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CAESARSTONE

Founded in 1987, Caesarstone is the pioneer of the world’s 
premium quartz surfaces market. Its product is made of 93% 
natural quartz and a small amount of organic color pigments 
and enhanced polymer resins. As a result, Caesarstone stone 
has the exceptional beauty, strength and durability of quartz 
while being non-porous and requiring little maintenance. 

Thành lập vào năm 1987, Caesarstone là thương hiệu tiên 
phong về bề mặt đá thạch anh cao cấp trên thế giới. Với thành 
phần là 93% thạch anh tự nhiên, chất tạo màu hữu cơ và nhựa 
polymer cao cấp, đá Caesarstone mang vẻ đẹp độc đáo cùng 
độ bền và khả năng chịu lực vượt trội của thạch anh, đồng thời 
không bị các lỗ li ti dễ gây ố màu và không đòi hỏi nhiều thời 
gian và công sức bảo dưỡng. 

CREATED BY NATURE, DESIGNED BY 
CAESARSTONE 
TẠO VẬT TỪ THIÊN NHIÊN, CHẾ TÁC BỞI 
CAESARSTONE 
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Quartz Pioneer
Since 1987, Caesarstone® has been creating quartz surfaces in our 

state-of-the-art manufacturing facilities utilizing the most advanced 

technologies available with the highest standards of quality control and 

environmental responsibility. With four diverse collections - ClassicoTM 

and Concetto® - Caesarstone® is an ideal starting point whether you’re 

building a new home or renovating your kitchen or bathroom.

Thương hiệu tiên phong về Đá thạch anh
Từ năm 1987, Caesarstone® đã tạo ra các bề mặt đá thạch anh tại các 

cơ sở sản xuất tiên tiến, sử dụng những công nghệ hiện đại nhất sẵn có 

với các tiêu chuẩn cao nhất về kiểm soát chất lượng và trách nhiệm 

môi trường. Với bốn bộ sưu tập đa dạng - ClassicoTM và Concetto® - 

Caesarstone® là điểm khởi đầu lý tưởng cho dù bạn đang xây một ngôi 

nhà mới hay cải tạo nhà bếp hoặc phòng tắm của mình.

Lựa chọn Caesarstone®

Bề mặt đá chứa tới 93% thạch anh, bền hơn đá tự nhiên và là một trong 

những khoáng chất cứng nhất trong tự nhiên. Thạch anh có khả năng 

chống ố, trầy xước, nứt vỡ và chịu được nhiệt nóng và lạnh cũng như các 

hóa chất gia dụng thông thường. Bề mặt đá luôn đem lại cảm giác mát mẻ, 

chân thực của đá tự nhiên, cùng khả năng thiết kế gần như không giới hạn.

Cho dù là mặt bàn, miếng ốp tường, mặt chậu rửa mặt hay tấm ốp tường, 

bạn có thể lựa chọn một thiết kế kết hợp cả xu hướng quốc tế với phong 

cách của riêng mình.

Choose Caesarstone®

Our surfaces consist of up to 93 percent quartz which is stronger than 

natural stone and one of nature’s hardest minerals. Quartz is resistant to 

stains, scratches, cracks and is impervious to heat, cold and common 

household chemicals. Our surfaces retain the cool, tactile qualities of 

natural stone, while offering almost unlimited design possibilities.

Whether for countertops, backsplashes, vanity tops or wall paneling, 

you can pick a design that combines international trends with your own 

personal lifestyle.

Why Quartz?
Quartz is more than beautiful. It is also one of nature’s strongest minerals. 

Resistant to stains, scratches and cracks, quartz is impervious to heat 

and cold and to common household chemicals. Quartz surfaces combine 

form and function, allowing for the most diverse, durable and practical 

applications.

CAESARSTONE - QUARTZ
ĐÁ THẠCH ANH

Tại sao nên chọn Đá thạch anh?
Thạch anh còn hơn cả vẻ đẹp, và là một trong những khoáng chất mạnh 

nhất trong thiên nhiên. Thạch anh có khả năng chống ố, trầy xước và nứt 

vỡ, chịu được nhiệt nóng và lạnh cũng như các hóa chất gia dụng thông 

thường. Bề mặt thạch anh là sự kết hợp giữa hình thức và chức năng hỗ 

trợ những ứng dụng đa dạng, bền bỉ và thiết thực nhất.
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Resist hot pot boiling water up to 10 min
Chịu được nhiệt từ nồi nước đang sôi đến 10 phút

Due to hardness are more than solid surface and 
laminate
Do cứng hơn bề mặt đá nhân tạo và bề mặt laminate

Quartz is rated  7 of diamond is 10 Moh scale
Thạch anh được xếp hạng 7 trên Thang độ cứng Moh 10

Pass test by drop 1 kg object from 30 cm high
Vượt qua thử nghiệm thả vật thể 1 kg từ độ cao 30 cm

Strength
Độ cứng

Chip & Impact Resistant
Chống sứt mẻ & va đập

Heat Resistant
Chịu nhiệt

Scratch Resistant
Chống trầy xước

FEATURE / ĐẶC TÍNH
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Four times more flexible than Granite. Can be bent 
into different shape
Linh hoạt gấp bốn lần so với đá granite. Có thể uốn
thành hình dạng khác nhau

Resistant to stains like coffee or watermark that can be 
easily clean off
Các vết bẩn như cà phê hoặc vết nước dễ dàng lau 
sạch và không để lại vết ố

Porosity level of 0.02% that means no water can 
penetrate and anti-bacteria
Với độ rỗng 0,02%, nước không thể thẩm thấu và
bề mặt có khả năng chống vi khuẩn

With durability and ease of use that help to retain the 
beauty for a long time
Với độ bền cao và dễ dàng sử dụng, đá có thể giữ 
được vẻ đẹp dài lâu

Non Porous
Không có các lỗ nhỏ li ti

Low Maintenance
Yêu cầu bảo dưỡng thấp

Flexible
Linh hoạt

Stain Resistant
Chống ố

FEATURE / ĐẶC TÍNH
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Piatra Grey 5003 (P) (*)
562.59.915 (20 mm)

Vanilla Noir 5100 (P)
562.59.917 (20 mm)

Rugged Concrete 4033 (R) (*)
562.59.005 (20 mm)

London Grey 5000 (P) (*)
562.60.925 (20 mm)

Alpine Mist 5110 (P) (*)
562.59.919  (20 mm)

Cloudburst Concrete 4011 (R) (*)
562.59.085 (20 mm)

Cosmopolitan White 5130 (P)
562.59.920 (20 mm)

Frosty Carrina 5141 (P) (*)
562.59.890 (20 mm)

Montblanc 5043 (P) (*)
562.59.115 (20 mm)

White Attica 5143 (P)
562.59.923 (20 mm)

Moorland Fog 6046 (P) (*)
562.59.015 (20 mm)

(P) Polished / Bóng  |  (R) Rough / Nhám
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.

Supernatural Designs
Inspired by some of the world's most beautiful natural marble, all with a unique blend of earthy tones and delicate infused veins. With all the stain, 

scratch and water resistant qualities of quartz, the supernatural designs are ideal for benchtops, splashbacks, wall linings and furniture.

Light / Màu sáng

Dark / Màu tối

Woodlands 6338 (P) (*)
562.59.328  (20 mm)
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Calacatta Nuvo 5131(P)
562.59.921 (20 mm)

Statuario Nuvo 5111 (P) (*)
562.60.428 (20 mm)

Statuario Maximus 5031 (P) (*)
562.59.916 (20 mm)

Dreamy Marfil 5220 (P) (*)
562.59.965 (20 mm)

Symphony Grey 5133 (P) (*)
562.59.922 (20 mm)

Turbine Grey 6313 (P) (*)
562.59.055 (20 mm)

Tuscan Dawn 5104 (P) (*)
562.59.964 (20 mm)

(P) Polished / Bóng  |  (R) Rough / Nhám
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.

Bianco Drift 6131 (P) (*)
562.59.927 (20 mm)

Thiết kế siêu tự nhiên
Lấy cảm hứng từ các mẫu đá cẩm thạch tự nhiên đẹp nhất thế giới, tất cả đều là những nét pha trộn độc đáo từ tông màu đất và các đường vân tinh 

tế. Với toàn bộ đặc tính chống bám bẩn, trầy xước và chống nước của thạch anh, các thiết kế siêu tự nhiên vô cùng lý tưởng cho mặt bàn, miếng ốp 

tường, tấm ốp tường và đồ nội thất.

Ultra Supernatural / Siêu tự nhiên

Neutral / Trung tính

Airy Concrete 4044 (R) (*)
562.59.308 (20 mm)

Topus Concrete 4023 (R) (*)
562.59.318 (20 mm)
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Fresh Concrete 4001 (M) (*)
562.59.903 (20 mm)

Raw Concrete 4004 (M)
562.59.905 (20 mm)

Snow 2141 (P)
562.59.901 (20 mm)

Frozen Terra 4601 (M) (*)
562.59.265 (20 mm)

Intense white 6011 (P) (*)
562.59.275 (20 mm)

Organic White 4600 (P)
562.59.914 (20 mm)

Nordic Loft 6041 (P) (*)
562.59.963 (20 mm)

Buttermilk 4220 (P)
562.59.909 (20 mm)

Ocean Foam 6141 (P)(*)
562.59.928 (20 mm)

Clamshell 4130 (P)
562.59.908 (20 mm)

Sleek Concrete 4003 (M)
562.59.904 (20 mm)

Pure White 1141 (P) (*)
562.59.900 (20 mm)

(P) Polished / Bóng  |  (M) Matted / Mờ
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.
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Linen 2230 (P) (*)
562.59.800 (20 mm)

Mink 4350 (P) (*)
562.59.913 (20 mm)

Raven 4120 (P) (*)
562.59.907 (20 mm)

Jet  Black 3100 (P) (*)
562.59.902 (20 mm)

Atlantic Salt 6270 (P)(*)
562.59.930 (20 mm)

Oyster 4030 (P)
562.59.906 (20 mm)

Ginger 4330 (P) (*)
562.59.912 (20 mm)

Shitake 4230 (P) (*)
562.59.910 (20 mm)

(P) Polished / Bóng  |  (R) Rough / Nhám
(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.
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CLOUDBURST CONCRETE 4011
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RUGGED CONCRETE 4033
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MONTBLANC 5043
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MOORLAND FOG 6046
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TURBINE GREY 6313
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The ClassicTM Color Collection
This classic, multi-color collection is constantly developing in response to the needs of 

architects and designers, as well as the latest world trends. Our Classico™ collection 

ranges from salt-and-pepper motifs to vivid color blends, ideal for a variety of residen-

tial and commercial applications. Caesarstone® ClassicoTM colors are available in two 

different finishes: Polished; Honed (matte or non-glossy)

Bộ sưu tập màu ClassicTM

Bộ sưu tập nhiều màu sắc cổ điển này được phát triển không ngừng để đáp ứng nhu 

cầu của các kiến trúc sư và nhà thiết kế, cũng như các xu hướng mới nhất trên thế giới. 

Bộ sưu tập ClassicoTM của chúng tôi có từ họa tiết muối tiêu cho đến những pha trộn 

màu sắc sống động, hoàn toàn lý tưởng cho các ứng dụng nhà ở dân cư và thương 

mại. Màu Caesarstone® ClassicoTM có hai dạng bề mặt hoàn thiện: Bóng; Mài (mờ 

hoặc không bóng).

NEW
COLOUR
2020
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WOODLANDS 6338 
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AIRY CONCRETE 4044 
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TOPUS CONCRETE 4023 
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BLUE AGATE 8531
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The Ultimate Luxury Surface
Caesarstone’s inspirational new masterpiece collection, the unique 

Concetto® range, is an unmatchable collection of extraordinary surfaces 

handmade from individually cut and bound semi-precious stones. A 

harmonious blend of art, nature and technology, Concetto® is a dream 

for designers and architects alike. The Concetto® Collection can be 

used for a variety of applications including furniture, vanities, kitchen & 

bathroom  surfaces, work surfaces, countertops, floors, walls, special 

features and more.

Inspired by Nature
A dedicated Caesarstone team constantly scours the globe in search of 

the highest quality semi-precious stones in order to ensure a unique visu-

al effect in every piece produced in the Concetto® Collection. Some of the 

semi-precious stones in the Concetto® Collection are breathtakingly trans-

lucent and can be backlit for added effect. With its vivid colors and awe-in-

spiring designs, the Concetto® range brings out the innate brilliance of the 

stones while enhancing the luster of their natural hues and shades.

Sturdy Splendor
Highly heat, stain and scratch resistant, Concetto® offers high quality and 

low maintenance. Created with dimensions of 141.5 cm (55.5”) x 302 cm 

(119”) and a thickness of 20 - 26 mm, each unique Concetto® piece is 

made from completely natural stone that enhances its unique shadings 

and inherent patterns.

Bề mặt sang trọng đẳng cấp
Bộ sưu tập kiệt tác mới đầy cảm hứng của Caesarstone, dòng sản 

phẩm Concetto® độc đáo, là một bộ sưu tập độc đáo với các bề mặt đá 

tuyệt hảo làm thủ công từ các phiến đá bán quý được cắt riêng. Một sự 

pha trộn hài hòa giữa nghệ thuật, thiên nhiên và công nghệ, Concetto® 

là giấc mơ của các nhà thiết kế và kiến trúc sư. Bộ sưu tập Concetto® 

có thể ứng dụng cho nhiều mục đích bao gồm đồ nội thất, chậu rửa 

mặt, bề mặt nhà bếp và phòng tắm, bề mặt làm việc, mặt bàn, sàn, 

tường, các ứng dụng đặc biệt và hơn thế nữa.

Lấy cảm hứng từ thiên nhiên
Đội ngũ Caesarstone liên tục tìm kiếm khắp nơi trên thế giới những phiến 

đá bán quý chất lượng cao nhất nhằm đảm bảo hiệu ứng hình ảnh độc 

đáo ở mỗi tấm đá trong Bộ sưu tập Concetto®. Một số phiến đá bán quý 

trong Bộ sưu tập Concetto® trong mờ huyền ảo và có thể chiếu sáng để 

tăng thêm hiệu ứng. Với màu sắc sống động và thiết kế đầy cảm hứng, 

dòng sản phẩm Concetto® làm nổi bật vẻ rực rỡ tột cùng của những 

phiến đá đồng thời tăng cường độ nước bóng màu sắc cùng sắc thái tự 

nhiên của chúng.

Vẻ đẹp mạnh mẽ
Sở hữu khả năng chống ố, chống trầy xước và chịu nhiệt cao, Concetto® 

mang đến những sản phẩm chất lượng cao và không đòi hỏi nhiều công 

sức bảo dưỡng. Với kích thước 141.5 cm (55,5“) x 302 cm (119“) và độ 

dày 20 - 26 mm, mỗi phiến Concetto® độc đáo được làm từ đá hoàn toàn 

tự nhiên làm nổi bật thêm các sắc thái độc đáo và hoa văn vốn có của nó.
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AMTHYST 8551
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Amthyst 8551 (*)
562.59.222

Gray Agate 8311 (*)
562.59.162

White Quartz 8141 (*)
562.59.142

Brown Agate 8310 (*)
562.59.152

Blue Tiger Eye 8616 (*)
562.59.232

Dumortierite 8540 (*)
562.59.212

Blue Agate 8531 (*)
562.59.202

Red Tiger Eye 8630 (*)
562.59.252

Petrified Wood Classic 8331 (*)
562.59.182

Petrified Wood 8330 (*)
562.59.172

Caesarstone cream cleaner 
50ml : 562.59.791

250ml: 562.59.790

The thickness of Concetto® is depends on the raw material and approx. 20™26 mm. Please ask our sales team for more detailed information.
Độ dày của Concetto® phụ thuộc vào nguyên liệu thô và khoảng 20 26 mm. Vui lòng hỏi đội ngũ bán hàng của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

(*) Freight item. / Hàng đặt riêng.
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10 Year Limited Warranty
All Caesarstone® quartz surfaces come with a comprehensive 10 Year 

Limited Warranty.

Note: Only customer that use Häfele service.

Bảo hành 10 năm
Tất cả các bề mặt đá thạch anh Caesarstone® đều được bảo hành toàn 

diện 10 năm.

Lưu ý: Chỉ dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Häfele.

Easy Care and Maintenance
Our surfaces never need sealing and require minimal maintenance to keep 

them looking like new. A hard, non-penetrable surface makes cleaning 

simple and saves you precious time. In most cases, soap and water or a 

mild detergent are all that’s required to maintain their long lasting luster. 

All our products come with a comprehensive warranty. Wherever you live, 

we promise you a responsive, efficient and professional customer service 

and support.

Chăm sóc và bảo dưỡng dễ dàng
Bề mặt đá của chúng tôi không đòi hỏi dán bảo vệ và chỉ yêu cầu bảo 

dưỡng tối thiểu để giữ vẻ ngoài trông như mới. Bề mặt cứng, không thấm 

sẽ giúp việc vệ sinh vô cùng đơn giản và tiết kiệm thời gian quý báu của 

bạn. Hầu như chỉ cần xà phòng và nước hoặc chất tẩy nhẹ là có thể duy trì 

độ bóng lâu dài của bề mặt đá. Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều đi 

kèm gói bảo hành toàn diện. Dù bạn sống ở bất kì nơi đâu, chúng tôi cam 

kết sẽ luôn hỗ trợ và cung cấp dịch vụ khách hàng nhiệt tình, hiệu quả và 

chuyên nghiệp.

Caesarstone® Slab ID
The underside of every Caesarstone® slab is uniquely stamped with iden-

tification information establishing authenticity.

ID tấm Caesarstone®
Mặt dưới của mỗi tấm Caesarstone® được đóng dấu riêng với thông tin 

nhận dạng để xác nhận tính chân thật của đá.

Innovative surface
The additions to the Rough Surfaces into the collection are Cloudburst 

Concrete and Rugged Concrete. These two designs achieve the authentic 

textures of manufacturing such as oxidized steel, poured plaster and raw 

concrete that are inspired by lofts & industrial and translated into residential 

and commercial interiors with inspiring, organic colours.

Bề mặt cải tiến
Các mẫu của bộ sưu tập Bề mặt nhám được bổ sung là Cloudburst Concrete 

và Rugged Concrete. Hai thiết kế này đạt được sự chân thật của các bề 

mặt được hình thành từ quá trình sản xuất như thép bị oxy hóa, đổ thạch 

cao và bê tông thô - cảm hứng từ xu hướng gác xép & công nghiệp và được 

ứng dụng cho nội thất nhà ở và thương mại với những màu sắc hữu cơ đầy 

cảm hứng.

WARRANTY & MAINTENANCE
BẢO HÀNH & BẢO DƯỠNG 
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RED TIGER EYE 8630 
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Caesarstone® Certification
All Caesarstone® slabs meet the very highest world stardards including 

ISO 9001 quality management, ISO14001 standard for environmental ma-

nagement. All Caesarstone® employees are protected through OHSAS 

18001 compliance. Every single surface meets American Greenguard 

stringent standards, ensuring safe indoor air quality.

Chứng nhận Caesarstone®
Tất cả các tấm Caesarstone® đều đáp ứng các tiêu chuẩn thế giới cao 

nhất bao gồm quản lý chất lượng ISO 9001, tiêu chuẩn ISO14001 đối với 

quản lý môi trường. Toàn bộ nhân viên của Caesarstone® đều được bảo 

vệ theo tiêu chuẩn OHSAS 18001. Mỗi một bề mặt đá đều đáp ứng các 

tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Greenguard Hoa Kỳ, đảm bảo chất lượng 

không khí trong nhà luôn an toàn.

Compliance with NSF 51
Caesarstone® products are compliant with the International Health and 

Safety Foundation sanitary standard, ensuring that our working surfaces 

are safe for use in all food environments.

Đạt Tiêu chuẩn NSF 51
Các sản phẩm của Caesarstone® tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh của Tổ chức 

An toàn và Sức khỏe Quốc tế, đảm bảo các bề mặt đá luôn an toàn để 

sử dụng trong mọi môi trường thực phẩm.

Caesarstone® Comparison Chart
Bảng so sánh Caesarstone®

Marble
Đá cẩm thạch

Granite
Đá granite

DIN Standard
Tiêu chuẩn DIN

Flexural strength (kg/cm2)
Tính uốn (kg/cm2) 515 60 134 52112

Impact test (cm)
Thử nghiệm va đập (cm) 135 29 61 2234

Water absorption by weight (%)
Khả năng thấm nước theo trọng lượng (%) 0.02 0.55 0.33 52103

Compressive strength (kg/cm2)
Cường độ nén (kg/cm2) 2200 2161 1921 52105

Caesarstone® Comparison Chart
Bảng so sánh Caesarstone®

Natural stone
Đá tự nhiên

Laminate Solid surface
Đá nhân tạo

Scratch resistant
Chống trầy xước

Stain resistant
Chống ố

Chip and crack resistant
Chống nứt vỡ và va đập

Heat and burn resistant
Chịu nhiệt và chống cháy

Resistant to household chemicals, acids and solvents
Chịu được hóa chất gia dụng, axit và dung môi

Low maintenance
Yêu cầu bảo dưỡng thấp

Nonabsorbent and nonporous
Chống thấm hút

Mold and mildew resistant
Chống nấm mốc

Flexural strength
Tính uốn

Color consistency
Đồng nhất màu sắc

Immunity to freeze and thaw
Không bị đóng băng hay tan

Excellent / Tốt Good / Khá Poor / Kém

Food safe

CERTIFICATION / CHỨNG NHẬN
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