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Neolith®, a Carbon 
Neutral Company

The market-leading surfacing brand is now carbon neutral.
By compensating its carbon footprint, Neolith® stopped 
releasing gate-to-gate CO2 emissions in 2019.

One of the most sustainable and environmentally-friendly 
materials on the Market

To attain the highly-prized carbon neutral status Neolith® 
followed the internationally recognized Greenhouse Gas 
Protocol (GHG) and implemented a dynamic, innovation-
led sustainability strategy coupled with tactical, high value 
carbonoff-setting.

These measures have led to carbon neutrality across the entire 
business, significantly seeing the brand receiving 100% of its 
electricity in the year 2019 from renewable energy sources. 
This means no less than 7,690 tons of CO2 emissions have been 
removed. (*the 2019 electricity mix published by the Spanish Ministry for the 

Ecological Transition calculator was used for this calculation).

On the other hand, 90% of the waste generated by Neolith® 
is recycled and given a second life either with company 
operations or through authorized 3rd party players which goes 
to prove the brand’s solid commitment to a circular economy.

Neolith® surfaces also embody these principles, with up to 48% 
of the weight of each slab produced from recycled material.

Plant machinery has been upgraded to improve energy 
efficiency, particularly the 3rd line’s furnace which has 
benefitted from the installation of an O2 and pressure control 
system, significantly reducing the amount of gas consumed. 
This is complemented by a 40% reduction of forklift truck 
diesel consumption and a 20% decrease in hazardous waste.

A policy has also been implemented to reduce the quantity of 
disposable plastic which is a small measure yet leads to major 
progress in reaching carbon neutrality.

Neolith® bases its business practices on sustainability and 
environmental respect

All these measures directly meet GHG’s reduction objectives, 
which include: direct emissions company activity (e.g. natural 
gas, gasoil used in forklifts, cars in property), emissions from 
electricity used and other indirect emissions, generated from 
other day to day company activity.

Our Commitment and Results in 2019 

 90% of all waste generated is recycled.

 48%  of the weight of each slab comes from recycled materials.

 7.690 tons of CO2 are no longer being released.

  40% of our consumption of forklift truck diesel fuel.

  20% of hazardous waste generated.

UP TO
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Neolith®, 
Carbon Neutral f irma
Yüzey alanında lider marka şimdi artık “carbon neutral”. 2019 
yılında, Neolith® karbon ayak izini azaltarak kapıdan kapıya 
(gate-to-gate) CO2 salınımı yapmadı.

Piyasadaki en sürdürülebilir ve ekolojik malzemeler

“Carbon neutral” ürünlerin tanınırlığını arttırmak için Neolith® 
uluslar arası tanınmışlığa sahip GHG Protocol standardını takip 
etti ve aynı zamanda büyük bir değere sahip stratejik karbon 
salınımını azaltma hedefine sahip dinamik ve yenilikçilik 
etrafında şekillenen bir sürdürülebilirlik stratejisi ortaya koydu.

Bu ölçütler bütün şirket etkinliklerinde karbon nötrlük sağladı 
ve özellikle de 2019 yılında tüketilen elektriğin yüzde 100’ü 
sürdürülebilir enerji kaynaklarından temin edildi. Bu da 7.690 
tondan daha az CO2 salınımı gerçekleştiği anlamına gelir.  
(*bu hesaplama için 2019 yılında yayınlanan Ekolojik Geçiş Bakanlığı’nın verileri 

kullanıldı)

Diğer taraftan, Neolith®  tarafından ortaya çıkan atıkların yüzde 
90’ı geri dönüştürüldü veya şirketin kendi içinde ya da yetkili 
üçüncü taraflar aracılığıyla ikinci bir kullanım alanına aktarıldı, 
bu da markamızın ekonomik sirkülasyon için gösterdiği ciddi 
çabaların bir kanıtını oluşturur.

Neolith® yüzeyleri de aynı prensipleri takip eder, bu nedenle levha 
ağırlığının yüzde 48’ine kadar olan bir kısmı geri dönüştürülen 
malzemelerden elde edilir.

Ayrıca fabrikadaki makinalarda da iyileştirmeler yapılarak enerji 
verimliliği arttırıldı, özellikle de üçüncü sınıf fırınlara CO2 ve 
basınç kontrolü sistemi kurularak gaz tüketimi önemli derecede 
azaltıldı. Böylece forkliftlerin kullandığı benzin miktarında yüzde 
40 azalma görülerek ortaya çıkan tehlikeli atıklarda da yüzde 20 
azalma oldu.

Ayrıca kullan at plastik kullanımını azaltmaya yönelik de bir 
politika izlendi, böylece küçük adımlarla karbon ayak izini 
azaltma konusunda büyük bir adım atıldı.

Neolith® şirketsel pratiklerinde sürdürülebilirliği ve 
çevreye saygıyı ön planda tutar.

Tüm bu ölçütler GHG Protocol’ündeki salınımı azaltmaya 
yönelik hedeflerle doğrudan örtüşür. Bunların arasında 
şirket etkinliklerinden kaynaklı salınımlar (örneğin doğal 
gaz, forkliftlerde ve diğer araçlarda kullanılan benzin), 
şirketin kullandığı elektrikten kaynaklı salınımlar ve 
şirketin günlük etkinlikleri sebebiyle oluşan diğer dolaylı 
salınımlar bulunur.

2019’da Yaptıklarımız ve Sonuçları

Forkliftlerde kullanılan 
benzinin yüzde  40’ı
Ve ortaya çıkan tehlikeli 
atıkların yüzde  20’si

Ortaya çıkan atıkların yüzde 
geri dönüşüme uğrar 90’ı
Levha 
ağarlığının 
yüzde 48’E 

kısmı geri dönüştürülen 
malzemelerden elde edilir 

KADAR OLAN 

ton CO2 salınımı ortadan kaldırıldı7.690

azaltıldı
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Founded in 2009, Neolith®, the market-leading brand of 
Sintered Stone is a revolutionary product which has become 
a material of choice for architects, designers, specifiers and 
fabricators. 
This pioneering material can be specified for the most 
demanding interior and exterior building projects. Combining 
high-definition detailed decoration with high-performance 
qualities, Neolith® offers the triple reassurance of strength, 
beauty and longevity. 

What is a Sintered Stone? 
Sintered Stone is a 100% natural material based on granite 
minerals, glass minerals and natural oxides:
1. Granite Materials: Quartz and feldspar, giving hardness and 

strength to the surface.
2. Glass minerals and silica, which ensures chemical stability.
3. Natural oxides, which deliver chromatic properties.

How is Sintered Stone produced? 
Neolith® is produced using the very latest in sintering 
technology, replicating the thousands of years’ process by 
which natural stone is formed in a matter of hours. 
The raw materials which form the slab are first subjected to 
extremely high pressure, going through a pressing machine 
where a weight of 400 bars is applied. In the second phase of 
the process, the slab goes through a kiln where temperatures 
reach more than 1200°C (2200°F). 
This process of ultra-compaction creates full-body surfaces 
with unique technical features. 

Decoration: Neolith® has always been at the forefront of 
sustainable approaches within all of its manufacturing 
processes. A 100% natural composition requires an equally 
ecological production method. 
Building on our pioneering Neolith® Digital Design (NDD), we 
have aimed to incorporate organic practice into the way we 
print our slabs. 
Hydro-NDD 2.0 takes our technology to the next level. Using 
a water-based ink, as opposed to the industry standard 
solvent base, we have succeeded in offering a sustainable 
surface which never compromises on the quality expected 
from Neolith® Sintered Stone. All our slabs maintain the same 
definition and detail of pattern and design.

Performance: Tried, tested and trusted, Neolith®’s combination 
of realism, high performance and versatile formats make 
it a go-to material for architects, designers, specifiers and 
fabricators. 

Applications: Neolith® is the optimum surfacing material for 
both indoor and outdoor applications. From a skyscraper 
façade to a kitchen worktop, Neolith®’s physical and 
mechanical characteristics deliver ultimate performance, 
unmatched beauty and long-term value. 

Neolith® represents 10 years of selecting the very best 
materials, processes and people. It has been an exciting journey 
in which we have founded a brand which continually pushes 
the boundaries and highlights the potential of Sintered Stone.

“What would life be, 
without the courage of 
trying something new?” 
Vincent Van Gogh

Neolith®: the stone, the brand,  
the legend, the future. 
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“Yeni bir şeyler keşfetme 
değerimiz olmasa
hayat neye benzerdi?” 
Vincent Van Gogh

Neolith® demek: taş, marka,  
efsane, gelecek demektir.

2009’da kurulan, Sinterlenmiş Taş’ın lider markası olan 

Neolith®, mimarlar, tasarımcılar, belirleyiciler ve imalatçılar 

için tercih edilen bir malzeme olan devrim niteliğinde bir 

üründür. Bu öncü malzeme en zorlu iç ve dış inşaat projeleri 

için kullanılabilir. Yüksek tanımlı, ayrıntılı dekorasyonu, 

yüksek performans özellikleriyle birleştiren Neolith®, güç, 

güzellik ve dayanıklılık konusunda üçlü güvence sağlar. 

Sinterlenmiş Taş Nedir? 
Sinterlenmiş Taş, granit mineralleri, cam mineralleri ve doğal 

oksitlerden elde edilen %100 doğal bir malzemedir:

1. Granit malzemeleri: Yüzeye sertlik ve direnç kazandıran 

kuvarz ve feldispat.

2. Kimyasal stabiliteyi garanti eden cam ve silis mineralleri.

3. Renksel özellikler sağlayan doğal oksitler. 

Sinterlenmiş Taş Nasıl Üretilir? 

Neolith®, doğal taşların binlerce yıl süren oluşum sürecinden 

ilham alarak bu süreci saatlere indirgeyen en güncel 

sinterleme teknolojisi kullanılarak üretilir.

Levhaları oluşturan hammaddeler, ilk olarak 400 barlık bir 

ağırlığın uygulandığı pres makinasından geçerek, yüksek 

bir basınca maruz bırakılır. Sürecin ikinci aşamasında levha 

1200ºC’den (2200°F) daha yüksek sıcaklıklara ulaşan fırından 

geçer.

Bu ultra sıkılaştırma işlemi, benzersiz teknik özelliklere sahip 

full-body yüzeyler oluşturur.

Dekorasyon: Neolith®, tüm üretim süreçlerinde daima 

sürdürülebilir yaklaşımların öncüsü olmuştur. %100 doğal bir 
bileşim, eşit derecede ekolojik bir üretim yöntemi gerektirir.
Dijital tasarımdaki (NDD) öncü sistemimize dayanarak, 
organik deneyimi levhaların dekorasyon yöntemine dahil 
etmeyi amaçladık.
Hydro-NDD 2.0, teknolojimizi bir üst seviyeye taşır. 
Sektördeki standart çözücü bazdan farklı olarak su bazlı 
mürekkep kullanarak, Neolith® Sinterlenmiş Taştan beklenen 
kaliteden asla ödün vermeyen sürdürülebilir bir yüzey 
sunmayı başardık. Tüm levhalarımız, aynı desen detaylarına 
ve tasarımına sahiptir.

Performans: Denenmiş, test edilmiş ve güvenilir Neolith®’in, 
gerçekçi, yüksek performans ve çok yönlü formatlarının 
bileşimi, mimarlar, tasarımcılar, belirleyiciler ve imalatçılar 
için mükemmel bir malzeme olmasını sağlar.

Uygulamalar: Neolith® hem iç hem de dış mekân uygulamaları 
için en uygun yüzey malzemesidir. Bir gökdelen cephesinden 
mutfak tezgahına kadar uzanan yelpazede, Neolith®’in fiziksel 
ve mekanik özellikleri; maksimum performans, rakipsiz 
güzellik ve uzun vadeli değer sağlar.

Neolith®, 10 yıldır en iyi malzeme, süreç ve kişilerin seçimini 
temsil eder. Sürekli olarak Sinterlenmiş Taşın sınırlarını 

zorlayan ve potansiyelini belirleyen bir marka kurduğumuz 

heyecan verici bir yolculuk geçirdik.
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ESSENTIALS have gained a renewed importance worldwide: health, 
safety and environmental awareness became key in everyone’s day 
to day life. Driven and inspired by Neolith®’s core values, the brand 
presents its 2021 series: Neolith® ESSENTIALS.

Our planet current situation has made society more committed to 
the environment and concerned about exposure to biological agents 
such as bacteria, while developing a special sensitivity towards 
well-being, pureness and beauty.

A paradigm shift where the selection of the materials we choose for 
our daily life becomes essential to live better.

Whether in a home, restaurant or commercial setting, Neolith® 
ESSENTIALS demonstrates how Neolith® provides that essential 
element, balancing form and function through an ultra-hygienic, 
pure and timeless surface.

Because society is more demanding than ever and it seeks 
excellence, protection and the inalterability of the most essential 
thing: the inner self.

NEW NEOLEAT TECHNOLOGY 
BY NEOLITH®

In order to minimise any health risks, the superior technical 
properties of Neolith® surfaces are now complemented by NeolEAT 
technology.

A new technology incorporated into the ESSENTIALS series models, 
which helps promote food and household hygiene by significantly 
inhibiting the growth and proliferation of harmful bacteria that can 
be detrimental to health.

90R BY NEOLITH®: UP TO 90% 
RECYCLED MATERIAL

Since its beginnings, Neolith® has championed sustainable design, 
increasing its investment in innovation year after year, in order 
to overcome the limits of ecological manufacturing. As a result, 
the leading brand in Sintered Stone is today one of the most 
environmentally friendly architectural cladding materials.

Neolith® also maintains its ongoing commitment to improving the 
quality of life and protecting the natural world. In the ESSENTIALS 
series, it does so by including up to 90% recycled material in the 
composition of the Metropolitan and Sofia Cuprum 2021 models, in 
addition to its carbon neutral manufacturing process.

Temel olan şeyler tüm dünyada yeni bir öneme sahip olmaya 
başladı, gündelik hayattaki en temel kavramlar sağlık, güvenlik 
ve çevre bilinci konusundaki farkındalık haline geldi. Neolith®’in 
temel değerlerinden tetiklenip ve bu değerlerden esinlenerek 
2021’de şu seriyi sunuyoruz:  ESSENTIALS.

Dünyadaki güncel durum toplumun giderek daha fazla çevre 
duyarlılığı göstermesine ve bakteri gibi biyolojik ajanlara maruz 
kalma konusunda daha endişeli olmasına sebep olmuşken aynı 
zamanda sağlık, saflık ve güzellik konularında özel bir hassasiyet 
gelişti.

Gündelik olarak kullanılan malzemelerin seçiminde bir paradigma 
değişikliği yaşanıyor ve bu seçim giderek daha iyi yaşamak için 
temel olan malzemelere doğru kayıyor.

Herhangi bir mekânda, bir restoranda veya ticari bir meskende 
Neolith® ESSENTIALS, Neolith®’in nasıl hijyenik, saf ve zamansız 
bir yüzey sağlayarak bu temel malzeme ihtiyacına cevap verdiğini 
gösterir.

Toplum daha önce hiç olmadığı kadar başarılı olduğundan 
ve mükemmeli aradığından en temel olanın korunması ve 
değişmezliği: içsel ben.

NEOLITH®’TEN YENİ TEKNOLOJİ 
NEOLEAT

Sağlık için oluşabilecek her türlü riski azaltmak için Neolith® 
yüzeylerinin üstün teknik özellikleri şimdi NeolEAT 
teknolojisinde hayat bulur.

ESSENTIALS serisine ait modellerde kullanılan bu yeni teknoloji 
sayesinde, sağlığa zararlı bakterilerin büyümesi ve çoğalması 
anlamlı derecede önlenerek gıda ve ev hijyeni sağlanır.

NEOLITH®’TEN 90R: YÜZDE 90’A KADAR
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN MALZEME

En başından beri sürdürülebilir tasarımı savunan Neolith® her 
geçen yıl yenilikçilik alanındaki yatırımlarını arttırarak ekolojik 
üretim sınırlarını genişletti. Bu nedenle Sinterlenmiş Taş 
alanında lider olan markamız çevreye en duyarlı mimari kaplama 
malzemelerinden birini üretir.

Neolith® ayrıca yaşam kalitesini arttırma ve tüm dünyada çevreyi 
koruma konusundaki geçerli olan sözünü tutar. Metropolitan 
ve Sofia Cuprum 2021 modellerinde yüzde 90’a kadar geri 
dönüştürülmüş malzeme kullanılan ESSENTIALS serisinde 
üretim süreci carbon neutral bir ortamda gerçekleşir.
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SHILIN WULONG

METROPOLITAN SOFIA CUPRUM 2021
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Neolith®, the global brand of Sintered Stone, highlights 

the ways in which its surfaces offer peace of mind.Health 

authorities warn that the virus can survive for a while on 

household surfaces. Cleaning surfaces with household 

disinfectant products effectively and quickly inactivates 

or eliminates viruses and other harmful microorganisms. 

However, many cleaning products can be damaging to 

traditional stone surfaces compromising their finish and 

integrity, while Neolith®´s special composition makes it 

impervious to most chemical products.

Neolith® Sintered surfaces are low maintenance, strong and 

wear resistant, thanks to their mineral make-up and special 

manufacturing process.A major advantage of Neolith® is that 

it can handle a wide range of more potent cleaners, such as 

bleach, alcohol or other home safe agents of choice. 

Neolith® also doesn’t rely on temporary treatments which need 

to be reapplied on regular basis. Being a stain resistant surface, 

you can scrub without worrying about wearing away its finish 

or causing any unsightly color changes.

Taking a closer look into kitchens, Neolith® is available in large 

formats, allowing the installation of a kitchen countertop to 

be with minimal to no seams, which reduces the harbour of 

potentially harmful microorganisms. Another advantage of 

the Sintered Stone, is that you can prepare food directly on 

it, which makes it essential to regularly and safely disinfect 

the surface that you use to work with food with the adequate 

cleaning product, particularly nowadays!

Routine disinfecting will protect you and your family; 

therefore, we have prepared a short video on how to sanitize 

your Neolith® countertop.

Global Sinterlenmiş Taş markası Neolith®, daha önce hiç 
olmadığı kadar ön plandadır çünkü markamızın yüzeyleri 
hijyen bakımından en güvenli mutfak tezgahı seçeneğini 
sunar. Sağlık yetkilileri virüslerin iç mekanlardaki 
yüzeylerde belli bir süre canlı kalabileceği konusunda 
uyarıda bulunuyor. Yüzeylerin dezenfektan ürünlerle 
temizlenmesi virüsün veya diğer zararlı mikroorganizmaların 
hızlı ve etkili bir şekilde etkisiz hale gelmesini veya ortadan 
kalkmasını sağlar. Ancak birçok temizlik malzemesi 
geleneksel taş yüzeylere zarar vererek bu taşların cilalarını ve 
bütünlüğünü etkileyebilir. Neolith®’in özel bileşimi onu bir 
çok kimyasal ürüne karşı korur. 

Neolith®’in sinterlenmiş yüzeylerinin bakımı, mineral 
bileşimi ve özel üretim süreci sayesinde aşınmalara ve 
lekelere karşı dayanıklı olduğundan gayet kolaydır. Ayrıca 
Neolith® yüzeylerinin en büyük avantajı çamaşır suyu, alkol 
ve diğer tür iç mekan temizliğine uygun temizlik maddeleri 
gibi geniş bir yelpazedeki temizlik ürünleriyle dezenfekte 
edilebilir olmasıdır. 

Neolith® düzenli olarak uygulanması gereken muameleleri 
gerektirmediğinden dolayı özel bir bakım uygulaması 
da gerektirmez. Böylece cilasının zarar görmesi ve renk 
değişimi olması konusunda endişe etmeden temizlenebilir.

Neolith® geniş bir formatta mevcut olduğundan tezgahtaki 
ek yeri sayısını azaltır, böylece zarar verme potansiyeline 
sahip mikroorganizmaların ortaya çıkma oranı önemli 
derecede azalır. Sinterlenmiş taşın diğer bir avantajı da 
üzerinde doğrudan yemek hazırlanabilmesidir, bu nedenle 
yemeklerin hazırlandığı yüzeyin uygun bir temizlik ürünüyle 
güvenli olarak dezenfekte edilmesi şarttır, özellikle de 
günümüzde!

Bir dezenfeksiyon rutinine sahip olmak sizi ve ailenizi 
koruyacaktır, bu nedenle  Neolith® mutfak tezgahını nasıl 
temizleyeceğinize dair kısa bir video hazırladık.

Neolith®, your safest kitchen countertop choice
Neolith®, en güvenli mutfak tezgahı seçeneği
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Neolith® countertop hygiene recommendations

1. Clean it with lukewarm water and recomended cleaner.
2. Leave the cleaner. 
3. Rinse with water and dry it.

EASY TO DISINFECT

WATER ABSORPTION ≤ 0.1% 

RESISTANT TO STAINS

How To Sanitize 
Neolith® Kitchen 

Counters

Neolith® mutfak tezgahını temizlemek için tavsiyeler

1. Ilık su ve tavsiye edilen bir temizlik maddesiyle temizleyin.
2. Temizlik maddesinin etkisini göstermesini bekleyin
3. Suyla durulayın ve kurulayın.

DEZENFEKTE ETMESİ KOLAY

SIFIR EMİLİM ≤ %0.1

LEKELERE DAYANIKLILIK
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Why Neolith®  
is not 
ceramics? The difference between Neolith® and traditional ceramics can be easily 

registered by comparing each surfaces’ characteristics.

Although traditional ceramics share some similar properties, none 
possess the performance qualities of Neolith®, which combines stain, 
scratch, chemical and heat resistance in one single material.

Furthermore, the raw minerals used in the production of Neolith® are 
far finer and purer, guaranteeing a more uniform structure than found 
in traditional ceramics.

The machinery used to process these raw materials is unique, designed 
specifically for manufacturing Neolith®. Fitted with state of the art 
equipment utilising the latest technology, the production line ensures 
Sintered Stone of the very highest quality.

The raw materials are pressed at a significantly higher pressure than 
found in ceramic production to obtain a denser, stronger final product. 

Afterwards, the pressed materials are fired for almost two hours, 
substantially longer than traditional ceramics, which have much 
shorter firing cycles. These longer firing cycles create a product with a 
highly-resistant, non-absorbent surface.

These improvements in raw materials and production techniques 
result in Neolith®, an enhanced surface with superior technical 
characteristics.

Neolith® neden 
bir seramik 
değildir?

Neolith® ve geleneksel seramik arasındaki fark, her bir 
yüzeyin özelliklerinin karşılaştırılmasıyla oldukça net bir 
şekilde açığa çıkar.

Her ne kadar geleneksel seramikler bazı benzer özellikler taşısa 
da, tek bir malzemede lekelere, çizilmelere, kimyasallara ve 
ısıya direnci birleştiren Neolith®’in performans özelliklerinden 
hiçbirine sahip değildir.

Ayrıca, Neolith®’in üretiminde kullanılan hammaddeler çok 
daha ince ve saf olup, geleneksel seramiklerde bulunanlardan 
daha homojen bir yapı garanti eder.

Bu ham maddeleri işlemek için kullanılan makineler özellikle 
Neolith® üretimi için tasarlanmıştır ve benzeri yoktur. En son 
teknolojiyi kullanan, en son donanıma sahip üretim bandı, 
Sinterlenmiş Taşın en yüksek kalitede olmasını sağlar.

Ham maddeler daha yoğun ve daha güçlü bir malzeme elde 
etmek için, seramik üretiminde kullanılandan çok daha yüksek 
basınçlarda sıkıştırılır.

Daha sonra, preslenmiş malzemeler daha kısa pişirme 
döngülerine sahip geleneksel seramiklerden daha uzun bir 
sürede neredeyse 2 saat boyunca ateşte bırakılır. Bu uzun 
ateşleme süreci sayesinde daha güçlü ve emici olmayan 
yüzeylere sahip olan ürün elde edilir.

Ham madde ve üretim tekniklerindeki bu gelişmeler, 
Neolith®’de olduğu gibi, üstün teknik özelliklere sahip gelişmiş 
bir ürün elde edilmesini sağlar.
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* Please, go to www.neolith.com for more information about Polished Finish .
* Polished bitişler hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.neolith.com sitesine başvurun.

** Please, read on www.neolith.com the Cleaning Recommendations.
**Lütfen www.neolith.com sitesindeki Temizlik Önerilerini okuyun.

Technical Features
Teknik Özellikler

Table comparing the properties of the most common materials used for Kitchen Countertops. / Mutfak tezgahı için kullanılan en yaygın malzemelerin özelliklerini karşılaştırma tablosu.

TECHNICAL FEATURES
TEKNİK ÖZELLİKLER Polished

Quartz
Kuvars

Laminates 
and Wood
Laminatlar  

ve ahşap

Solid Surfaces
Sentetik 
yüzeyler

Natural Stones
Doğal taşlar

Steel
Çelik

Hygienic / Hijyenik

Non porous / Gözeneksiz

Suitable for use outdoors / Dış mekânda kullanıma uygunluk

Resistant to high temperatures / 
Yüksek sıcaklıklara dayanıklılık

Resistant to staining / Lekelere dayanıklılık

Resistant to detergents / Deterjanlara dayanıklılık

Resistance to chemicals / Kimyasallara dayanıklılık

Resistance to thermal shock / Termal şoka dayanıklılık

Resistance to freezing-defrosting /
Donma ve erimeye dayanıklılık

Resistant to humidity / Neme karşı dayanıklılık

Resistance to UV rays / UV ışınlarına dayanıklılık

Resisitant to scratching and abrasion / 
Çizilme ve aşınmalara dayanıklılık

Easy to clean and mantain / Kolay bakım

100% NATURAL / %100 DOĞAL  
It does not give off any substances that are harmful to the 
environment. Çevre için zararlı olabilecek hiçbir madde 
bırakmaz.

RECYCLABLE / RECICLABLE  
Up to 52% of recycled content in every slab. 100% recyclable. 
Now two models available with the new 90R Technology 
by Neolith®. Her tabla %52’ye kadar geri dönüştürülmüş 
bileşenden oluşur. %100 geri dönüştürülebilir. Neolith®’in 
yeni 90R teknolojisine sahip iki ürünü mevcuttur.

RESISTANT TO BENDING / BÜKÜLMELERE DAYANIKLI  
It has a high shear rate, making it resistant to heavy loads 
and pressure. Kesme hızı yükseltilmiştir. Ağır yüklere ve 
basınca dayanıklıdır.

LIGHTWEIGHT / HAFIF  
Lighter than many cladding or interior surfaces, Neolith® 
can be produced in varying degrees of thickness, 
including an ultra-thin 3mm depth. At 6mm it’s used on 
skyscrapers, at 20mm it’s an attractive kitchen island. 
Birçok kaplama malzemesi ve iç mekân yüzeyinden daha 
hafif olan Neolith®, 3 mm’lik ultra incelik de dahil olmak 
üzere çeşitli kalınlıklarda üretilebilir. 6 mm kalınlık 
gökdelenlerde kullanılırken, 20 mm kalınlık ise ilgi çekici 
bir mutfak tezgahına dönüşebilir.

ULTRA-HYGIENIC / ULTRAHIGIÉNICO
Neolith®´s special composition makes it impervious to 
most chemical products, and can being disinfected with 
a wide range of powerful cleaning products. Neolith®’in 
özel bileşimi birçok kimyasal ürüne karşı korur, 
böylece geniş bir yelpazedeki güçlü temizlik ürünleriyle 
dezenfekte edilebilir.

WATERPROOF / SU GEÇİRMEZ 
Waterproof and resistant to liquids, with an absorption 
level of almost zero. Sıvılara karşı dayanıklı ve su 
geçirmezdir, emilim neredeyse sıfırdır. 

RESISTANT TO SCRATCHES* /  
ÇİZİLMELERE KARŞI DAYANIKLI*  
Its hard surface makes it resistant to scratches and 
abrasion. Sert yüzeyi sayesinde çizilmelere ve aşınmaya 
karşı dayanıklıdır.

RESISTANT TO HIGH TEMPERATURES /  
YÜKSEK SICAKLIKLARA DAYANIKLI  
It does not burn in contact with fire nor does it emit smoke 
or toxic substances when subjected to high temperatures. 
Ateşle temas ettiği takdirde yanmaz ve yüksek sıcaklıklara 
maruz kaldığında zehirli madde ya da duman yaymaz.

EASY TO CLEAN** / KOLAY TEMİZLENİR** 
Resistant to any kind of chemical cleaning agent such 
as bleach or ammonia. Hertürlü kimyasal temizlik 
malzemesine karşı dayanıklıdır.

HYGIENIC / HİJYENİK  
It does not give off any harmful substances and is totally 
suitable for contact with food. NSF Certified.  
Zararlı herhangi bir madde bırakmaz. Gıdayla temas için 
tamamen uygundur. NSF Sertifikalıdır.

RESISTANT TO UV RAYS / UV IŞINLARINA DAYANIKLI  
Being 100% natural, its colors do not fade away when 
being exposed to sun light or other extreme  
weather conditions. %100 doğaldır, güneş ışığına 
maruz kaldığında ya da ekstrem hava koşullarında renk 
değiştirmez.
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Formats, Applications & Thicknesses
Formatlar, Uygulamalar ve Kalınlıklar

*  This format is only available for projects, not in permanent stock.
*  Bu format sadece projeler içindir, kalıcı stoklarda bulunmaz.

Cut to size formats also available for projects.
Dimensions in inches are Nominal inches.
Projeler için istenilen ölçüde kesimler de mevcuttur.

Recommended thicknesses
Tavsiye edilen kalınlıklar

APPLICATIONS
UYGULAMALAR

3.600x1.200 mm
142”x48”

3.200x1.500 mm 
126”x60”

3.200x1.600 mm
126”x64”

2.600x1.200 mm
102”x48”

2.600x1.500 mm *
102”x60”

Interior walls 
İç mekân kaplaması 3+ · 6 · 6+ 6 · 6+ 12 · 20 3+ · 6 · 6+ 3+ · 6 · 6+

Interior floors 
İç mekân döşemesi 6 · 6+ 6 · 6+ 12 · 20 6 · 6+ 6 · 6+

Exterior walls
Dış cephe 3+ · 6 · 6+ 6 · 6+ 12 · 20 3+ · 6 · 6+ 3+ · 6 · 6+

Exterior floors 
Dış mekân döşemesi 6 · 6+ 6 · 6+ 12 · 20 6 · 6+ 6 · 6+

Ventilated façade with 
exposed fixing system 
Görünür sabitleme detaylı havalan-
dırmalı cephe

6+ 6+ 12 6+ 6+

Ventilated façade with 
hidden fixing system 
Gizli sabitleme detaylı havalandır-
malı cephe

6+ 6+ 12 6+ 6+

Worktops 
Tezgahlar 12 · 20

Heavy transit floors 
Ağır trafik için döşeme 6+ 6+ 12 · 20 6+ 6+

Interior cladding over 
existing walls 
İç mekân duvar üstü kaplama 
malzemesi

3+ · 6 · 6+ 6 · 6+ 3+ · 6 · 6+ 3+ · 6 · 6+

Interior flooring over 
existing floors 
İç mekân döşeme üstü döşeme 
malzemesi

6 · 6+ 6 · 6+ 6 · 6+ 6 · 6+

Furniture 
Mobilya 3 · 3+ · 6 · 6+ 6 · 6+ 12 · 20 3+ · 6 · 6+ 3+ · 6 · 6+

+ Slab reinforced with fiber glass.
+ Cam elyafı takviyeli levha.
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Neolith® is the only brand of Sintered Stone which offers 
surfaces in four different thicknesses.  
Each has its own specific range of applications:

3mm_  interior cladding, furniture.

6mm_  indoor and outdoor flooring, exterior cladding, furniture.

12mm_  kitchen worktops, bathroom vanities, table tops. 

20mm_  kitchen worktops, table tops.

1.500x1.500mm
60”x60”

1.500x750mm
60”x30”

750x750mm
30”x30”

1.200x1.200 mm
48”x48”

1.200x600 mm
48”x24”

600x600 mm
24”x24”

600x300 mm
24”x12”

3mm   1/8”  3+ mm        1/8”

6mm   1/4”  6+ mm       1/4”

12mm  1/2”

20mm  3/4”

Cut to size formats also available for projects. Dimensions in inches are Nominal inches.
Projeler için istenilen ölçüde kesimler de mevcuttur.

TILE FORMATS
KARO BOYUTLARI

Neolith® dört farklı kalınlık seçeneği sunan tek Sinterlenmiş  
Taş markasıdır. 
Her birinin kendine özgü uygulama alanı vardır:

3 mm_  iç mekân kaplamaları, mobilyalar.

6 mm_ iç/dış mekân döşemeleri, dış mekân kaplamaları, mobilyalar.

12 mm_ mutfak tezgahları ve masa üstleri, banyo tezgahları.

20 mm_ mutfak tezgahları, masa üstleri.
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Neolith® is available in different finishes that are giving richness 
and value to the designs created with those surfaces:  
from rough textures with relief up to shiny polished with linear 
reflections. All a repertoire to stimulate the sight and touch.

Finishes

SATIN SILK

ULTRASOFTSLATE FINISH RIVERWASHED

DÉCOR POLISHED

Neolith®, aşağıda belirtilen yüzeyleri kullanarak yapılan 
tasarımlara zenginlik ve değer katan farklı bitişlere sahiptir: 
kıvrımlı ve rahat dokulardan çizgisel yansımalarla parlatılmış 
yüzeylere kadar. Tüm repertuvar dokunma ve bakma hissi 
uyandırır. 

Bitişler

Completely matte finish. Highly resistant and ideal for 
commercial applications. 
Tamamen mat görünümlü bitişe sahiptir. Ticari proje 
uygulamaları için oldukça dayanıklı ve idealdir.

Matte finish with a thin layer of glaze that provides a 
subtle shine and a nice soft touch. Surface finish that 
results extremely easy to clean. 
Hafif parlaklık ve yumuşak bir dokunma hissi uyandıran 
ince sır ve mat bitişe sahiptir. Bitiş malzemesi kolay 
temizlik sağlar. 

Texture with a greater degree of softness and depth than 
Natural Honed.* 
Natural Honed’dan daha fazla yumuşaklık ve derinliğe 
sahip doku. *

Finish with a rough texture and relief that evokes 
sensations to the touch. 
Dokunma isteği uyandıran yüzeyler için sert ve rahat 
dokulu bir malzemeyle bitiş yapılmıştır.

The Décor Polished confers a perfect linear reflection to 
the colours of the Classtone Collection which gains in 
depth and elegance.* 
Décor Polished, Classtone Collection renklerine derinlik 
ve şıklık kazandıran mükemmel çizgisel yansımalar 
sağlar.*

Available now in the Mar del Plata, Layla, Amazonico, 
Shilin and Wulong, Slate finish creates the delusion of 
stratum on the surface. 
Şimdi Mar del Plata, Layla, Amazonico, Shilin ve Wulong 
modellerinde mevcuttur, Slate bitiş yüzeyde katman 
etkisi yaratır.
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LA BOHÈME STEEL TOUCH 

ANTISLIPNATURAL HONED

NANOTECH POLISHED
You have to touch La Bohème to believe it. A natural 
relief that reminds the touch of a Lebanese cedar of a 
hundred years.  
Buna inanmak için La Bohème’e dokunmalısınız. 
Yüzlerce yıllık Lübnan sedirine dokunuşu hatırlatan 
doğal bir rahatlama. 

Steel Touch is a metallic approach that Neolith® has with 
soft reflections and a flat surfaces. 
Steel Touch bitişi, Neolith®’in sunduğu, yumuşak 
yansımalara ve aydınlık yüzeylere sahip metalik bir 
bitiştir.

With a high level of gloss, the Nanotech Polished confers 
a more sophisticated look to the Colorfeel Collection.* 
Nanotech Polished, yüksek parlaklığıyla Colorfeel 
Collection’a daha sofistike bir görünüm kazandırır.*

* Check use recommendations.  
* Kullanım önerilerini kontrol edin.

Antislip finish is available on demand on every Neolith® 
model, to create safer wet spaces without compromising 
aesthetics.  
Kaymaz bitişler, nemli ortamları estetikten ödün 
vermeksizin güvenli hale getirmek için Neolith®’in 
herhangi bir modeline uygulanabilir.

Honed texture typical of natural stones: flat, soft, 
without any glossiness and completely matte. 
Doğal taşlara özgü bir dokuya sahiptir: düz, yumuşak, 
parlamayan ve tamamen mat.

SATIN ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙

SILK ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙

SLATE ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙

RIVERWASHED ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙ ∙∙

DÉCOR POLISHED ∙∙ ∙∙ ∙∙

ULTRASOFT ∙∙ ∙∙ ∙∙

NANOTECH POLISHED ∙∙ ∙∙ ∙∙

Countertops

Tezgahlar

Cladding  
interior or exterior 

İç ya da dış mekân  
kaplaması

Interior flooring  
low traffic, not linked with the exterior

Trafiğin az olduğu,   
dışarıyla ilişkisi olmayan  

iç mekân döşemesi 

Exterior flooring 
in contact with dust

Dış mekân döşemesi 
toza maruz kalan

Interior flooring 
with med/high traffic

İç mekan döşemesi,  
orta/yüksek  

yoğunlukta trafik

Sinks  
high impact or scratches

Eviyeler  
Yoğun darbe veya  

çizilme riskli

     S
PECIAL •Ö

ZEL

     S
PECIAL •Ö

ZEL

     S
PECIAL •Ö

ZEL

     S
PECIAL •Ö

ZEL
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Certifications & Awards

Since its foundation in 2009, Neolith® has received recognition 
through more than 50 international design and architecture 
awards for its forward-thinking, innovative approach and the 
high quality of its products and processes. 

These accolades reflect Neolith®’s pioneering spirit, a company 
continually evolving to meet the needs and expectations of 
current and future clients.

Best Of Kbis

Alfa De OroInstallation Awards

30 More innovative Products 

Pia Awards

Red Dot Award

Kbb Readers Choice Award

Pia AwardsArchitectural Record Award

Materialica Gold Award

Best of Houzz

IDC Innovation Awards

KB Culture Awards

A’design AwardA+Award Architizer

Plus X Award

Muuuzz Awards

AP50 Readers Choice

Producto del año en  
Innovación y Tecnología

Infoprogetto Piu Innovativo

Interior Design 
Best of the Year D AwardInterzum Award

Premio Interiores

NEOLITH 
PRODUCTO SOSTENIBLE

I I I  E D I C I Ó N  P R E M I O S

2017

LOGO NEOLITH.indd   7 30/10/17   18:23

Great Design AD 2017

Edison Awards

Money-Saving  
Products Winner

Idea Awards

German Design Award

Neolith®, 2009’daki kuruluşundan bu yana, ileriye dönük 
düşünmesi, yenilikçi yaklaşımı ve ürün ve süreçlerinin kalitesi 
sayesinde aldığı 50’den fazla uluslararası tasarım ve mimarlık 
ödülleriyle tanınırlık elde etmiştir.

Bu ödüller, mevcut ve gelecekteki müşterilerin ihtiyaç ve 
beklentilerini karşılamak için sürekli evrim geçiren bir şirket 
olan Neolith®’in öncü ruhunu yansıtır.

And almost 30 International Awards more.
Ve 30 uluslararası ödül daha.

Sertifikalar ve Ödüller

Awards
Ödüller

18

18



019

Fundación RCR Fundación Vicente FerrerWorld Wildlife Fund

OK Kosher Certification

European Comission 
Certification

Member of the US Green 
Building Council (USGBC)

Designed and 
produced by TheSize 

Surfaces in Spain

NSF Certifies that Neolith® 
is totally suitable for contact 

with food.

ICC-ES Certification for 
the Strongfix System for 

ventilated facades

China Compulsory Certificate

Greenguard Certification Health Product DeclarationRegistration, Evaluation, 
Authorisation and 

Restriction of Chemicals

Certifications
Sertifikalar
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Green facts sheet

Neolith®’s high-performance Sintered Stone for kitchen and 
bathroom countertops, flooring, interior wall, facades  
and cladding applications comes with an assortment of green 
benefits.

Neolith® has a variety of qualities that make it ideal for the 
environmentally-conscious professional.

PRODUCT COMPOSITION

100% Natural: Made of clays, feldspar, silica and natural 
mineral oxides, Neolith® will not emit toxic fumes into 
the environment when exposed to fire or extremely high 
temperatures.

100% Recyclable: Due to its natural composition, Neolith® 
can be recycled and reduced to its aggregates.
Up to 48% recycled content: Up to 48% of any Neolith® 
slab is composed of recycled raw materials.

Near-Zero Porosity: With a porosity of less than 0.08 
percent, Neolith® is impervious to absorption, making 
it a hygienic product resistant to bacteria that can cause 
disease and trigger allergies.

New Formulation 90R by Neolith®: The ESSENTIALS series 
includes up to 90% recycled material in the composition of 
the Metropolitan and Sofia Cuprum 2021 models. 

CERTIFICATIONS AND MEMBERSHIPS

Greenguard Certification (formerly GREENGUARD 
Indoor Air Quality Certification): Certifies that Neolith® 
meets strict chemical emissions limits, contributing to a 
healthier interior. 

Greenguard Gold Certification (formerly known as 
GREENGUARD Children & Schools Certification): Certifies 
that Neolith® is safe indoors for sensitive individuals (such 
as children and the elderly) and ensures that the product 
is acceptable for use in environments such as schools and 
healthcare facilities.

CE Certification (European Commission): Confirms 
that Neolith® meets European safety, health and 
environmental protection requirements.

LEED Points Earner: LEED, Leadership in Energy and 
Environmental Design, is a program that provides third-
party verification of green buildings. Neolith® satisfies 
safety prerequisites and earns points to help consumers 
achieve the desired level of certification for their home or 
commercial project.

Member of the U.S. Green Building Council (USGBC):  
The USGBC, the council that oversees LEED, allows 
advocates for green-building policies and practices to 
come together.

Ekolojik Özellikler Sayfası

Mutfak ve banyo tezgâhı, döşeme, kaplama, cepheler ve 
mobilyalar için uygun yüksek performanslı Sinterlenmiş 
Taş, Neolith® birçok ekolojik avantaj sağlar. 

Neolith®, çevreye duyarlı profesyoneller için ideal bir 
malzeme olmasını sağlayan çeşitli sürdürülebilir özelliklere 
sahiptir.

ÜRÜN BİLEŞİMİ

%100 Doğal: Kil, feldispat, silis ve doğal mineral 
oksitlerinden oluşan Neolith® ateşe ya da aşırı yüksek 
sıcaklıklara maruz kaldığında çevreye zehirli duman 
yaymaz.

%100 Geri dönüşümlü: Doğal bileşimi sayesinde 
Neolith® geri dönüştürülebilir. %52’ye varan geri 
dönüştürülmüş içerik: Herhangi bir Neolith® levhası 
%52’ye kadar geri dönüştürülmüş ham maddeden 
oluşmuştur.

Neredeyse 0 gözeneklilik: %0,08’den daha az 
gözenekli yapıya sahip olan Neolith®, sıvıları absorbe 
etmez bu nedenle hijyenik bir üründür ve hastalık ve 
alerjilere neden olan bakterilere karşı dirençlidir.

Neolith®’in yeni formülü 90R: ESSENTIALS 
serisindeki Metropolitan ve Sofia Cuprum 2021 
modellerinde yüzde 90’a kadar geri dönüştürülmüş 
malzeme kullanılır.

SERTIFIKALAR VE ÜYELIKLER

Greenguard Sertifikası (eski adıyla GREENGUARD 
Indoor Air Quality Certification): Neolith®’in 
belirlenen kimyasal emisyon sınırlarına uyduğunu ve 
daha sağlıklı bir iç mekân sağladığını onaylar.

Greenguard Gold Sertifikası (eski adıyla 
GREENGUARD Children & Schools Certification): 
Neolith®’in hassas bireyler (çocuklar ve yaşlılar gibi) 
için iç mekânda güvenli olduğunu ve ürünün okullar 
ve sağlık birimleri gibi ortamlarda kullanılmasının 
uygun olduğunu onaylar.

CE (Avrupa Komisyonu) Sertifikası: Neolith®’in 
Avrupa’daki güvenlik, sağlık ve çevre koruma 
gerekliliklerini karşıladığını onaylar.

LEED Points Earner: LEED, Enerji ve Çevre Dostu 
Tasarımda Liderlik, yeşil binaların üçüncü parti 
değerlendirmesini yapan bir programdır. Neolith® 
güvenlik ön koşullarını yerine getirir ve tüketicilere 
konut ya da ticari projeleri için istenen sertifika 
düzeyine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla puan 
kazandırır.

U.S. Green Building Council Üyesi (USGBC):  
LEED’i denetleyen konsey olan USGBC,   
sürdürülebilirlik politikaları ve uygulamalarının 
savunucularının bir araya gelmesini sağlar.

20

20



021

For more information, please visit www.neolith.com

Neolith® has got the NSF Certification making sure that 
the product meets strict standards for public health 
protection, being totally suitable for contact with food.

Neolith®’s unique sintering process and proprietary design 
also provide additional green benefits.

ADDITIONAL GREEN BENEFITS

Fewer raw materials, less erosion: Neolith®’s thin slabs use 
fewer raw materials, resulting in less soil erosion, without 
sacrificing any strength.

CO2 Emissions Reduction: A slimmer slab means a lighter 
slab. With Neolith®, it’s possible to transport more than 
double the amount of surface per container than with 
thicker products like marble, granite or quartz. The 
lighter weight allows for a more fuel efficient journey and 
considerable reductions in CO2 emissions.

Water-based decoration: Neolith® uses the ultimate water-
based decoration technology in its production, which, 
compared to the solvent-based decoration commonly used 
in industry, have a much lower environmental impact.

No gut remodels: Neolith®’s slim surface can be applied 
directly onto existing surfaces, saving remodelers from 
costly tear-outs while reducing landfill waste. No landfill 
waste means no waste transportation needed, further 
reducing net CO2 emissions.

Optimized energy consumption: Neolith®’s resistance to 
extremely high and low temperatures makes it ideal for 
ventilated façades. The thermal insulation and ventilation 
between the Neolith® façade and the building itself 
optimizes the building’s energy consumption considerably 
(up to 40%).

25 years—warranty: Neolith® countertops comes with a 
manufacturer’s guarantee of 25 years and does not need 
frequent replacement or maintenance treatments like other 
surfaces materials. 

Neolith® gives designers, architects and other industry 
professionals confidence that their aesthetically-appealing 
design decisions are equally appealing to the environment.

Neolith®, halk sağlığının korunması için mevcut tüm 
sıkı normları sağlayarak NSF Seritifikası’na sahiptir, 
böylece gıdalarla temas için tamamen uygundur.

Neolith®’in benzersiz Sinterleme Süreci ve patentli tasarımı 
ek sürdürülebilir avantajlar sağlar.

EK SÜRDÜRÜLEBILIR AVANTAJLAR

Daha az ham madde ve aşınım: Neolith® levhalarının 
bileşeninde daha az sayıda ham madde bulunur, bu da 
yüzeyin aşınma miktarını azaltır.

Emisyonu azaltma: Daha ince bir levha daha hafif bir levha 
demektir Neolith®, mermer, granit ya da kuvarz gibi daha 
kalın olan ürünlere oranla, yüzey olarak iki kattan daha fazla 
miktarın nakliyesini sağlar. Yükün daha az olması, daha 
fazla yakıt tasarrufu ve CO2 emisyonlarında önemli düşüşler 
sağlar.

Su bazlı dekorasyon: Neolith® üretiminde, sektörde yaygın 
olarak kullanılan solvent bazlı dekorasyona kıyasla daha az 
çevresel etkiye sahip olan su bazlı en modern dekorasyon 
teknolojileri kullanır.

Rehabilitasyon: Neolith® doğrudan var olan yüzeylere 
uygulanabilir, atık miktarını azalttığı için zaman ve nakit 
tasarrufu sağlar, ayrıca net CO2 emisyon miktarını da azaltır.

Optimum enerji tüketimi: Neolith® aşırı yüksek ve düşük 
sıcaklıklara karşı dirençli olması nedeniyle havalandırmalı 
cepheler için idealdir. Neolith® cepheyle bina arasındaki ısı 
yalıtımı ve havalandırma, binanın enerji tüketimini önemli 
ölçüde optimize eder (%40’a kadar).

25 yıl Garanti: Neolith® yüzeyler için üretici 25 yıl garanti 
sağlar ve diğer malzemeler gibi sık sık değiştirme veya 
bakım işlemlerine ihtiyaç duymaz.
Neolith®, tasarımcı, mimar ve bu endüstrideki diğer 
profesyonellere, çekici bir estetikle sürdürülebilirliği bir 
araya getiren bir malzeme sunar.

Daha fazla bilgi için www.neolith.com sitesini ziyaret edin.
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Classtone

‘Classically principled, expertly executed’ 

Marbles, granites and quartz are the 
most exalted of all stones. Sophisticated, 
stylish and achingly cool, these materials 
are steeped in history, as essential 
to classical civilisation as they are to 
modern architecture.

Elevating and enriching any design, 
Classtone offers a contemporary, yet 
faithful, collection of natural stone 
patterns. With unrivalled attention to 
detail, richness in colour and advanced 
performance characteristics, this 
collection has timeless appeal.

Available in both matte and polished 
finishes, the Classtone collection mimics 
the real material but delivers enhanced 
resistance qualities, which guarantee 
a greater degree of performance and 
longevity.

“Klasik prensipli, ustalıkla yürütülmüş” 

Mermer, granit ve kuvars en değerli 
taşlardır. Sofistike, zarif ve son derece 
taze olan bu malzemeler tarihle iç içedir, 
modern mimaride olduğu gibi klasik 
medeniyetler için de oldukça önemlidir.

Herhangi bir tasarımı yüceltip 
zenginleştirebilen Classtone, çağdaş 
ancak doğal taşa sadık bir desen 
koleksiyonu sunar. Ayrıntılara gösterilen 
benzeri olmayan bir dikkatle, zengin 
renklerle ve gelişmiş performans 
özellikleriyle bu koleksiyon zamanın 
ötesinde bir çekiciliğe sahiptir.

Mat ve cilalı yüzeylerde mevcut olan 
Classtone Collection, ana malzemeyi 
hatırlatır ancak daha yüksek bir 
performans ve uzun ömürlülük garantisi 
veren gelişmiş teknik özellikler sağlar.
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PRIVATE RESIDENCE
MARBELLA (SPAIN)

Kitchen Countertop, Backsplash, Island & Table: 
Calacatta Gold Polished 12mm & 6mm.
Designed by: Aalto Exclusive Design
Installed by: Obrecom
Images: Dámaso Pérez - Fototec

25

25



PRIVATE RESIDENCE
CALIFORNIA (USA)

Kitchen Countertop, Backsplash & Island: 
Calacatta Luxe Polished 6mm & 12mm
Designed by: Hilary Hale Interiors
Installed by: Dragon Stone, Inc.
Images: Hilary Hale Interiors
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PRIVATE RESIDENCE
(NEW ZEALAND)

Island, Kitchen Countertop & Backsplash: 
Calatorao Silk 6mm & 12mm
Designed by: Armstrong Interiors
Installed by: Stone By Design
Image: Eddison Te Reo
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PRIVATE RESIDENCE
VALENCIA (SPAIN)

Kitchen Countertop & Cladding: 
Abu Dhabi White Silk 12mm & 6mm
Designed by Inma Soria, Coohuco Studio
Image: Dámaso Pérez - Fototec
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WRIGHT PROJECT
LINCOLN (UK)

Islands: Strata Argentum Riverwashed 12mm
Designed by: Chiselwood
Images: Darren Chung
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COCINAS REINA
CÓRDOBA (SPAIN)

Island, Kitchen Countertop, Extractor Hood & 
Backsplash: Nero Marquina Silk 12mm & 6mm
Designed by: Francisco Rodríguez Rodríguez
Installed by: Petrimar
Images: Dámaso Pérez - Fototec
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PRIVATE RESIDENCE
BURGOS (SPAIN)

Kitchen island: Layla Slate 12mm 
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PRIVATE RESIDENCE 
BARCELONA (SPAIN)

Kitchen Countertop, Sink & Flooring:
Calacatta Gold Polished 12mm & 6mm
Designed by: Victoria Belousova
Images: Carlos Sánchez Pereyra
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PRIVATE RESIDENCE
BARCELONA (SPAIN)

Kitchen Countertop & Backsplash: 
Estatuario E01 Silk 12mm
Designed by: The Room Studio
Images: Mauricio Fuertes
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TECHSIZE LIFE MUSEUM
SHENZHEN (CHINA)

Island & Kitchen Cabinet: Nero Marquina 
Silk 12mm & 6mm.

Wall Cladding: Mont Blanc Silk & Krater 
Riverwashed 6mm

Flooring: New York - New York Silk 6mm

Ceiling: Mont Blanc Silk 6mm

Designed by: Willow Design Co.,Ltd.

Image: Lephoto
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DETAIL WULONG SLATE
Image: Dámaso Pérez - Fototec
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DETAIL SHILIN SLATE
Image: Dámaso Pérez - Fototec
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PRIVATE RESIDENCE
BARCELONA (SPAIN)

Kitchen Countertop, Island & Cladding: 
Estatuario E01 Silk 12mm & 6mm
Designed by: Nou-Studio
Installed by: Lloc Decoración
Image: Anabel Luna
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HOTELLE SUITE, LAZARO ROSA VIOLAN STUDIO
MADRID (SPAIN)

Kitchen Countertop & Backsplash: Pulpis Silk 6mm & 12mm
Designed by: Lazaro Rosa Violan Studio
Images: Dámaso Pérez - Fototec

48

48



049

49

49



PRIVATE RESINDENCE
ALTEA (SPAIN)

Kitchen Island: Abu Dhabi White Silk 12mm 
Installed by: Hergon Stone

50

50



051

51

51



52

52



CASA DECOR 2020
MADRID (SPAIN)

Kitchen Island: Calatorao Silk 12mm
Designed by: José Joya
Image: Dámaso Pérez - Fototec
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KARLOS ARGUIÑANO’S TELEVISION SET
MADRID (SPAIN)

Island: Abu Dhabi White Silk 12mm
Cladding: Himalaya Crystal Ultrasoft 6mm
Flooring: Winter Dala Silk 6mm
Designed by: Giuliana Barandiarán
Images: Dámaso Pérez - Fototec
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MONOGRAM SHOWROOM
MIAMI (USA)

Kitchen Countertop & Backsplash: 
Calacatta Polished 12mm & 6mm
Designed by: Christina Reed
Image: Scott McIntyre for Kertis Creative

MONOGRAM SHOWROOM
ORLANDO (USA)

Island, Kitchen Countertop & Backsplash: 
Estatuario E01 Polished 12mm & 6mm

Designed by: Christina Reed
Image: Scott McIntyre for Kertis Creative
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‘The shock of the new’

The Fusion collection is the result of our 
designers’ quest to blend traditional and 
contemporary. Neolith®, a relatively 
new material to the market, is looking to 
both classic style and emergent trends, 
creating a collection which showcases 
our conceptual creativity. These unique 
patterns playfully reference materials 
found in the natural world, with a 
modern twist.

Incorporating the industrial, the organic 
and the futuristic, the Fusion collection 
offers an interpretation of Neolith® which 
will inspire, excite and entice.

Fusion

“Yeninin şoku”

Fusion Collection tasarımcılarımızın 
geleneksel ve çağdaşı bir araya getirme 
arayışının bir sonucudur. Pazar için 
nispeten yeni bir malzeme olan Neolith®, 
kavramsal yaratıcılığımızı gösteren bir 
koleksiyon oluşturarak klasik stilin ve 
yeni ortaya çıkan trendlerin peşindedir. 
Bu eşsiz tasarımlar doğada bulunan  
malzemlere modern bir yorum katarak 
onlara atıfta bulunur.

Endüstriyel, organik ve fütüristik 
olan Fusion Collection, ilham veren, 
canlandıran ve baştan çıkaran bir 
Neolith® yorumu sunar.
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NEOLITH® HEADQUARTERS
CASTELLÓN (SPAIN)

Island & Cladding: New York - New York Silk 
12mm & 6mm

Cladding & Furniture: Amazonico Décor 
Polished 6mm

Designed by: Giuliana Barandiarán

Stoves: Pitt Cooking

Cabinets: Doca

Image: Dámaso Pérez - Fototec
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NEOLITH® HEADQUARTERS
CASTELLON (SPAIN)

Island & Cladding: New York - New York Silk 
12mm & 6mm

Cladding & Furniture: Amazonico Décor 
Polished 6mm

Designed by: Giuliana Barandiarán 

Stoves: Pitt Cooking

Cabinets: Doca

Image: Dámaso Pérez - Fototec
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RESIDENTIAL PROJECT CASA DOS AGUAS
MEDELLÍN (COLOMBIA)

Island, Kitchen Countertop & Backsplash:
Beton Silk 12mm & 6mm
Designed by: 5 Sólidos
Images: Mateo Soto Ph
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COCINA DELAMORA
MADRID (SPAIN)

Island: Zaha Stone Silk 6mm & 12mm
Designed by: Herrero & Vázquez Housing
Image: Dámaso Pérez - Fototec
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PRIVATE RESIDENCE
BARCELONA (SPAIN)

Island: Mar de Plata Slate 12mm
Kitchen Cabinet: Blanco Carrara Silk 6mm
Fabricated by: Marbres Juyol
Designed by: Jesus Galindo, Inspirarquitectura
Images: Dámaso Pérez - Fototec
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PRIVATE RESIDENCE
MADRID (SPAIN)

Island, Kitchen Countertop, Flooring
& Cabinets: Beton Silk 6mm
Designed by: Herrero & Vázquez Housing
Images: Dámaso Pérez - Fototec
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PRIVATE RESIDENCE
MADRID (SPAIN)

Island, Kitchen Countertop & Cladding: 
Phedra Satin 12mm & 6mm
Designed by: Herrero & Vázquez Housing
Images: Dámaso Pérez - Fototec
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PRIVATE RESIDENCE
CAPE TOWN (SOUTH AFRICA)

Kitchen Countertop & Cabinet 
Claddings: Basalt Grey Satin 12mm
Designed by: Wright Architects
Image: Christian Cooke
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PRIVATE RESIDENCE
AUCKLAND (NEW ZEALAND)

Kitchen Countertop & Backsplash: New York - 
New York Silk 12mm & 6mm
Designed by: DuBois Design
Fabricated by: GFL Ltd
Images: Michelle Weir
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Iron

‘The evolution of metal’ 

Iron behaves in a unique way, at one time 
shiny and gleaming and at others, rusted 
and patinated. 

Neolith®’s iron surfaces deliver a singular 
and highly original look which celebrates 
the dual aspects of this material. These 
richly detailed designs, some subtle and 
others vibrant, reflect an understanding 
of modern aesthetic tastes. 

The Iron collection mimics the real 
material but delivers enhanced resistance 
qualities, which guarantee a greater 
degree of performance and longevity.

“Metalin evrimi”

Demir eşsiz bir şekilde davranır, hem 
parlak ve parıltılı hem de oksitlenmiş ve 
patinalanmış olabilir.

Iron Neolith®’in yüzeyleri, malzemenin 
iki yönlü halini iyi kullanan benzersiz 
ve özgün bir görünüm sağlar. Bazıları 
ince, bazıları canlı olan bu zengin detaylı 
tasarımlar, modern estetik tat anlayışını 
yansıtır.

Iron Collection, ana malzemeyi hatırlatır 
ancak daha yüksek bir performans ve 
uzun ömürlülük garantisi veren gelişmiş 
teknik özellikler sağlar.
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PRIVATE RESIDENCE
HAMILTON (NEW ZEALAND)

Island & Kitchen Countertop: 
Iron Corten Satin 12mm & 6mm
Cabinets: Basalt Black Satin 12mm & 6mm
Designed by: Homewood Kitchens
Installed by: Love my Kitchen Benchtop
Image: Two Creative Photography
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BELL CABINETRY & DESIGN SHOWROOM
ATLANTA (USA)

Island & Kitchen Countertop: Iron Moss Satin 12mm
Designed by: Bell Cabinetry & Design
Image: Dámaso Pérez - Fototec
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PRIVATE RESIDENCE
CAPE TOWN (SOUTHAFRICA)

Island, Kitchen Countertop & Cladding: Iron Frost Satin 12mm & 6mm
Fabricator: Marble Gallery
Designed by: MWLF
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PRIVATE RESIDENCE
ROSMALEN (NETHERLANDS)

Island, Cabinet & Furniture: Iron Grey Satin 
6mm & 12mm
Designed by: Beek Bouwmeesters/ Rosmalen
Fabricated by: Van Houts/ Deurne 
Images: Jaro van Meerten
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‘The ultimate definition’

Colour, from the vivid to the subdued, 
accents everyday life. Capturing the 
perfect hue can be difficult, but Neolith®’s 
designers have invested heavily in 
research and development to create 
a range of high-definition, colourful 
surfaces. 

From the subtle to the dramatic, there’s 
something to suit all tastes. Full body, full 
vibrancy, full of character.

Colorfeel

“Nihai tasarım” 

En canlısından, en donuk tonlarına 
kadar renk, gündelik hayatı vurgular. 
Mükemmel tonu yakalamak zor 
olabilir, ancak Neolith®’in tasarımcıları 
bir dizi yüksek çözünürlüklü renkli 
yüzey oluşturmak için araştırma ve 
geliştirmeye büyük yatırım yaptı.

En zariften en abartılısına kadar tüm 
zevklere uygun bir şey vardır.  
Tüm gövdesiyle gerçek canlılık ve 
karakter dolu.
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PRIVATE RESIDENCE
MEDELLÍN (COLOMBIA)

Island, Kitchen Countertop & 
Backsplash: Nero Satin 12mm & 6mm
Designed by: ERA Arquitectura
Installed by: Orozco Constructores
Lighting by: High Class Technology
Image: Carlos Velez Photo
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PRIVATE RESIDENCE
VALÈNCIA (SPAIN)

Kitchen Island: Arctic White Silk 12mm 
Designed by: Ruben Muedra Estudio

Images: Adrián Mora Maroto

MOBALCO SHOWROOM
VALÈNCIA (SPAIN)

Kitchen Countertop, Cladding:
Arctic White Silk 12mm & 6mm
Designed by: Ruben Muedra Estudio
Image: Adrián Mora Maroto
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‘The natural selections’

Natural wood, although beautiful, has 
always been difficult to specify for certain 
interior and exterior applications. 

Its high porosity makes it unsuitable for 
any environment in which there are large 
amounts of water and its susceptibility to 
staining means extra special care needs to 
be taken when using it as a surface.

Neolith® has pioneered a faithful and 
hyper-realistic range of slabs which 
solves this problem. This means you can 
have wood-effect surfaces throughout 
the house with all the physical and 
mechanical advantages offered by 
Sintered Stone. 

Unlike natural wood, Neolith®’s Timber 
collection requires zero maintenance or 
treatment to enhance its performance or 
improve its resistance. This means that 
it can handle the rigours of everyday life 
without any wear and tear.

Timber

“Doğal seçimler” 

Doğal ahşap güzel olsa da iç ve dış 
uygulamalar için hep seçimi zor 
olmuştur.

Çok gözenekli yapısı nemli herhangi bir 
ortam için uygun değildir ve leke tutma 
özelliği kaplama olarak kullanıldığında 
özel özen gerektirir.

Neolith®, bu problemi çözen oldukça 
gerçek görünümlü levhalarını sunar. 
Bu da, Sinterlenmiş Taşın sağladığı tüm 
fiziksel ve mekanik avantajlarla beraber 
evinizin her yerini ahşap görünümlü 
yüzeylerle kaplayabilirsiniz demektir.

Neolith®’in Timber Collection, doğal 
ahşabın aksine, performans ve 
dayanıklılığını arttırmak için herhangi 
bir bakıma ihtiyaç duymaz.

Günlük kullanımdan kaynaklanan 
hasarları ve aşınmayı unutun!
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COCINAS ARTE E IMAGEN
SEVILLA (SPAIN)

Kitchen Countertop, Island & Cladding: 
La Bohéme B01 Satin 12mm & 6mm
Designed by: Lorena Salas
Installed by: Miguel Ángel Almeña
Image: Dámaso Pérez - Fototec
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DETAIL WINTER DALA SILK 
Image: Dámaso Pérez - Fototec
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‘Bold and beautiful’

Synonymous with high strength and 
reliability, steel offers a clean, reassuring 
and sophisticated aesthetic. Its 
enduring popularity as a work surface in 
professional kitchens inspired Neolith® to 
create the Steel collection.

One of steel’s main flaws when used as a 
worktop is its tendency to scratch, stain 
and tarnish easily, necessitating regular 
replacement. 

Neolith® answers this problem directly, 
offering a faithful interpretation of the 
metal whilst also delivering the resistant 
qualities of Sintered Stone. 

Influenced by the work of top designers, 
including Jean Nouvel, Neolith® Steel is a 
‘metal’ which will not vary with time.

Steel

“Çarpıcı ve güzel” 

Çelik, yüksek mukavemet ve 
güvenilirlikle eş anlamlıdır ve temiz, 
sakin ve sofistike bir görünüm sağlar. 
Profesyonel mutfak yüzeyi olarak kalıcı 
bir popülerliğe sahip olması Neolith®’e, 
Steel Collection oluşturması için ilham 
verir.

Paslanmaz çeliğin mutfak tezgahlarında 
kullanımının zayıf taraflarından biri, 
kolayca çizilmesi ve kirlenmesi ve çok 
fazla bakım gerektirmesidir.

Neolith®, metale sadık kalan, Sinterlen-
miş Taş özelliklerini barındıran yorumu-
yla bu probleme bir çözüm sunar.

Jean Nouvel gibi sanatçıların işlerinden 
ilham alan Neolith® Steel, zamanla 
değişmeyen bir “metal”dir.
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IMM EXHIBITION
COLOGNE (GERMANY)

All surfaces: Sofía Cuprum Steel Touch 6mm & 
12mm & La Bohème B01 Satin 3mm
Designed by: Giuliana Barandiarán
Images: Dámaso Pérez - Fototec
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DETAIL METROPOLITAN STEEL TOUCH

Image: Dámaso Pérez - Fototec
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Sinks

Neolith® conceived the kitchen world as an environment in 
which design and functionality coexist together with elegance 
and durability.

The Neolith® Kitchen Lounge line, provides a more 
comprehensive and minimalist concept incorporating Sinks, 
made of the same material as the kitchen countertop.

Using Cutting-edge techniques, the material is curved to 
achieve progessive drainage slopes designed to facilitate the 
rapid evacuation of water (in acordance with the UNE-EN 
14527 standard) and also achieves resistance to temperature 
changes, making it durable and suitable for cleaning 
(in accordance with the UNE-EN 13310 standard).

Neolith® Sinks, an element of extraordinary features that 
present an integrated and functional kitchen concept.

400 x 400 mm / 16”x16” 450 x 400 mm / 18”x16”

500 x 400 mm / 20”x16” BIG SIZE: 700 x 400 mm / 27 1/2” x 153/4”

Neolith® mutfak dünyasını, tasarım ve işlevselliğin zarafet ve 
dayanıklılıkla birlikte var olduğu bir ortam olarak tasarlar. 

Neolith® Kitchen Lounge mutfak serisi, mutfak tezgâhı için 
kullanılan malzemenin aynısını Neolith® Sinks serisi eviyelerde 
de kullanarak mutfakta daha kapsamlı ve minimalist bir 
konsept yakalar.

Öncü teknikler sayesinde suyun hızlı şekilde boşaltılmasını 
sağlamak üzere tasarlanmış boşaltma eğimi elde edilene kadar 
malzeme bükülebilir (UNE-EN 14527’ye uygun olacak şekilde) 
ve ayrıca sıcaklık değişikliklerine karşı direnç sağlanarak 
dayanıklılık ve temizliğe uygunluk sağlanır (UNE-EN 13310’a 
uygun olacak şekilde).

Neolith® Sinks, entegre ve işlevsel bir mutfak konsepti sunan 
olağanüstü özelliklerden oluşan bir unsurdur.

AVAILABLE FORMATS 
HAZIR ÖLÇÜLER

Eviyeler
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* Colors available in stock 40x40, 45x40 y 50x40: Iron Moss Satin, Iron Grey Satin, Iron Copper Satin, Iron Corten Satin, Nieve Satin, Arctic White Silk and Satin, Nero Satin, Barro Satin, Cement Satin, Basalt 
Grey Satin, Basalt Black Satin, Arena Satin, Phedra Satin, Estatuario Silk and Beton Silk, Zaha Stone, Pietra di Luna Silk, Pietra di Piombo Silk, Nero Marquina Silk, Calacatta Silk.

* Rest of the colors and finishes on demand, 30 days delivery term from order confirmation.
* Colors available in stock 730x390: Nero Satin, Basalt Black Satin, Artic White Silk, Zaha Stone Silk, Calacatta Silk, Estatuario Silk, Beton Silk

Nero Satin

Nero Zimbabwe Riverwashed

Nieve Satin / Silk

Arena Satin

Aspen Grey Silk

Barro Satin

Basalt Black Satin

Basalt Grey Satin

Cement Satin

Beton Silk

Phedra Satin

Iron Copper Satin

Mirage Silk

Iron Corten Satin

Iron Grey Satin

Iron Frost Satin

Pietra di Luna Silk

Pietra di Osso Silk

Iron Moss Satin

Calacatta Gold Silk

Abu Dhabi White Silk

La Boheme B01 Satin

Summer Dala Silk

Winter Dala Silk

Estatuario Silk

Blanco Carrara BC02 Silk

Nero Marquina Silk

Calacatta Silk

Pulpis Silk

Amazonico Slate

Strata Argentum Riverwashed

Pietra di Piombo Silk

Retrostone Silk

Shilin Slate

Wulong Slate

Zaha Stone Silk

Avorio Satin

Arctic White Satin / Silk

Just White / Silk

Layla Slate

Mont Blanc Silk

New York - New York Silk 

Calatorao Silk

Sofía Cuprum 2021 Steel Touch

Metropolitan Steel Touch
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AVAILABLE MODELS | HAZIR MODELLER

* 40 x 40, 45 x 40 ve 50 x 40 boyutlarında hemen teslimat için stoklarda mevcut renkler: Iron Moss Satin, Iron Grey Satin, Iron Copper Satin, Iron Corten Satin, Nieve Satin, Arctic White Satin y Silk, Nero Satin, 
Barro Satin, Cement Satin, Basalt Grey Satin, Basalt Black Satin, Arena Satin, Phedra Satin, Estatuario Silk y Beton Silk, Zaha Stone, Pietra di Luna Silk, Pietra di Piombo Silk, Nero Marquina Silk, Calacatta Silk.

* İsteğe bağlı diğer renk ve kaplamaların, sipariş onayından sonra 30 gün teslim süresi vardır.
* 730 x 390 stoklarındaki mevcut renkler: Nero Satin, Basalt Black Satin, Artic White Silk, Zaha Stone Silk, Calacatta Silk, Estatuario Silk, Beton Silk
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Texto castellano Texto

The bigger the radius the better it will withstand impacts but  
it will also show more of the base colour of the slab. In areas 
with a high risk of impact (sinks for example) a 2 mm Radius 
Edge is recommended; it is the best option between  
aesthetics and durability.

The edges portrayed here can also be applied on mitered edges. 

Edges

R2 mm

Kenarlar

Yarıçap ne kadar büyürse darbelere karşı dayanıklılık artar 
ancak aynı zamanda levhanın taban rengi belirginleşir. Darbe 
alma riski fazla olan bölgelerde (örneğin eviyelerde) 2 mm 
yarıçaplı kenar önerilmektir; hem dayanıklılık hem de estetik 
için en iyi seçenek budur.

Burada gösterilen kenar bitişlerini şevli kenarlara da uygulamak 
mümkündür.

12 mm Edge / 12 mm kenar

20 mm Edge / 20 mm kenar Mittered edge / Şevli kenar

Pont joint / Küt kenar Eased Bevel / Yuvarlatılmış kenarReversed Bevel / “ters şevli” kenar

Mittered edge / Şevli kenarPolished edge / Cilalanmış kenar

RECOMMENDED EDGE SECTION 
TAVSİYE EDİLEN KENAR KESİTİ
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Neolith® presents the new Infinity System: a new rectifying 
system that allows to create invisible joints with Neolith® 
without effort.

The edge machine is a compound of three elements, the 
first one, which acts as the base for the machine, is named 
guiding rule and, as it name indicates, performs the 
necessary guiding to work along the edge. 

The second one is formed by a set of two stoppers and it is 
used to place the ruler before it is fixed, this set of stoppers 
are called “parallel´s system”. Lastly, we have the main 
element of the machine, which is called “grinding head” 
and is in charge of the grinding tasks.

• Ultra-resistant joints: Certified mechanical resistance 90%
• Stable joints without thermal expansions
• Unchanged colour joints. Guaranteed resistance to UV  

for 30 years
• Antibacterial joints. Improves easy cleaning and it is safe  

for direct contact with all food.

Ask for more information to your Neolith® Distributor or 
through www.neolith.com

Neolith® Infinity System
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Gizli Bağlantı Sistemi

Neolith® yeni Infinity System’i sunar: bu sistem, Neolith®’le 
görünmez bağlantıların oluşmasına olanak sağlayan yeni bir 
düzeltme sistemidir.

Düzeltme makinası üç bileşenden oluşur, birincisi makinanın 
tabanı gibi davranır ve rehber cetvel olarak adlandırılır, 
isminden de anlaşılacağı üzere kenar boyunca çalışmak için 
gerekli yönlendirmeyi yapar.

İkinci parça iki adet kıskaçtan oluşur, cetvelin sabitlenmeden 
önce yerleştirilmesi için kullanılır,  
bu kıskaçlara paralel sistem denir. Son olarak, taşlama başı 
olarak adlandırılan ve taşlama işleminden sorumlu olan öğe 
makinanın ana birleşenidir.

• Ultra dayanıklı bağlantılar: Sertifikalı %90 mekanik direnç 
• Termal genleşmeler olmayan dengeli bağlantılar
• Renk değiştirmeyen bağlantılar. UV ışınlarına karşı 30 yıl 

dayanıklılık garantisi.
• Antibakteriyel bağlantılar. Temizliği kolaylaştırır ve 

yiyeceklerle doğrudan temas için güvenlidir 

Daha fazla bilgi için lütfen Neolith® distribütörüne ya da  
www.neolith.com sitesine başvurun.
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Full Body Veining

Since Neolith® first arrived on the market in 2009, the brand 
has strived to manufacture surfaces as true to the original 
source material as possible, but with the enhanced resistance 
and characteristics of Sintered Stone.

Now this market-leading brand takes hyper-realism to the 
next level, achieving an essential degree of detail the industry 
has struggled to achieve over the last decade.

Following seven years of intense research and development, 
Neolith® is pleased to announce a revolutionary, game-
changing innovation for Sintered Stone: Full Body Veining 
Technology.

An industry milestone, Neolith® Full Body Veining has been 
specially created for thicker slabs. 

Neolith® 2009’da piyasaya ilk çıktığı andan itibaren marka 
olarak ilham aldıkları orjinal malzemelere mümkün oldukça 
sadık kalarak Sinterlenmiş Taş karakteristikleri ve direnç 
özelliklerinden de taviz vermeden yüzeyler üretmeye çalıştı.

Şimdi bu pazar lideri marka, hiperrealizmi bir adım öteye 
taşıyarak on yıldır sektörün de ilham aldığı temel ayrıntı 
seviyesine ulaşıyor.

Yedi yıllık yoğun araştırma ve geliştirmeden sonra Neolith®, 
Sinterlenmiş Taş alanı için devrim niteliğinde ve oldukça 
önemli bir yeniliği duyurmaktan memnuniyet duyar: tüm 
vücut damar teknolojisi (Full Body Veining Technology).

En kalın tablalar için tasarlanan Neolith® Full Body Veining 
teknolojisi, sektörde gerçek bir kilometre taşıdır.
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Full body

Neolith® newest developments the Full Body and NDD 
technologies enable architects and designers to create bespoke 
artworks while ensuring the continuity and visibility of the 
superficial pattern and elements through the entire edge of 
Sintered Stones, regardless of where the slab is cut.

To enlarge its offer, Neolith® continues its investment  
in R&D and in order to add more colour choices in Full Body  
in the future.

Detail: Pierre Bleue, Full Body Technology
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Tüm yüzey

Neolith®’in Full Body ve NDD teknolojisindeki son gelişmeleri  
levhanın nereden kesildiğinden bağımsız olarak, Sinterlenmiş   
Taşların tüm kenarı boyunca yüzeyin desenini ve elemanların  
sürekliliği ve görünürlüğünü sağlamakla birlikte mimar ve 
tasarımcılara özgün işler yaratmaları konusunda yardımcı olur.

Neolith® gelecekte tüm yüzey için daha fazla renk seçeneği   
sağlamak amaçlı AR-GE çalışmalarına yatırım yapmaya devam 
etmektedir.
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Make a splash (for our planet). 
Introducing the new Hydro-Ndd 2.0 Technology

In addition to launching the new prototypes, Neolith® will 
also be announcing a revolutionary new production process 
which will deliver high quality colours in a more ecologically 
friendly way. 

HYDRO-NDD 2.0 is a water based decoration technique 
which greatly reduces the contaminating emissions sent  
into the environment from traditional printing methods.  
The new technology will deliver the same high quality colour 
and textural definition expected from Neolith®’s surfaces 
with reduced pollutant output.

Commenting on the technology Carlos Garcia, Product 
Designer at Neolith®, says: “We’re seeing a greater 
environmental awareness in the materials specified for 
both residential and commercial spaces. This led to the 
development and adoption of the brand new HYDRO-NDD 
2.0. Using this revolutionary new process we achieve exactly 
the same, high-quality patterns but with a far lower carbon 
footprint. As such, our 2019 collection will offer designers 
more possibilities than ever before to realise their dreams 
spaces whilst also embodying our commitment to being the 
most sustainable Sintered Stone brand on the market.”

Yeni prototiplerimizin yanında Neolith® ayrıca, yüksek kaliteli, 
renklerin çevreye daha saygılı bir şekilde uygulanmasını 
sağlayacak yeni ve devrim niteliğinde bir üretim sürecini de 
duyurmayı planlamaktadır. 

HYDRO-NDD 2.0, geleneksel baskı yöntemlerinin ürettiği 
kirletici etkiye sahip emisyonları ciddi ölçüde azaltan su 
bazlı bir dekorasyon tekniğidir. Bu yeni teknoloji, Neolith® 
yüzeyleriyle aynı derecede yüksek kaliteli renk ve dokuyu 
üretecek ancak çevreyi daha az kirletecektir.

“Konut ve ticari alanlarda kullanılan malzemeleri seçerken 
çevre giderek daha fazla dikkate alınmaktadır. Bu durum, 
yeni HYDRO-NDD 2.0 teknolojisinin geliştirilmesi ve 
benimsenmesini sağlamıştır. Devrim niteliğindeki bu 
yeni süreçle, tamamen aynı sonucu yani, yüksek kalitede 
tasarımları, daha düşük çevresel ayak izi üreterek 
sağlamaktayız. 2019 koleksiyonumuz, pazardaki en 
sürdürülebilir Sinterlenmiş Taş markası olma konusundaki 
sözümüzü desteklerken, tasarımcılara hayal güçlerini ortaya 
çıkarmak için her zamankinden fazla olanak sağlayacaktır”.

Bir dalış yapın (gezegenimiz için).  
Yeni Hydro-Ndd 2.0 teknolojisini sunarız
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TextoTexto inglés

All about the touch

Some of the new Neolith® models aren’t just about beautiful. 
It’s much more. We are introducing special new technologies 
for obtaining the most realistic textures in the industry.

Thanks to our investments in cutting edge printing 
technologies, special inks, and effects such as the localized 
brightness in parts of the design to achieve specific veins; or 
bas-reliefs which provide a surprising natural look and feel to 
the product.

From perfectly slated stone textures, veins reflecting 
incredible reliefs, up to having the capacity of matching  
the design of the slab perfectly with its feel. 

You will only know it’s a Sintered Stone because it’s Neolith®. 
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Neolith®’in bazı yeni modellerinde kaygımız sadece güzellik 
değildir. Bundan çok daha fazlasıdır. Tüm sektördeki en gerçekçi 
dokuları elde etmek için yeni özel teknolojiler sunmaktayız.

En son baskı teknolojilerine ve özel mürekkeplere yaptığımız 
yatırımlar sayesinde tasarımın bir parçası olarak sunduğumuz lokal 
parlaklık ya da ürüne şaşırtıcı bir doğallık katan kabartmalar gibi 
efektler sağlanabilir.

Mükemmel katmanlı taş dokulardan, inanılmaz kabartmaları 
yansıtan damarlardan, levhanın tasarımını dokunuşunuzla 
eşleştirme kapasitesine kadar uzanan bir yelpaze.

Dokunduğunuzun bir Sinterlenmiş Taş olduğunu kolayca 
anlayacaksınız çünkü o bir Neolith®’dir.

dokunuş hakkında her şey
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25-Year warranty

TheSize offers a 25-year warranty on its Neolith® slabs 
with a thickness of 6+3, 12 and 20mm used to manufacture 
countertops. TheSize does not guarantee any slabs with a 
thickness of 3, 3+, 5, 5+, 6 and 6+ mm.

In order to exercise this warranty, you must contact the retail 
establishment where you purchased your countertop so they 
may provide you with the data and information needed to 
register the warranty (shop data, batch number, etc.).

In order for you to be provided with the services deriving from the 
warranty, you must have registered the warranty at the website 
www.neolith.com (under the “Support” section, “Warranty” 
sub-section) within a maximum period of 60 calendar days from 
the date of purchase indicated on your receipt.

You will need to complete all of the fields marked with an 
asterisk (*) and submit a receipt of purchase or other type of 
acceptable documental proof of purchase clearing indicating  
the date of purchase.

25 yıl Garanti

TheSize, mutfak tezgahlarında kullanılmak üzere üretilen 
6+3, 12 ve 20 mm kalınlıktaki Neolith® levhalar için 25 yıl 
garanti verir. TheSize 3, 3+, 5, 5+, 6 ve 6+ mm kalınlıklarındaki 
levhalar için garanti vermez.

Garanti için tezgâhı satın aldığınız perakende kuruluşuyla 
iletişime geçmeniz gerekir, böylece size garantiyi kaydetmek 
için gerekli veri ve bilgileri sağlayabilirler. (Mağaza verileri, seri 
numarası vb.)

Garantiden doğan hizmetlerden faydalanabilmek için, 
makbuzunuzda belirtilen satın alma tarihinden itibaren 
maksimum 60 takvim günü içinde garantiyi www.neolith.
con sitesinden (“Destek” bölümünde, “Garanti” alt bölümü) 
kaydetmiş olmanız gerekir.

Yıldız işaretiyle (*) işaretlenmiş alanların tümünü doldurmanız 
ve satın alma makbuzunuzu ya da üzerinde satın alma tarihi 
belirtilmiş kabul edilebilir başka bir satın alma belgesini ibraz 
etmeniz gerekir.
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NSF Certification

Neolith® has got the NSF Certification making sure that the 
product meets strict standards for public health protection, 
being totally suitable for contact with food.

The NSF Certification ensures to suppliers, retailers, regulators 
and consumers that an independent organization (NSF, The 
Public Health and Safety Organization) has reviewed the 
Neolith® manufacturing process and determined that the 
product complies with specific standards for safety, quality, 
sustainability or performance.
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NSF Sertifikalı

Neolith®, ürünlerin Halk Sağlığını koruması için gerekli katı 
standartlara uyduğunu ve gıdayla temas için tamamen uygun 
olduğunu garanti eden NSF Sertifikasına sahiptir.

Bu Sertifika, tüketicilere, perakendecilere ve düzenleyicilere, 
Neolith®’in güvenlik, kalite, sürdürülebilirlik ve performans 
için belirli standartlara uygunluğu açısından dikkatli bir 
şekilde analiz edildiğini ve gerekli şartları sağladığını garanti 
eder.
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Neolith® Gourmet

AMERICA

9. SERGIO PUGLIA, 
Uruguay

7. KEVIN GILLESPIE, 
Atlanta

10. Fernando Trocca 
MOSTRADOR DE STA. 
TERESITA, Uruguay

14. CULINARY  
INSTITUTE OF 
AMERICA, Napa

2. NARDA LEPES,
Argentina

1. GRANT ACHATZ, 
Chicago

If they have, why don’t you?

World wide professionals are increasingly chosing Neolith® 
for their dream kitchens, as it represents a material with no 
compromises: beauty and performance. Choose it all.

6. Anthony Vázquez 
TANTA, Buenos Aires, AR

11. Lucas Fuente,
LA OBRERIA, Uruguay

12. Hernan Montoya 
CHEF MONT, Colombia

8. GASTON ACURIO, 
Perú 

13. Ennio Carota, 
PASTAMORE, Chile

15. DUEÑOS DE LA 
COCINA, Argentina

16. Pedro Fernández, 
THE CHEF IS BACK, 
Colombia

5. Pablo Massey, LA 
PANADERIA DE PABLO, 
Buenos Aires, AR

3. German Martitegui, 
TEGUI, Buenos Aires, AR

4. Gonzalo Aramburu, 
ARAMBURU, Buenos 
Aires, AR

Onlar yaptıysa, siz neden yapmayasınız?

Tüm dünyada hayallerinin mutfağı için şu iki özellikten 
taviz vermeyen bir malzeme olan Neolith®’i tercih eden 
profesyonellerin sayısı artmaktadır: Güzellik ve performans. 
Tercihiniz hepsi olsun.
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SPAIN

17. Albert Adrià, 
ENIGMA, Barcelona

25. Albert Raurich 
DOS PALILLOS, 
Barcelona

30. Rafa Zafra 
ESTIMAR, Barcelona

23. Begoña Rodrigo 
NÓMADA, Valencia

26. KARLOS 
ARGUIÑANO, Orio

21. Eneko Atxa 
AZURMENDI, Larrabetzu

20. Mateu Casañas, 
Oriol Castro y Eduard 
Xatruch, DISFRUTAR, 
Barcelona

27. Jordi Artal, 
CINC SENTITS, 
Barcelona

28. Paco Torreblanca,
Escuela Torreblanca,
Petrer, Alicante

29. Artur Martinez,
AÜRT, Barcelona

19. Jordi Cruz, 
ABAC, Barcelona

18. Hermanos Roca, EL 
CELLER DE CAN ROCA, 
Girona

32. CONTACTO COCINA, 
Madrid

31. GASMA, Castellón

22. Paco Perez 
MIRAMAR, Llançà, 
Girona

24. Quim Casellas 
CASAMAR, Llafranc, 
Girona 

43. Hans van Wolde 
BELUGA LOVES YOU, 
Maastricht, NE

32. Alessandro  
Borghese, LUSSO 
DELLA SEMPLICITÀ, 
Milan, IT

40. Holger Stromberg 
KUTCHIIN, Munich, GE

33. Sonia Peronaci 
IL CANTIERE, Milan, IT

31. Italo Bassi 
CONFUSION, Porto 
Cervo, IT 

42. Jan Marrees
MARREES, Weert, NL

38. Pierre Sang,  
Paris, FR

36. Herman den Blijker 
GOUD, Rotterdam, NL

35. Jean Pierre Pastor 
MALTEMI, Parma, IT

REST OF EUROPE

39. Anne Sophie 
FASHION COOKING, 
Paris, FR

37. CÈDRIC GROLET, 
Paris, FR

41. Juan Amador 
AMADOR WIRTSHAUS & 
GREISSLEREI, Viena, AT

34. Marco Parizzi 
PARIZZI, Parma, IT

44. THE KITCHEN  
AT CHEWTON GLEN, 
New Milton, UK

46. Sebastian Frank, 
HORVÁTH, Berlin, GE

45. Rich Harris, UK 47. Kevin Thornton, 
Dublin, IE
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Cleaning and Maintenance

NEOLITH® POLISHED FINISH APPLICATIONS

SUITABLE NOT SUITABLE

Countertop Outdoor flooring (Abrasion by dust)

Cladding, interior and exterior Interior flooring with medium or high 
traffic (Slippery, abrasion by transit) 

Interior flooring with exclusively 
pedestrian traffic of low intensity, not 

communicating with the outside
Sinks (Impacts, Chafing)

SUITABLE NOT SUITABLE

Oven cleaners Abrasive cleaners

Degreasers Abrasive sponges

Ammonia Bleach

Solvents Ferrokit

- Hydrofluoric Acid

- Scrub Cleaning Creams (CIF brand)

CLEANING PRODUCTS

* To clean a polished countertop, we recommend using soapy water and a damp cloth. If there are 
stains encrusted/dry, you have to soak the stain with a suitable detergent and wait to rub with a 
damp cloth.

 NEVER USE: FERROKIT, an stain remover of iron oxide for fabric that contains among other 
compounds, hydrofluoric acid, WILL DAMAGE THE COUNTERTOPS.

* Special consideration with the ceramic knives: Ceramic knives may scratch Neolith®’s surface in 
every finish, the same way they scratch other surfaces of the same product category and other 
categories.

POLISHED AND ULTRASOFT FINISHES 

Neolith® Polished and Ultrasoft stand out for its aesthetic 
features. In order to achieve such degree of glossiness 
and texture the most fine raw materials and technology 
are employed; unlike other Neolith® finishes (Satin, 
Riverwashed, Silk and Slate), special consideration needs 
to be taken when it comes to the use of chemical cleaning 
agents and scratch-aggressions.

Temizlik ve Bakım

NEOLITH® POLISHED BİTİŞ UYGULAMALARI

UYGUN UYGUN DEĞİL

Tezgâh Dış mekân döşemesi (tozdan 
aşınma)

İç ve dış mekân döşemesi
Ortalama ya da  yüksek yoğunlukta yaya 
trafiği olan döşeme. (Kaygan, trafikten 

aşınma)

Düşük yoğunlukta sadece yaya trafiği 
olan, evlerin dış mekânla bağı olmayan 

bölümlerinde iç mekân döşeme 
kaplaması.

Eviyeler (Darbeler, Çizilmeler)

TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

UYGUN UYGUN DEĞİL

Fırın temizlik malzemesi Aşındırıcı temizlik malzemesi

Yağ çözücüler Aşındıran süngerler

Amonyak Beyazlatıcı

Çözücüler Ferrokit

- Hidroflorik asit

-
Ovalama yoluyla temizleyen 

kremler ( CİF marka)

* Cilalı tezgahların temizliği için sabunlu su ve ıslak bez kullanılması önerilir. Kabuk  
tutmuş / kuru lekeler varsa, lekeyi uygun bir deterjanla ıslatıp nemli bir bezle ovmak  
için beklemek gerekir.

 ASLA KULLANMAYINIZ: FERROKIT, diğer bileşenlerin yanı sıra hidroflorik asit içeren 
kumaşlar için demir oksitli bir leke sökücüdür ve TEZGAHLARA ZARAR VERİR.

* Seramik bıçaklarda özel olarak dikkate alınması gereken hususlar: Seramik bıçaklar tüm 
bitiş malzemelerinin Neolith® yüzeylerini çizebilir, aynı şekilde aynı ürün kategorisindeki 
diğer markaları ve diğer kategorileri de çizebilir.

POLISHED BİTİŞLER 

Neolith®’in Polished bitişli yüzeyleri, estetik özellikleriyle 
dikkat çeker. Bu parlaklığı elde edebilmek için, üretimde 
birinci kalite malzemeler ve piyasadaki en ileri düzeyde 
teknoloji kullanılmıştır. Neolith®’in diğer bitiş malzemelerinin 
(Satin, Riverwashed, Silk ve Slate) aksine, tezgâh üzerinde 
kimi kimyasal ürünleri kullanmadan önce gerekli önlemleri 
almak ya da çizilmelere karşı önlem almak gerekir.
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Satin, Silk, Riverwashed and Slate finishes

NEOLITH® SATIN, SILK, RIVERWASHED AND SLATE FINISHES APPLICATIONS

Neolith® countertops are easy to clean, as food scraps 
and deposited waste cannot penetrate the material, so it 
guarantees good hygiene. In most of the cases, only a damp 
cloth is sufficient for cleaning.

Stains created by food and substances generally used in 
kitchens (e.g. lemon juice, vinegar, olive oil, wine and coffee) 
are easy to remove.

Even highly aggressive cleaning agents (such as oven 
cleaners), do not affect the surface of Neolith.

Here are some of the substances listed for removing stains:
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Satın, Sılk, Rıverwashed ve Slate bitişler

TYPE OF STAINS / LEKE TÜRLERİ CHEMICAL PRODUCT / KİMYASAL MALZEME COMMON EXAMPLES /  YAYGIN ÖRNEKLER

Grease / Yağlar Alkaline - Solvent / Alkali - Solvent Detergent / Deterjan 

Oil / Yağ Solvent / Solvent Ammonia / Amonyak

Ink / Mürekkep Oxidant - Solvant / Oksidan - Solvent Alcohol or acetone / Alkol veya aseton

Rust / Oksit, pas Acid / Asit Hydrocloric acid and descaling products /  
Hidroklorik asit ve tortu giderici ürünler

Lime / Kireç Acid / Asit Descaling products / Tortu giderici

Cement / Çimento Acid / Asit Hydrocloric acid and descaling products /  
Hidroklorik asit ve tortu giderici ürünler

Wine / Şarap Alkaline / Alkali Ammonia or Bleach / Amonyak veya beyazlatıcı

Coffee / Kahve Alkaline - Solvent / Alkali - Solvent Ammonia or Bleach / Amonyak veya beyazlatıcı

Rubber / Kauçuk Solvent / Solvent Alcohol or acetone / Alkol veya aseton

Plaster / Sıva Acid / Asit Hydrocloric acid and descaling products /  
Hidroklorik asit ve tortu giderici ürünler

Candle wax / Balmumu Solvent / Solvent Alcohol or acetone / Alkol veya aseton

Iodine / İyot Oxidant / Oksidan Bleach / Beyazlatıcı 

Blood / Kan Oxidant / Oksidan Bleach / Beyazlatıcı

Ice Cream / Dondurma Alkaline / Alkali Detergent / Deterjan

Resins / Reçine Solvent / Solvent Alcohol or acetone /  Alkol veya aseton

Fruit Juice / Meyve suları Oxidant / Oksidan Bleach / Beyazlatıcı

Aluminum scratches / Alüminyum çizikleri Acid / Asit Hydrocloric acid and descaling products /  
Hidroklorik asit ve tortu giderici ürünler

Neolith® tezgahların temizliği kolaydır, yemek artıkları ve 
biriken atıklar malzemeye zarar vermez, bu nedenle iyi bir 
hijyen sağlama garantilidir. Temizlik için genellikle sadece 
ıslak bez yeterlidir.

Yemeklerde ve genellikle mutfakta kullanılan malzemelerin 
(örneğin limon suyu, sirke, zeytin yağı, şarap ya da kahve) 
oluşturduğu lekeleri çıkarmak kolaydır.

Oldukça güçlü temizlik malzemeleri bile (örneğin fırın temizlik 
malzemesi) Neolith® yüzeyleri etkilemez.

Lekeleri çıkarmak için gerekli malzemelerin listesi aşağıdaki 
gibidir:
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Neolith® Gallery

The 2021 Neolith® collection is composed of 57 different 
models that are grouped in 6 collections. Most of those 57 
models are available in more than one finish and thicknesses 
and even some of them have Bookmatch and Endmatch 
options. 

For not getting lost in this wide variety of possibilities that 
the Neolith® 2021 catalogue offers, we introduce this updated 
version of the already popular Neolith® Gallery were all 
references are included. 

Mevcut Neolith® 2021 koleksiyonu 6 farklı koleksiyona ayrılmış,  

57 modelden oluşur. Bu 57 modelin büyük çoğunluğu birden 

fazla kaplamada ve farklı kalınlıklarda mevcuttur, hatta bazıları 

Bookmatch veya Endmatch seçeneklerine sahiptir.

Neolith® 2021 kataloğunun sunduğu çok çeşitli olasılıklar 

arasında kaybolmamak için mevcut tüm referansları da içinde 

bulunduran popüler Neolith® Gallery’nin bu güncellenmiş 

versiyonunu sunmaktayız. 
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ESTATUARIO E01

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙ ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙ ∙
20 ∙ ∙ ∙

BLANCO CARRARA BC2

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

BLANCO CARRARA BC2-R

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

MONT BLANC

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

ABU DHABI WHITE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙
20 ∙

ESTATUARIO E01-R

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙ ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙ ∙
20 ∙ ∙ ∙

ESTATUARIO E05

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙ ∙
20

ESTATUARIO E05-R

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙ ∙
20
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CALACATTA GOLD CG01

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙ ∙
20

CALACATTA GOLD CG01-R

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙ ∙
20

CALACATTA C01

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙ ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙ ∙
20 ∙ ∙ ∙

CALACATTA C01-R

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙ ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙ ∙
20 ∙ ∙ ∙

CALACATTA LUXE CL01-R

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙
20

CALACATTA LUXE CL01

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙
20
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STRATA ARGENTUM

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

PULPIS

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

AMAZONICO

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

CALATORAO

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

LAYLA

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙
20 ∙ ∙

NERO MARQUINA NM01

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙
20

NERO MARQUINA NM01-R

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙
20

HIMALAYA CRYSTAL

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙
20 ∙ ∙
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SHILIN

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

RETROSTONE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

ARENA

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

BASALT BEIGE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6

3.200x1.600
12
20

PIETRA DI OSSO

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20  

MIRAGE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

PIETRA DI LUNA

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

TERRAZO CEPPO

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20
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WULONG

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

NEW YORK-NEW YORK

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙
20 ∙ ∙

PIETRA DI PIOMBO

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

PIETRA GREY

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

PHEDRA

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

CEMENT

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

BARRO

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙
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BETON

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

ZAHA STONE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

MAR DEL PLATA

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

LAVA

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6 ∙

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12
20

BASALT GREY

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6 ∙

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

124

124



125

ASPEN GREY

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

KRATER

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

PIERRE BLEUE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12
20

NERO ZIMBABWE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

BASALT BLACK

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6 ∙

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙
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ARCTIC WHITE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6 ∙

3.200x1.500 6 ∙ ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙ ∙
20 ∙ ∙

PERLA

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6 ∙

3.200x1.500 6

3.200x1.600
12
20

JUST WHITE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6 ∙

3.200x1.500 6

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

HUMO

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6

3.200x1.600
12
20

NIEVE

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6 ∙

3.200x1.500 6 ∙ ∙

3.200x1.600
12 ∙ ∙
20

NERO

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

AVORIO

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6

3.200x1.600
12 ∙
20

All Colorfeel models available in Polished 
finish are Nanotech Polished
Colorfeel’in mevcut tüm cilalı bitiş modelleri 
Nanotech Polished’dir.
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IRON FROST

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

IRON CORTEN

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6 ∙

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

IRON COPPER

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

IRON MOSS

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

IRON GREY

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6 ∙

3.600x1.200
3 ∙
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙
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LA BOHÈME B01*

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

SUMMER DALA

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

WINTER DALA

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20

* La Bohème Special Finish 
* Özel La Bohème Bitişi
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SOFIA CUPRUM 2021

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

METROPOLITAN

mm Satin Silk Pol. U.Soft Riv/Slate

2.600x1.200 6

3.600x1.200
3
6

3.200x1.500 6 ∙

3.200x1.600
12 ∙
20 ∙

G
A
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Y

Please, to see the special models available 
for projects, scan the following QR code.
Lütfen projeler için mevcut özel modelleri 
görmek için kare kodunu tarayın.

Sofia Cuprum 2021 & Metropolitan 
available in Steel Touch Finish

Sofia Cuprum 2021 ve Metropolitan 
modelleri Steel Touch bitişine sahiptir
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Bookmatch 
& Endmatch

ESTATUARIO E01 BOOKMATCH

Estatuario E01 Estatuario E01 Estatuario E01Estatuario E01R Estatuario E01R

The Estatuario, Calacatta, Calacatta Gold, Calacatta Luxe, 
Blanco Carrara and Nero Marquina models have the possibility 
of being presented with a Bookmatched effect (mirror effect) 
the same way the natural marble can be directly extracted 
from the quarries. For each model there exists a Reverse 
option (referred to with an “R”) which enables to create 
boockmatched options.

The Endmatch is a very special feature that the design of the 
Calacatta, Calacatta Gold, Blanco Carrara and Nero Marquina 
own. Using the same slab just turning it 180º, it’s possible to 
obtain continuing vein with endless pattern.

Estatuario E05 Estatuario E05 Estatuario E05Estatuario E05R Estatuario E05R

ESTATUARIO E05 BOOKMATCH

 Estatuario, Calacatta, Calacatta Gold, Calacatta Luxe, Blanco 
Carrara ve Nero Marquina, doğal mermerin taş ocağından 
doğrudan çıkartılması gibi Bookmatch (ayna etkisi) etkisi 
yaratacak şekilde sunulma imkanına sahiptir. Her bir model 
için tam tersi bir model (“R” harfiyle işaretlemiş) üretilmiştir 
böylece Bookmatched etkisi yaratılabilir.

Endmatch oldukça değişik bir özelliktir, Calacatta, Calacatta 
Gold, Blanco Carrara ve Nero Marquina modellerinin 
tasarımında kullanılmıştır. Aynı levhayı kullanarak sadece  
180º çevirip sınırsız bir damarlı doku elde edilebilir.
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CALACATTA BOOKMATCH

Calacatta C01R Calacatta C01R Calacatta C01RCalacatta C01 Calacatta C01

Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01Calacatta Gold CG01R Calacatta Gold CG01R

CALACATTA GOLD BOOKMATCH

CALACATTA LUXE BOOKMATCH

Calacatta Luxe Cl01 Calacatta Luxe Cl01 Calacatta Luxe Cl01Calacatta Luxe Cl01R Calacatta Luxe Cl01R
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BLANCO CARRARA BOOKMATCH

Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02Blanco Carrara BC02R Blanco Carrara BC02R

Nero Marquina NM01 Nero Marquina NM01 Nero Marquina NM01Nero Marquina NM01R Nero Marquina NM01R

Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02Blanco Carrara BC02 Blanco Carrara BC02

BLANCO CARRARA BC02 ENDMATCH

NERO MARQUINA BOOKMATCH
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CALACATTA ENDMATCH

Calacatta C01 Calacatta C01 Calacatta C01

Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01 Calacatta Gold CG01

Nero Marquina NM01 Nero Marquina NM01 Nero Marquina NM01

Calacatta C01

Calacatta Gold CG01

Nero Marquina NM01

Calacatta Gold CG01

Nero Marquina NM01

Calacatta C01

CALACATTA GOLD ENDMATCH

NERO MARQUINA ENDMATCH
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Design variants in 6mm

To avoid the repetition of design in some Neolith® models of  
6 mm thickness, variants have been created which will be sent 
in a random manner once these colors are ordered, without the 
possibility of choosing the specific design, this does not apply 
to other models like Estatuario for example, you are still able to 
choose between 1 or 5.

ABU DHABI WHITE

HIMALAYA CRYSTAL

6 mm kalınlıktaki bazı Neolith® modellerinde tasarımın 
tekrarından kaçınmak için bu renklerin sipariş edilmesi 
halinde, örneğin Estatuario’da 1 ve 5 modellerinde olduğunun 
aksine belirli bir tasarım seçemeden, rastgele gönderilecek 
seçenekler yaratılmıştır.

6 mm’de Tasarım seçenekleri
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SHILIN

RETROSTONE

MONT BLANC
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SUMMER DALA

MIRAGE

STRATA ARGENTUM
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BETON

NEW YORK - NEW YORK

WINTER DALA
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MAR DEL PLATA

ASPEN GREY

ZAHA STONE
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AMAZONICO

KRATER

WULONG

G
A

LL
ER

Y

139

139



LAYLA

CALATORAO

PULPIS
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SOFIA CUPRUM 2021

METROPOLITAN
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New model 2021

Special finishes:  Metropolitan & Sofia Cuprum 2021 Steel Touch Finish;    Mar del Plata, Layla, Shilin, Wulong & Amazonico: Slate Finish      N: NanoTech Polished
The effective length of the slabs in the Décor Polished models of the Classtone Collection is 3.170mm instead of 3.200mm.
Models Basalt Black, Basalt Grey, Arctic White, Nieve and Nero present an improved version of the Satin finish that achieves a better surface properties without changing the appearance.
*Pietra di Osso in 20mm is just available in Italy and Spain.

3200x1600 mm 3200x1500 mm 3600 x 1200 mm 2600 x 1200 mm

12 and 20 mm 6 mm 3 and 6 mm 6 mm

Finishes available

Model Satin Silk Polish. U.Soft Riv/
Slate Satin Silk Polish. U.Soft Riv/

Slate Satin Silk Polish. Riv/
Slate Satin Silk Polish. Riv/

Slate.

Arctic White 12 20/12 20/12N 6 6 6N 6/3 6

Avorio 12 3

Humo 3

Just White 20/12 6 3

Nero 20/12 6 3 6

Nieve 12 12 6 6 6/3 6

Perla 6/3

Arena 12 6 3 6

Aspen Grey 20/12 6 3

Barro 20/12 6 3 6

Basalt Beige 3

Basalt Black 20/12 6 6/3 6

Basalt Grey 20/12 6 6/3 6

Beton 20/12 6 6 3 6

Cement 20/12 6 3 6

Krater 12 6

Lava 6 6/3

Mar del Plata 12 6

Mirage 12 6

Nero Zimbabwe 20/12 6 3 6

New York-New York 20/12 6 3

Phedra 12 6 3 6

Pierre Bleue 6

Pietra Grey 12 6

Pietra di Luna 20/12 6 3 6

Pietra di Osso 20*/12 6 3

Pietra di Piombo 20/12 6 3

Retrostone 12 6

Shilin 20/12 6

Terrazo Ceppo 12 6

Wulong 20/12 6

Zaha Stone 20/12 6 3 6

Iron Copper 12 6 3 6

Iron Corten 20/12 6 6/3 6

Iron Frost 12 6 3

Iron Grey 20/12 6 3 6

Iron Moss 20/12 6 3 6

La Bohème B01 12 6

Summer Dala 12 6

Winter Dala 12 6

Abu Dhabi White 20/12 12 6 6

Amazonico 12 6 6

 Blanco Carrara BC02/B02R 12 6 3

Calacatta C01/C01R 20/12 20/12 20/12 6 6 6 3 6 6

Calacatta Gold CG01/CG01R 12 12 12 6 6 6 3

Calacatta Luxe CL01/CL01R 12 12 6 6

Calatorao 20/12 6 3

Estatuario E01/E01R 20/12 20/12 20/12 6 6 6 3 6 6

Estatuario E05/E05R 12 12 12 6 6 6

Himalaya Crystal 20/12 20/12 6 6

Layla 20/12 20/12 6 6

Mont Blanc 20/12 6 3

 Nero Marquina NM01/NM01R 12 12 6 6

Pulpis 12 6 3 6

Strata Argentum 12 6 3

Sofia Cuprum 2021 20/12 6

Metropolitan 20/12 6

GENERAL SUMMARY 2021 
GENEL ÖZET 2021

This table may have updates anytime. Please check www.neolith.com to get the latest version.
Bu levhada herhangi bir zaman güncelleme olabilir. Lütfen son versiyonu indirmek için www.neolith.com sitesine başvurun.
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Título inglés
Título castellano

RESPONSIBLE TEAM /
SORUMLU EKIP
Neolith® Branding Team

DESIGN /  
TASARIM
Gallén + Ibáñez
 
PRINTS /  
BASKI
Impressa. Artes Gráficas

COVER PAPER /  
KAPAKTA KULLANILAN KAĞIT
GMund Colors Matt 50 400 gr.
 
INTERIOR PAPER /  
İÇ SAYFALAR
Imagine Bulk 130 gr. 
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