Extra Large, Extra Possibilities
COTTO’s large porcelain slabs for versatile applications
12 mm

EXTRA LARGE,
EXTRA POSSIBILITIES

CUTTING-EDGE
TECHNOLOGY
MAKES DIFFERENCE

CONTINUA+

THE FLEXIBILITY
OF STRENGTH

SUPREMACY OF
ITALIAN CRAFTSMANSHIP

The GRANDE Collection by COTTO is an extralarge porcelain slab produced in new format up to
160x320 cm with 6 and 12 mm. thickness.

The Grande Collection is made possible by cuttingedge production technology from Italy. Its manufacturing process not only enables production of
unparalleled slab size, but also enhances its superior
performances such as high physical strength, high
resistance to heat, and scratch, with low maintenance
requirement.

CONTINUA+ is the most advanced production technology
inporcelain tiles industry. It allows the manufacture of
porcelain slabs within a wide size and thickness range, at
higher output rates than those attainable with traditional
products. Moreover, it is able to engrave and imprint the
structure on the slab surface up to 0.8 mm, enabling the
most innovative and realistic effect which no one else can
achieve.

COTTO Grande collection is the result of an innovative
slab-forming action. The powder is compacted by
double rollers which allow the best forming process, and
lower tension in the slab. This uniquely increases
flexibility of the slab, while maintaining its physical
strength. As a result, the fabricators are able to
fabricate slabs of COTTO Grande collection with convenience and minimal breakage.

Italian designs are still internationally appreciated and

From fashion to furniture, from automobile and gadget,

recognised as the top position in global design industry.

Italian is home to world leading brands in various fields.

Verve and creativity married with knowledge of tech-

Ceramic and porcelain tiles are not exceptions. With a

niques and materials are the key ingredients of a new

constant commitment towards aesthetic research and

world leading approach. Therefore, the phrase ‘Made in

technological innovation, design houses in Italy have

Italy’ does not only mean style, but it also represents a

achieved product and production excellence and have

productive model combining flair typical of culture with

become more and more competitive in the international

the work ethics that have always characterised Italian

market.

Its superior size extends possibilities and flexibility
in architectural application from floor and wall
covering to countertops and external cladding.

manufacturing tradition.

GRANDE FORMAT

GRANDE PERFORMANCE

Thanks to CONTINUA+ technology, COTTO
Grande collection is available in an extra-large
format of 160x320 cm. (63”x126”) at the thickness
of 12 mm. This unique format extends possibilities
of new designs and aesthetics of kitchen and
vanity countertops, facades, and surface
coverings.

COTTO Grande collection does not only come
with captivating designs, but it is also a material
of superior performance. The properties of porcelain tiles, combined with cutting-edge technology,
make it perfect for countertops and versatile
applications.

GRANDE APPLICATION

GRANDE ADVANTAGES

Kitchen & Bathroom
Countertops

Floor & Wall Covering

Interior & Exterior Cladding
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WOODSTONE

WOODSTONE WHITE
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WOODSTONE
This collection of porcelain slab was created by putting together
the typical patterns of natural wood veins with the accent and
touch of natural stone, harmoniously fused with combinations of
monochromatic colors. With three available colors; White, Grey,
and Black, Woodstone become the perfect surface solution of
modern countertops.

WOODSTONE GREY

WOODSTONE WHITE

160x320 cm
Thickness: 12 mm

white
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grey

black
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CEMENT

CEMENT EBONY
10

11

CEMENT
The beauty of modern living decoration lies within
every single detail from its colors to textures. Cement
is inspired by subtle elements of concrete cement
such as its rough accent and sophisticated grain and
shade. It represents a paradox of imperfection that
could captivatingly integrate in modern and simple
design and decoration.
Cement broadens flexibility of decoration with its
wide ranges of three colors; Bone, Ash, Ebony. It
gives extra possibilities of design, while maintaining
the authenticity of the material.

160x320 cm
Thickness: 12 mm

B o ne
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CEMENT EBONY

Ash

Eb o ny
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BASALTINA

BASALTINA BIANCO
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BASALTINA
Combining a distinctive appearance of natural Basalt
with modern earth-tone colors, Basaltina expresses a
classic touch of natural stone with a sense of modern
living to your kitchen and living space.
The selection of three colors; Bianco, Argento, and
Grafite, will raise functional and emotional value to
any architecture by creating a balanced space of
simplicity and flexibility, and broadening possibilities
to your creativities.

160x320 cm
Thickness: 12 mm

Bianco
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BASALTINA BIANCO

Argento

Grafite
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Specification table (12 mm)

Product Warranty Policy

Guideline of countertop
materials properties

COTTO
Grande
collection

Quartz or
Engineered
stone

Granite

Solid
Surface

“เงื่อนไขการรับประกันสินค้า”
Warranty certificate of
COTTO Grande Collection
Laminate

Scratch
Resistance

Duration of product
defects warranty

Stain
Resistance

	The warranty applies to product defects for 10 (ten)
years as from date of purchasing or installation for
residential use, or for 5 (five) years as from date of
purchasing or installation for commercial and public use

Heat
Resistance

Impact
Resistance

Terms and Conditions

Color /
Pattern
consistency
Seamless
Appearance

Renewable or
Repairable

= excellent
= better
= good
=	moderate
=	poor or not applicable

Packing specification (12 mm)
12 mm. slabs are available in 160x320 cm., and packed in A-frame only
remark:

• The table is not a definitive test result. The information is made for a general guideline of choosing countertops only.
• The table may not represent all brands or types of each material.
	The definitive test result depends on many factors, such as source of origin, production process of manufacturers,
and testing method.
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COTTO Grande Collection warranty applies
to the product manufacturing defects according to
terms and conditions specified here under

• Please consult technical specification table/sheet provided by product manufacturers for further details.

• COTTO operates through distribution network,
		 such as distributors who stock slabs in standard
		formats and thicknesses, and supply to
		 fabricators or other clients who are in charge
		of processing, fabricating, and transforming
		 the products according to specifications or
		 requirement between the network and end
		 consumers. Therefore, the warranty shall not
		apply to any defects deriving from any
		 processes other than the production in facilities
		 of COTTO, such as material fabrication, design,
		 transportation, and installation.
• The warranty applies to COTTO Grande
		collection application such as countertops,
		floor and wall covering, cladding installed
		 both indoor and outdoor on a permanent
		 basis, for commercial and residential uses.

		The installation and usage must comply with
		 care and maintenance guideline of COTTO.
• The warranty does not apply to following conditions;
		 o Direct or indirect defects or damages from
			 product misuse or abuse, or failure to comply
			 with guideline or instruction of usage, care,
			 and maintenance provided in sales merchandising
			 such as catalogs, brochures, point of purchases
			and websites
		 o Direct or indirect defects or damages from
			 improper application, installation, and maintenance
		 o	Natural disaster or the Act of God which are
			 beyond control of COTTO
		 o Difference in colors or products design after
			 the purchase is completed
		 o Product depreciation in condition of normal
			usage
• COTTO reserves the right to inspect notified
		 defects at the consumer’s premise. Should the
		 inspector discover that defects do not meet
		 terms and conditions of the warranty, COTTO
		 shall reject the filed complaint

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

COTTO Grande collection

		 COTTO ทราบภาย 15 วันนับแต่ทราบถึงเหตุความชำ�รุด
		 บกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าว

COTTO รับประกันสินค้า COTTO Grande collection
• การรั บ ประกั น สิ น ค้ า และการติ ด ตั้ ง นั้ น ไม่ ร วมถึ ง กรณี
		 ดังต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาในการรับประกันสินค้า

		 o ความชำ�รุดบกพร่อง หรือความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่อง
			 จากการติดตั้งโดยบุคคลอื่นที่มิใช่ช่างหรือทีมติดตั้งของ
COTTO รับประกันสินค้าที่ติดตั้ง เพื่อการใช้งานภายในที่ 			 COTTO หรือที่ COTTO รับรอง*
พักอาศัยส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ติดตั้ง และ
สำ � หรั บ สิ น ค้ า ที่ ติ ด ตั้ ง เพื่ อ การใช้ ง านในอาคารสำ � นั ก งานหรื อ 		 o ความชำ�รุดบกพร่องหรือความเสียหายต่อสินค้าภายหลัง
			 จากการติ ด ตั้ ง และตรวจสอบคุ ณ ภาพโดยช่ า งหรื อ ที ม
สาธารณะรับประกันเป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วันที่ติดตั้ง
			 ติดตั้งของ COTTO หรือที่ COTTO รับรองแล้วแต่มีการ
			 แก้ไขซ่อมแซม เคลือ่ นย้าย รือ้ ถอนโดยบุคคลอืน่ ใดทีม่ ใิ ช่
ระยะเวลาในการรับประกันการติดตั้ง
			 ช่างหรือทีมติดตั้งของ COTTO หรือที่ COTTO รับรอง
COTTO รับประกันการติดตั้งสินค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีนับ
		 o ความชำ�รุดบกพร่องหรือความเสียหายต่อสินค้าอันเนื่อง
ตั้งแต่วันที่มีการติดตั้ง
			 จากการดั ด แปลงสิ น ค้ า การใช้ ง านอย่ า งไม่ ถู ก ต้ อ ง
			 เหตุสดุ วิสยั หรือจากการกระทำ�ของลูกค้าหรือบุคคลทีส่ าม
เงื่อนไขในการรับประกัน
• COTTO รับประกันเฉพาะตัวสินค้า COTTO Grande 		 o การเสื่ อ มสภาพหรื อ ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ สิ น ค้ า อั น เนื่ อ งจาก
		collection ที่ติดตั้ง และใช้งานตามปกติอย่างถูกต้อง 			 การใช้งานตามปกติของสินค้า
		 เหมาะสมตามคู่มือและคำ�แนะนำ�ของ COTTO
		 o การเปลีย่ นสินค้าอันเนือ่ งจากความพอใจใน รูปร่าง ลวดลาย
• กรณีการรับประกันการติดตัง้ นัน
้ COTTO รับประกันเฉพาะ 			 สี คุณสมบัติตลอดจนลักษณะภายหลังการ ซื้อสินค้า
		 การติดตัง้ โดยช่างหรือทีมติดตัง้ ของ COTTO หรือที่ COTTO
• หาก COTTO ตรวจสอบสภาพสินค้าแล้วพบว่าไม่เป็นไปตาม
		 รับรองเท่านั้น
		 เงือ่ นไขการรับประกัน COTTO ขอสงวนสิทธิในการรับประกัน
• COTTO รับประกันสินค้าและการติดตั้ง เฉพาะลูกค้าที่ 		 และ COTTO ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
		 ชำ�ระเงินเต็มจำ�นวนเท่านั้น นอกจากนี้ในการรับบริการ 		 ในการรับประกันสินค้าโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ทั้งนี้การ
		 ทุ ก ครั้ ง ลู ก ค้ า จะต้ อ งมี ห ลั ก ฐานแสดงการซื้ อ ขายสิ น ค้ า 		 ดำ�เนินการต่างๆ ในการรับประกันนี้เป็นไปตามคำ�วินิจฉัย
		 ตลอดจนถึงการติดตั้งสินค้าด้วย ซึ่งลูกค้าจะต้องแจ้งให้ 		 ของ COTTO

หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบรายชื่อทีมติดตั้งที่ COTTO รับรองได้ที่เว็บไซต์

www.cotto-grande.com
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CODE: 825561

www.cotto.com

