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OKITE
KVARTSKOMPOSIT.
®

FÖR DITT KÖK, DITT HEM, FÖR DIG.

1. Ett brett utbud av färger och

mönster. En värld av möjligheter.

Välj bland de många lösningar som erbjuds i OKITE® för att anpassa till just din
inredning.

OKITE® står för kvalitet, elegans och hållbarhet.
OKITE är ett specialkonstruerat ytmaterial, skapat
från den perfekta kombinationen av tre delar: kvarts
(upp till 93%), polyesterlim och naturliga pigment.
®

2. Starkare än

1896 Bianco Carrara, Collezione Venati

marmor och
granit

3. Icke-porös yta och

motståndskraftig emot
missfärgning

Kvarts är hemligheten med OKITE®´ s styrka och
hållbarhet, i själva verket är det världens fjärde
starkaste element, endast diamant, safir och topas
är starkare.
Vårt forsknings och utvecklingscenter väljer
noggrant ut kvarts för OKITE®, endast den bästa
kvartsen är bra nog

kvarts

Det noggranna urvalet av råvaror och
den unika kombinationen gör OKITE®
mycket motståndskraftig emot fläckar.
OKITE® absorberar inte vätska och
motstår många av de vanligaste
produkter som kaffe, vin, citronsaft,
olivolja och vinäger.
OKITE® ‘s icke-porösa yta innebär att
den har en hög motståndskraft emot
syror.
Dessutom är OKITE®‘s största styrka
dess reptålighet.
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5. Maximal hygien

Den icke-porösa OKITE® ytan förhindrar
absorption av vätskor och mat som kan
utvecklas till skadliga bakterier. OKITE®
behöver inte något kemiskt skydd.
Det är därför OKITE® ger maximal hygien
för dig och din familj!

4. Lätt att rengöra

OKITE®´s underhåll kan inte bli enklare!
För den dagliga rengöringen behöver du
bara använda en mjuk trasa, varmt vatten
och ett vanligt diskmedel.
För extra vård på envisa fläckar, behöver
du en icke-slipande svamp och ett vanligt
diskmedel. Rikligt med vatten vid sköljning
och avtorkning efteråt kommer att göra
resten.
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6. Den finaste

italienska tekniken
och innovation för
ditt hem och din
inredning.

OKITE®, är resultatet av många års
intensiv forskning, som utvecklats
och förfinats av forsknings och
utvecklingscenter vid Seieffe Industrie i
Montesarchio, Italien.

7. Nätverk av högt

kvalificerade tillverkare

OKITE® utvecklades ursprungligen
till köksytor, men idag är OKITE® en
mångsidig produkt som kan användas för
många andra inredningar, såsom badrum,
golv och väggar.
OKITE® har satt en ny standard i världen
på kvartskomposit och kan matcha alla
dina behov.
Seieffe Industrie di Montesarchio (BN)

Från mätning till montering, hela OKITE®
kedjan arbetar proffsigt för att kunna erbjuda
er det bästa.
Det är därför vi endast tillåter de mest
kvalificerade tillverkarna att arbeta med
OKITE®.
Deras kompetens och vår expertis förvandlar
dina idéer till vacker verklighet.

1114 Nero Assoluto, Collezione Base

Kvalitetskontroll
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8. Miljövänlig

Vi har ett starkt engagemang för vår
planet i vårt företag. Det påverkar allt
vi gör: från kvartsen vi använder, som
är hållbar och av hög kvalitet samt
användningen av återvunnet glas, till
den effektiva användningen av naturliga
material i vår produktionskedja.
Vi försöker att minimera vår påverkan på
planeten och fokuserar på människor på
alla sätt vi kan

9. ENDAST OKITE, FÖR
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KÖK & INREDNING

Om bara det bästa tillfredsställer dig - välj OKITE®.
Förvandla ditt kök, ditt hem och din inredning enligt
dina drömmar.
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Skönhet, funktionalitet och hygien i en och samma
produkt.
Endast OKITE®, bara det bästa.
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Färgen är endast vägledande eftersom det finns naturliga variationer i kvartsen som används
i produktionen, detta gör att skivorna kan variera i både färg och struktur. SEIEFFE kan därför
inte hållas ansvariga för färg eller strukturella variationer som kan uppstå i produktionen.

1926 Crema Botticino, Collezione Venati

