 
designideëen.

 ‣ Zoek uw dichtstbijzijnde verkooppunt met 
behulp van onze geavanceerde zoekmachine of 
vind lokale keukenzaken, steenverwerkers en 
Cosentino-centra in 1 klik.

 ‣ Ontdek meer over de Silestone® projecten die 
reeds zijn gerealiseerd en deel de informatie van 
deze architectonische referenties.

Silestone®

digitaal
nieuws

 
Nieuw  
Iconic White
met N-Boost
De puurheid en 
schoonheid van wit

Bezoek onze website en ontdek 
3D-Keuken voor het online 
ontwerpen van uw keuken

Wit is altijd een goede keuze.  
Het is helder, verlicht ruimtes en
maakt ze groter en ruimtelijker.

Bovendien laat wit zich onbeperkt 
combineren met materialen zoals 
hout, metaal en allerlei vormen 
en texturen.

Silestone® Iconic White met
N-Boost is, zonder twijfel, één
van Silestone’s® topkleuren in
de showroom van 2017.

Cosentino stelt u met trots 
haar nieuwste collectie 
voor die geïnspireerd is 
op de meest exotische en 
tijdloze steensoorten, maar 
evenwel kan rekenen op de 
buitengewone eigenschappen 
van Silestone®. 
 
Een unieke collectie die elke 
ruimte een stijlvol en tijdloos 
karakter verleent. 

The New Generation  
of Quartz Surfaces with

by SILESTONE
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De nieuwe generatie 
kwartsoppervlakken met



Top
voordelen
van Silestone®
Silestone®-werkbladen bestaan uit natuurlijk kwarts 
en werden speciaal ontworpen om kleur en textuur 
te geven aan badkamers en keukens. Dankzij de 
fysische en chemische eigenschappen van het 
materiaal, die het resultaat zijn van jarenlang, 
intensief onderzoek, garanderen de oppervlakken 
maximale hygiëne en veiligheid.

 
Vlekbestendig

Silestone® is niet poreus en zeer bestand tegen
vlekken van o.a.: koffie, wijn, citroensap, olie,
azijn, cosmetica en tal van andere andere dagelijkse
producten.

 
Schokbestendig

Dankzij de hoge schokbestendigheid van Silestone® 
kunt u zorgeloos zware voorwerpen zoals potten en 
pannen op het oppervlak plaatsen.

 
Zuur- en krasbestendig

Kwarts is één van de hardste mineralen ter
wereld. Vandaar dat onze producten zo
duurzaam zijn, met een hoge weerstand tegen
externe invloeden.

 

De nieuwe generatie
kwartswerkbladen met

by SILESTONE

Silestone® N-BOOST is een innoverende technologie die het oppervlak van het materiaal reconstrueert 
 via een speciaal productieproces, waardoor dit voordelen geeft op de lange termijn en zowel  

het uiterlijk als de prestaties van Silestone® verbeteren.

Silestone® N-Boost biedt een intensere kleur en een buitengewone glans,  
en is bovendien gemakkelijk te reinigen.

 
Superieure 

vlekbestendigheid 

 
Hogere  

kleurintensiteit

 
Buitengewone

glans

Makkelijker te reinigen dankzij de 
waterafstotende eigenschappen.

Diepgaande kleuren voor 
Silestone® oppervlakken.

Verhoogde glans in de 
kwartswerkbladen van Silestone®.



Salade van 
gemarineerde 
mosselen
door Sergio Pérez.

Ingrediënten

32 mosselen
120 gr. broccoli
4 radijsjes
2 dl. rijstazijn
1 dl. vierge olijfolie
½ dl. witte wijn
½ l. mineraalwater
2 teentjes knoflook
1 laurierblad
1 wortel
1 ui
enkele zwarte peperkorrels
20 gr. zwarte sesamzaadjes
vleugje zout

Bereiding

Verwijder de schelpen
Snijd de radijs in
dunne plakken

Fruit de
mosselen 

Kook de broccoli

Laat 12 uur 
marineren

Serveer het
gerecht

Bewaar het vlees apart van het sap. met behulp van een mandoline of een 
scherp mes. Bewaar in ijswater tot op  
het moment van serveren.

Met een vleugje olie en een geperst teentje 
knoflook. Plaats daarna een deksel op de 
pan en stoom de mosselen tot ze allemaal 
open zijn.

in voldoende water met zout
gedurende 2 minuten en koel ze
daarna af in ijswater met zout.

Hiervoor dient u het gerecht af te 
dekken met een vochtige doek.

Plaats de broccoli, mosselen, marinade, 
radijs op een bord en strooi tenslotte 
de sesamzaden over het gerecht.

2 6

1 5

3

4

7

Maak de marinade

Fruit de knoflook, ui en wortel. Voeg 
de witte wijn, azijn, peper en zout toe. 
Ongeveer 15 minuten laten koken.

  ICONIC WHITE MET N-BOOST

Silestone®

Topkleuren
Silestone® staat voor kleur. Ontdek ons uitgebreid kleurenassortiment voor uw persoonlijke leefruimte.  

Unieke designs met oneindig veel mogelijkheden.

 © Edgard Cesar



Integrity DUE XL   BLANCO ZEUSIntegrity DUE L   BLANCO ZEUS

Integrity DUE L
37x51x15,5cm

Integrity DUE S
37x34x15,5cm

Integrity ONE
41x51x15,5cm

Integrity DUE XL
43,5x67x21cm

Integrity 
de Silestone®
spoelbak
Naadloze integratie  
Meer dan 90% kwarts 
en 100% innovatie

Ontworpen voor degenen die
zoeken naar de beste kwaliteit voor hun
keuken, waarbij alle voordelen van
Silestone® zijn geïntegreerd in een
revolutionair en nieuw product:  
de Integrity spoelbak.

Het werkblad en de spoelbak lopen vloeiend  
in elkaar over voor een perfecte combinatie  
en een uniform ontwerp. Integrity spoelbakken 
zijn getest en veilig bevonden voor gebruik 
met een kokend water kraan.

Integrity 
ONE
Alles uit één stuk

ONE is het model dat het concept van
Integrity belichaamt. Een spoelbak uit
één stuk. Met afmetingen van
41x51x15,5 cm., is ONE , dankzij de
afrondingen, de perfecte keuze voor
liefhebbers van vloeiende vormen.

Integrity 
DUE
Strakke vormen

DUE is beschikbaar in 3 formaten:
DUE S: 37x34x15,5cm, ideaal voor een
dubbele spoelbak, de DUE L: 37x51x15,5cm,
ideaal als enkele spoelbak, en de DUE XL: 
43,5x67x21cm, het grootste formaat. Perfect 
voor degenen die de belichaming van stijl en 
schoonheid zien in de eenvoud van rechte 
lijnen.

Naadloze
badkamers
van groot
formaat
Silestone® verlegt ruimtelijke grenzen met 
zijn "groot formaat op maat". Individuele 
elementen worden met zo weinig mogelijk 
platen bekleedt, war voor een betere 
continuïteit van het design en een betere 
hygiëne zorgt. Het materiaal wordt aangepast 
aan de ruimte, en niet andersom. 

Silestone® laat toe een volledige badkamer uit 
éénzelfde materiaal te creëren. Het resultaat 
is een grotere harmonie en vloeiende, 
esthetische lijnen.

 © Carlos Piratininga



Silestone®
Eco Line Colour Series

Een kleurenassortiment gecreëerd van gerecycled materiaal

De ECO Line-serie is een assortiment  innovatieve kleuren, die voor meer  
dan 50% uit gerecyclede materialen bestaan, waaronder:

 ‣ Porseleinen tegels, wastafels en  
andere decoratieve elementen.

 ‣ Vensters, flessen en ander gebruikt glas.

 ‣ Gres, porselein van tegelresten.

 ‣ Verglaasd as, verbrandingsresten  
van hoogovens.

Daarbij wordt 94% van het proceswater gerecycled. 

Deze collectie combineert duurzaamheid, design en kwaliteit en bundelt deze 
onder de noemer gerecyclede oppervlakken. Dit is het duurzame alternatief 
voor allerlei toepassingen op het gebied van architectuur en design. 

De ECO Line-serie is het resultaat van uitgebreid onderzoek door de R&D-
afdeling van Cosentino, die een aanzienlijk percentage van de jaarlijkse omzet 
investeert in de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Hierdoor was het 
mogelijk om een nieuwe serie te ontwikkelen met gerecyclede materialen.
 
Alle productieprocessen voldoen aan strenge milieucriteria, zoals het 
Cradle to Cradle –certificaat, dat niet alleen het product zelf accrediteert, 
maar ook alles wat het productieproces beïnvloedt. 

Topideeën voor uw keuken
Is uw keuken toe aan een opknapbeurt of een origineler ontwerp? Zo ja, bekijk dan onze 8 innovatieve 

ideëen om een stijlvolle keuken te ontwerpen met een unieke persoonlijkheid.

Als u van eigentijdse ontwerpen houdt
en uw keuken is bijzonder helder, kies
dan voor zwart om een moderne en

verfijnde smaak te etaleren. In
combinatie met wit kunt u ook zeer

interessante contrasten vormen.

Zwart voor 
contrast

Zorg voor originaliteit en
persoonlijkheid in uw keuken, door
elementen aan te brengen die er

normaal gesproken niet in thuishoren.
Bijvoorbeeld een groot schilderij of een 

sculptuur.

Losstaande 
objecten

Met deze speciale verf geeft u al snel 
een nieuwe look aan uw keuken. Denk 
aan muren, meubels en apparaten. De 
kleurkeuze is oneindig, van traditioneel 
zwart, trendy groen of ga juist voor een 

opvallende kleur, zoals geel. 

Kies voor 
krijtverf

Ontwerp een zeer unieke keuken door
een Scandinavische stijl te combineren
met rustieke, tijdloze meubels in een
industriële omgeving met zichtbaar
opgestelde apparaten, bakstenen

muren en een betonnen vloer.

Combineer  
verschillende stijlen

Verandering van spijs doet eten! Kies 
materialen die  eenvoudig te reinigen en te 

onderhouden  zijn. U kunt dezelfde kleur 
doorvoeren om een visueel geheel te creëren 
of totaal  verschillende kleuren combineren 

voor een interessant contrast. 

Nieuwe
kastfrontjes

Een stencil op de juiste plaats verleent 
een nieuwe dimensie aan uw keuken en 
voegt een bijzonder detail toe. Versier de 
keukenkastjes of –lades, of pas het toe 

op elektrische apparaten. 

Gebruik decoratieve 
sjablonen



   ETERNAL STATUARIO    AMAZON SUEDE 

 © Carlos Piratininga



Iconic White plrj Blanco Zeus plvrj Classic White plj Snowy Ibiza plj Eternal Calacatta Gold plj

Eternal Statuario plj White Storm 14 plrj Yukon plr Bianco River plvr Ariel plj

Blanco Orion plr Blanco Maple 14 plrj White Diamond pj Blanco Norte 14 plrj Blanco Stellar 13 plrj

White Platinum pr Lyra plrj Lagoon plrj Luna 14 pj Creamstone pr

Blanco City plrj Royal Reef plj Haiku plr Tigris Sand plvr Blanco Capri plrj

Crema Minerva 16 plrj Coral Clay plj Rougui plr Nymbus plr Niebla plr

Aluminio Nube rpl Eternal Serena plj Kensho plvr Cygnus 15 plr Alpina White 08 plj

Gris Expo plvrj Cemento Spa plvrj Marengo plr Carbono plr Unsui plrj

Noka plr Ironbark plj Mountain Mist 12 plj Altair 15 plr Amazon plvr

Calypso plj Merope plr Doradus 13 plj Arden Blue plvj Charcoal Soapstone plj

Negro Tebas plrj Negro Anubis rpl Negro Stellar prj Eternal Marquina plj Iconic Black pj

Rosso Monza plr

Silestone®  
Collectie

DIKTES  
1,2 cm. / 2 cm. / 3 cm. 
TEGELFORMATEN 
60 x 30 cm. / 60 x 60 cm. / 45 x 45 cm. /  30 x 30 cm.   

p GEPOLIJST 

l SUEDE 

v VOLCANO 

r STANDAARD FORMAAT: Lengte 306 cm. x Breedte 140 cm. 

j JUMBO FORMAAT: Lengte 325 cm. x Breedte159 cm. 

j MET N-BOOST TECHNOLOGIE

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Nieuw

L I N E  C O L O U R  S E R I E S

L I N E  C O L O U R  S E R I E S
L I N E  C O L O U R  S E R I E S



Certificaten 
Silestone® is internationaal gecertificeerd en garandeert
maximale veiligheid en bescherming.

GREENGUARD

Dit certificaat verzekert dat Silestone® voldoet 
aan de huidige normen op het gebied van 
binnenluchtkwaliteit en de uitstoot van Vluchtige 
Organische Stoffen.

NSF

Deze certificering garandeert dat Silestone® voldoet 
aan alle normen op het gebied van hygiëne.

LGA
 
Dit certificaat garandeert een efficiënt gebruik van 
watersystemen en de controle en beperking van 
milieurisico’s.

G A R A N T I E

J A A R

Silestone® 
25 jaar garantie

Als marktleider en vooraanstaand producent van kwartswerkbladen met unieke eigenschappen  
en  kenmerken onderstreept Cosentino het vertrouwen in haar merk door haar klanten een garantie van  

25 jaar aan te bieden op alle Silestone® kwartswerkbladen.  

Vraag naar een origineel Silestone® werkblad. Weiger imitaties. 

Prijsindicatie 
Silestone®

Silestone®P Gepolijst

GROEP I GROEP II GROEP III GROEP IV GROEP V GROEP VI

BLANCO CITY ARDEN BLUE   ALTAIR 15 AMAZON   ALPINA WHITE 08 CARBONO 
GRIS EXPO BLANCO NORTE 14  ALUMINIO NUBE BIANCO RIVER ARIEL ETERNAL CALACATTA GOLD  
MARENGO CEMENTO SPA      BLANCO CAPRI  BLANCO MAPLE 14 BLANCO ORION WHITE DIAMOND 
NOKA CORAL CLAY CLASSIC WHITE BLANCO STELLAR 13 CALYPSO WHITE PLATINUM
ROUGUI CREMA MINERVA 16   CYGNUS 15 BLANCO ZEUS CREAMSTONE 

IRONBARK NEGRO ANUBIS CHARCOAL SOAPSTONE DORADUS 13
NEGRO TEBAS HAIKU ETERNAL MARQUINA 
NIEBLA ICONIC BLACK ETERNAL SERENA 
ROYAL REEF KENSHO ETERNAL STATUARIO 
NYMBUS NEGRO STELLAR ICONIC WHITE 
WHITE STORM 14 ROSSO MONZA LAGOON

SNOWY IBIZA LUNA 14 
TIGRIS SAND LYRA
UNSUI MEROPE
YUKON MOUNTAIN MIST 12

GROEP I GROEP II GROEP III GROEP IV GROEP V

ARDEN BLUE ALTAIR 15 AMAZON ALPINA WHITE 08 ETERNAL CALACATTA GOLD
BLANCO CITY      ALUMINIO NUBE BIANCO RIVER ARIEL       CARBONO
BLANCO NORTE 14     BLANCO CAPRI BLANCO MAPLE 14   BLANCO ORION   
CEMENTO SPA      CLASSIC WHITE BLANCO STELLAR 13 CALYPSO 
CREMA MINERVA 16 CYGNUS 15 BLANCO ZEUS DORADUS 13
CORAL CLAY NEGRO ANUBIS CHARCOAL SOAPSTONE ETERNAL MARQUINA
GRIS EXPO      WHITE STORM 14 HAIKU ETERNAL SERENA
IRONBARK KENSHO ETERNAL STATUARIO
MARENGO ROSSO MONZA ICONIC WHITE
NEGRO TEBAS SNOWY IBIZA LAGOON
NIEBLA TIGRIS SAND LYRA
NOKA UNSUI MEROPE
NYMBUS YUKON MOUNTAIN MIST
ROUGUI
ROYAL REEF

Silestone®  Z Suede Silestone®  V Volcano

GROEP I GROEP III

ARDEN BLUE AMAZON
CEMENTO SPA BIANCO RIVER
GRIS EXPO      BLANCO ZEUS 

KENSHO 
TIGRIS SAND



*

G A R A N T I E

J A A R

**

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175   info@cosentino.com 

COSENTINO THE NETHERLANDS  Florijn 6, 5751 PC Deurne
T. +31 (0)493-326910   F. +31 (0)493-326911  info.nl@cosentino.com

 www.cosentino.com  www.silestone.com  F CosentinoNederland  T @Cosentino_NL

* Zie de specifieke garantievoorwaarden.
** Meer informatie over kleuren met een NSF-certificering via www.nsf.org

** *
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