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Your
home
outside.

“Thuiskomen doe je
niet alleen binnen,
maar ook buiten.”

André Barendregt
Managing Director Marlux

Wist je dat je thuis zoveel meer omvat dan
vier muren? Buiten ligt er ook nog een hele
leefomgeving op je te wachten. Bij Marlux willen
we je helpen om daar optimaal van te genieten.
Samen maken we van je tuin en terras een deel
van je (t)huis.
Thuiskomen in je tuin, daar zorgen we voor.
Met kwaliteitsvolle materialen en expertise van
vakmensen. We begeleiden je bij elke stap, nu en
in de toekomst. Zo geven we vorm aan je nieuwe
thuis.
Vertrouw op ons. Op onze producten en op onze
mensen. Laat je ook inspireren, onder andere
door deze catalogus. Samen maken we van jouw
dromen en ideeën werkelijkheid. Zo geniet jij
volop van ‘your home outside’.

Maak
het
gezellig

Genieten van warmte en gezelligheid:
waarom zou je dat alleen binnen doen
als het ook buiten kan? Met ons nieuwe
productgamma MOODUL Creations maak
je van je terras een knus plekje. Je bouwt
er zelf zitbankjes, bloembakken of zelfs
een bar mee. Zo wordt een rustmomentje
of een avond met vrienden in de tuin nog
leuker.
Interesse? Vind een
verdeler in je buurt.
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“Laat binnen en buiten
in elkaar overvloeien
door een slim gebruik
van materialen,
texturen, formaten
en kleuren.”
André Barendregt
Managing Director Marlux
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Eindeloos veel
mogelijkheden
Premium
Het beste van het beste voor
je terras. En je hebt keuze zat:
uit talloze designs en kleuren,
en formaten van S tot XL.
Kortom: meer voordelen en
combinatiemogelijkheden.
Bovendien voldoet dit gamma
aan de strengste normen, en
werd het getest op kleurvastheid,
duurzaamheid en nog zo veel meer.

Essential
Betaalbare, kwalitatieve oplossingen
voor elke toepassing rondom je huis:
dat is waar dit gamma voor staat.
Je kiest uit 5 kleurgroepen, met
formaten van S tot XL. Een terras uit
het Premium-gamma en een oprit
met Essential? Alles kan. Da’s pas
genieten.

Standard

Premium,
Essential,
Standard

Zoek je een goed product aan een
democratische prijs? Dan zit je goed
met ons Standard-gamma. Ook hier
aan keuze geen gebrek, met maten
van S tot L. En wat handig is: deze
producten combineren mooi met
onze andere gamma’s.

Eigenschappen
Zeer onderhoudsvriendelijk.
Reinigen met zuiver water en
terrasreiniger.
Onderhoudsvriendelijk.
Regelmatig reinigen met zuiver
water en terrasreiniger.
Vorstbestendig.
Antislip.
Geschikt voor oprit (max. 3,5 ton).
Plaatsing met tegeldragers
mogelijk.
Kleurvast.
Ecologische bestrating.
Formaten van S tot XL.
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Marlux,
een slimme keuze
Als het op je tuin aankomt, wil je mogelijkheden en kwaliteit. Met Marlux maak je een slimme
keuze. Aan variatie immers geen gebrek. Je vindt bij ons de meest uiteenlopende kleurtinten,
diverse afwerkingen en structuren, en talloze formaten. Zo kan je eindeloos combineren.
Maar minstens even belangrijk is hoe lang je van je tegels, klinkers en andere producten voor de
tuin kan blijven genieten. Wat dat betreft, vind je bij ons kwaliteit. Altijd. Dat is onze belofte.

Kies je kleur

Mix it up

Uit onze waaier van designs. Van klassiek tot
trendy. En alles perfect combineerbaar.

Of het nu verschillende kleuren zijn,
formaten, dan wel structuren of materialen.
Want net als jij is ook je tuin uniek.

Trends & inspiratie
Voor onze nieuwe collectie buitenverharding
werkten we samen met internationale Trend
Studio en kleurenspecialist Francq Colors.
Het resultaat is een verrassend gamma met
een uniek karakter voor een buitenomgeving
in vol ornaat.

120x120

60x120

S, M, L of liever XL?
Bij Marlux hebben we het allemaal. Het ideale
maatje voor grote en kleine tuinprojecten.

60x60

20x20 20x30

120x30

20x30

30x60

15x15

15x15
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Oog voor het totaalplaatje
Je tuin aanleggen van voor tot achter, dat doe je met
Marlux. Wij bieden je een totaaloplossing op maat:
van je oprit tot je terras. Kies je favoriete producten en
combineer materialen, texturen, formaten en tinten.
In ons aanbod vind je altijd wel producten die bij elkaar
passen. Zo creëer je een harmonieus geheel.
Het resultaat? Een tuin om van te genieten.
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Mix & match
Formaten S-M-L-XL, een waaier van designs,
texturen en afwerkingen: de combinaties die je
met Marlux maakt zijn eindeloos. Wat dacht je
van een strakke tegel met een waterpasserende
klinker? Of een extragrote terrastegel die de
look van je interieur naadloos doortrekt naar je
tuin? Combineer met een muurtje in dezelfde
tint en maak het helemaal af.
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Garantie
Marlux biedt je hoogkwalitatieve producten met
unieke garanties.
>

PREMIUM-GAMMA:

10 jaar garantie op kalkuitslag, vergroening en
vorstbestendigheid op tegels met M-Coat en
C-Line. En 2 jaar op klinkers uit het Premium
gamma.

>

SABLÉ-REEKS:

>

ESSENTIAL- & STANDARD-GAMMA:

Het onderhoud? Kinderspel!
MET M-COAT
Al onze Premium betontegels zijn beschermd
door de unieke M-Coat. Een unieke en onzichtbare
beschermlaag die zorgt voor sterkere en
krasvastere tegels. Vocht, vet en vuil hebben
geen vat op je tegels. En je terras onderhouden,
wordt supereenvoudig. De kers op de taart? De
10 jaar garantie op kalkuitslag, vergroening en
vorstbestendigheid.

MET M-COAT

10 jaar garantie op kalkuitslag en
vorstbestendigheid.
2 jaar garantie.

Om van de 10-jarige garanties te genieten, moet je
de aangekochte producten verplicht registreren op
www.marlux.com/garantie

Hoe?
STAP 1: Gebruik de gegevens die je vindt op de
sticker met de productiedatum en -nummer op de
pallets.
STAP 2: Je ontvangt meteen je dossiernummer en
de informatie ‘wat te doen bij een klacht’.
STAP 3: Bewaar dit samen met je aankoop-factuur
en wend je in geval van een probleem hiermee tot
je verdeler of plaatser / hovenier. Die behandelt de
klacht met onze interne servicedienst en zorgt voor
een gepaste oplossing.

MET HYDRO-M
Onze Infinito, Stonehedge, Randa en Moodulelementen zijn afgewerkt met Hydro-M. Water zal
minder doordringen én je tegels en klinkers drogen
ook sneller. Vergroening krijgt geen kans. Hydro-M
maakt de stenen bovendien kleurvaster. Langer
mooi dus, en makkelijker te onderhouden.

MET HYDRO-M

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M

PROTECTION
MET
BENOR
10 JAAR GARANTIE

Alle Marlux-klinkers en een groot deel van de
Eco-Line zijn Benor gekeurd, ze beantwoorden
hiermee aan de allerhoogste kwaliteitsnormen.
Je kan dus gerust zijn dat BENOR-klinkers sterk,
robuust, slijtvast en maatvast zijn. Sowieso een
goede keuze als je houdt van kwaliteit en een mooi
afgewerkt resultaat.

ZONDER HYDRO-M

Sneller geplaatst,
nóg een voordeel
En dat mag je letterlijk nemen. Want hoe minder tijd je vakman besteedt aan de
plaatsing, hoe voordeliger dat is voor jou. Marlux-producten zijn makkelijk en
snel te plaatsen en verwerken. Onze betontegels van 60 x 60 cm zijn slechts 3 cm
dik. Dat maakt ze lichter en beter hanteerbaar. Al onze producten zijn bovendien
zeer maatvast, en ook dat maakt plaatsen makkelijker.

Zelf aan de slag?
Dan helpen we je graag op weg. Zodat je straks fier
kan zijn op het prachtige eindresultaat. Plaatsingsvideo’s en -instructies vind je op www.marlux.com.
Of vraag de brochure ‘Plaatsing & Onderhoud’ aan op
www.marlux.com/catalogus-aanvragen.

Zoek je een professional?
Doe dan een beroep op één van onze Certified
Members. Dat zijn door ons erkende plaatsers.
Ze bieden je gegarandeerd de kwaliteit waar wij
ook voor staan. Je vindt een overzicht op
www.marlux.com.
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Zwembadboord

Tegels 60 x 60 x 3 cm zijn ook verkrijgbaar als zwembadboord.

Recht

60 x 40 x 3 / 7

Binnenhoek
60 x 40 x 3 / 7

Buitenhoek

40 x 40 x 3 / 7
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Mosaic
Terrastegel met M-Coat

Mosaic heeft de look van cementtegeltjes
van weleer maar geeft alle comfort van een
betontegel van nu. Naargelang je kiest voor
warme of koelere kleuren, creëer je een eerder
landelijke, rustieke of ultramoderne sfeer. Net zo
knap in een klassieke hoeve als bij een moderne,
industriële bouwstijl. Leuk als volwaardig terras
maar zeker als accent in een groter terras, voor
een schaduwhoekje of als blikvanger onder tafel.

Mosaic Retro - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Mosaic Victoria - 60 x 60 cm
Basis boordsteen Grijs
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Mosaic Casablanca - 60 x 60 cm
Concrete Natural Grey - 60 x 60 cm

Mosaic Oase - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Mosaic

Oase

Arabica

Fresco

Victoria

Casablanca

Retro

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar als zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

60 x 60 x 3

Oase
Arabica
Fresco
Victoria
Casablanca
Retro

Mosaic Arabica - 60 x 60 cm

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen. Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare tegeldragers met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 148.
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Terrazzo
Terrastegel met M-Coat

Terrazzo-vloeren zijn weer helemaal terug. In het
interieur, en ook in de tuin. Graag een vleugje
Italiaanse flair en met een streelzacht gevoel aan
je voeten? Kies dan voor Terrazzo.
Maak je keuze uit drie tinten: Natural, Greige
en Grey. Natural blinkt uit door zijn subtiele en
zachte kleur. Liever meer uitgesproken design?
Dan kan je kiezen tussen de kleurtinten Greige en
Grey. Je ziet het: Terrazzo, da’s de look van een
original, maar dan met alle voordelen van beton.

Terrazzo Natural - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Terrazzo Grey - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Terrazzo

Grey

Greige

Deze tegels zijn
ook verkrijgbaar als
zwembadboord.
Natural

Formaten (cm)
en kleuren*

60 x 60 x 3

Grey
Greige
Natural

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen. Deze
goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect. Voor
plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare tegeldragers
met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
Terrazzo Greige - 60 x 60 cm

*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de
fabricagematen vind je op p. 148.

22

Concrete
Terrastegel met M-Coat

De eerlijke oerkracht van beton, die vind je 100%
terug in Concrete. Deze tegel past perfect bij
een moderne bouwstijl met hout of een ruwe
industriële afwerking. Het poreuze, dat beton
delicaat maakt, wordt perfect opgevangen met
de unieke M-Coat. Zo kan je profiteren van het
krachtige uitzicht en vlekkeloos genieten van het
leven op je terras.

Concrete Natural Grey - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Concrete Intense - 60 x 60 cm
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Concrete Laurel - 60 x 60 cm
C-Line Forest Natural - 120 x 30 cm

TEGELS

PREMIUM
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Concrete

Natural Grey

Intense

Laurel

Deze tegels zijn ook verkrijgbaar als zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

60 x 60 x 3

Natural Grey
Intense
Laurel

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen.
Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare
tegeldragers met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de
fabricagematen vind je op p. 148.
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Leyo
Terrastegel met M-Coat

Je droomt van een natuurlijke uitstraling van
donkere of witte leisteen maar je wenst niet de
nadelen van lei zoals schilferen en het enorm
moeilijke onderhoud? Kies dan voor Leyo van
Marlux. Deze tegel in de kleuren Tormenta en
Salina heeft helemaal de look maar is dankzij
M-Coat makkelijk te onderhouden, schilfert nooit
en is bovendien maatvast en vorstbestendig.

Leyo Tormenta - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Tormenta

Salina

Tegels 60 x 60 cm zijn ook verkrijgbaar
als zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

60 x 60 x 3

80 x 40 x 4

Tormenta
Salina

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen. Deze
goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare
tegeldragers met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de
fabricagematen vind je op p. 148.

Leyo Salina - 60 x 60 cm
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Caliza
Terrastegel met M-Coat

Caliza is de meest uitgebreide reeks van de
Marlux-designtegels. De kleuren Marin, Saffier,
Onyx en Azul bestaan uit verschillende patronen
en deze tegels zijn niet te onderscheiden van
authentieke natuursteen. Ze zijn wel een stuk
makkelijker te plaatsen want ze zijn maatvast en
vergen dankzij M-Coat nauwelijks onderhoud.
Een individueel accent? Kies voor een motief
of boord om je terras af te werken met Marin
Border.

Caliza Azul - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Caliza Marin - 80 x 40 cm

30

Caliza Saffier - 60 x 60 cm

Project van VPK-Albo

TEGELS

PREMIUM
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Caliza

Marin

Saffier

Onyx

Azul

Marin Border

Marin Border Angle

Saffier Design 2

Azul Design 2

Saffier Design 4

Azul Design 4

Formaten (cm)
en kleuren*
Marin
Saffier
Onyx
Azul
Marin Border
Marin Border Angle
Saffier Design 2
Azul Design 2
Saffier Design 4
Azul Design 4

60 x 60 x 3

80 x 40 x 4

Tegels 60 x 60 cm zijn ook verkrijgbaar
als zwembadboord.
Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen.
Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare
tegeldragers met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de
fabricagematen vind je op p. 148.
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Forest
Terrastegel met M-Coat

Verweerd hout heeft onmiskenbare charme. Met
de Forest-tegels geniet je van dat gezellige aspect
zonder de nadelen zoals mosgroei, gladheid,
verroeste schroeven of kromtrekken. Dankzij de
verschillende nerfpatronen evenaren deze tegels
de naturel van hout. Een extra tegelpatroon
tussen de planken in de tint Oak Brown zorgt dan
weer voor een heel levendig accent op je terras.

TIP VAN KRISTOF EGGEN, Customer Service Officer

Terras
reinigen
De gouden regel
voor je terras? Reinig
het regelmatig met
een licht sopje van
natuurzeep. Graag nog
meer handige tips?
Scan de QR-code!

Forest Maple Grey - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Forest Nordic White - 80 x 40 cm
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Forest Oak Brown - 80 x 40 cm
Forest Oak Brown+ - 80 x 40 cm

TEGELS

PREMIUM
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Forest

Maple Grey

Nordic White

Oak Brown

Oak Brown+

Tegels 60 x 60 cm zijn ook verkrijgbaar als zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

60 x 60 x 3

80 x 40 x 4

Maple Grey
Oak Brown
Oak Brown+
Nordic White

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen. Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare tegeldragers met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 148.
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Grada
Terrastegel met M-Coat

Grada is een knappe tegel met een ietwat
verweerde uitstraling. De tint Ferrum doet
met z’n warme roestnuanceringen denken aan
Cortenstaal. Grada is een ideale sidekick voor
Mosaic want de tinten van deze tegels komen
ook terug in de schakeringen van de MarluxMosaic reeks. Aangenaam onder de voeten,
makkelijk in onderhoud. Ideaal voor prettige
terrasmomenten.

TIP VAN ELINE VAES, Plant Manager

Creatief met
zwembadboorden
Wist je dat je een
zwembadboord ook
kan gebruiken als
traptrede? Of om een
zwevend terras aan
te leggen? Ontdek er
hier alles over!

Grada Ferrum - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Ferrum

Deze tegel is ook verkrijgbaar als
zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

60 x 60 x 3

Ferrum

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen.
Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare
tegeldragers met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de
fabricagematen vind je op p. 148.
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Mystica
Terrastegel met M-Coat

Mystica is een dankbare tegel voor iedere
bouwstijl. Met een apart design en de kleuren
Polaris en Nubis maakt hij van elk terras een
heerlijke tuinoase. De tegels gaan sfeervol op
in de groene omgeving en zijn dankzij M-Coat
zeer onderhoudsvriendelijk. Vuil en slijtage zijn
overigens sowieso al onzichtbaar op dit unieke
design.

Mystica Nubis - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Polaris

Nubis

De tegels zijn ook verkrijgbaar als
zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

60 x 60 x 3

Polaris
Nubis
Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen.
Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare
tegeldragers met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de
fabricagematen vind je op p. 148.

Mystica Polaris - 60 x 60 cm
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Minimal
Terrastegel met M-Coat

De gecoate Minimal-tegels zijn echte eyecatchers.
Minimal-tegels zijn zeer sterk, bestand tegen
extreme vorst en dankzij de bescherming van
M-Coat zijn ze ook super onderhoudsvriendelijk.
Deze tegels hebben alles om het tuinleven
aangenaam te maken.

Minimal Cosy Grey - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Minimal Pearl Grey - 80 x 40 cm

42

Minimal White - 60 x 60 cm
Zwembadboord Minimal White

TEGELS

PREMIUM
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Minimal

Cosy Grey

Pearl Grey

White

Tegels 60 x 60 cm zijn ook verkrijgbaar als zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

40 x 40 x 4

60 x 60 x 3

80 x 40 x 4

Cosy Grey
Pearl Grey
White

*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 148.
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Granité
Terrastegel met M-Coat

Granité heeft een eenvoud die zich in elke
tuin perfect laat invoegen. Met M-Coat, tal van
formaten en een brede waaier aan kleuren,
is deze tegel ideaal voor iedereen die kiest
voor een eenvoudige buitenvloer zonder al te
veel onderhoud. Granité is ook zeer makkelijk
te combineren met klinkers, traptreden en
randafwerking uit het Marlux-gamma.

Granité Grigio - 40 x 40 cm

TEGELS

PREMIUM
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Granité Perla - 60 x 60 cm

46

Granité Carbono - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Granité

Carbono

Perla

Grigio

Tegels 60 x 60 cm zijn ook verkrijgbaar als zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

40 x 40 x 4

60 x 40 x 4

60 x 60 x 3

Carbono
Perla
Grigio

*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 148.

80 x 40 x 4

48

Kera Linea 2in1
Betontegel met keramische deklaag

Stijlvolle keramiek ontmoet stevige beton: dat
is Kera Linea 2in1. Het hoogwaardige Italiaanse
keramiek is onlosmakelijk verbonden met een
betonnen waterdoorlatende onderlaag. Hét
voordeel is dat tegels makkelijk en snel geplaatst
worden. Maar er is meer: Kera Linea 2in1 gaat
bijzonder lang mee. Ben je op zoek naar een
keramische tegel met net dat tikkeltje extra?
Dan is dit de tegel voor jou.

Kera Linea 2in1 Greige - 60 x 60 cm

TEGELS

PREMIUM
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Medium Grey

Formaten (cm)
en kleuren*

Light Grey

Greige

60 x 60 x 4

Medium Grey
Light Grey
Greige

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen.
Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare tegeldragers
met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de
fabricagematen vind je op p. 148.
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C-Line Mood
Keramische terrastegel

Tonen wie je bent door de keuze die je maakt
voor je buitenruimte? Met Mood maak je een
duidelijk statement. Deze tegel heeft een uniek
oppervlak dat je terras een heel eigen identiteit
geeft. De warme, geoxideerde tinten combineren
subtiel met de koelere toon die typisch is voor
beton. Droom je van een buitenruimte met een
vleugje industrial chic, dan is Mood de perfecte
keuze. Bovendien zijn onze C-Line tegels van
Italiaans design met de vertrouwde Marluxkwaliteit.

C-Line Mood Medium Grey - 120 x 120 cm

TEGELS

PREMIUM

51

Black

Formaten (cm)
en kleuren*

Medium Grey

60 x 60 x 2

Greige

90 x 90 x 2

Black
Medium Grey
Greige

Formaten (cm)
en kleuren*

120 x 120 x 2

Black
Medium Grey
Greige

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen.
Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare tegeldragers
met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de
fabricagematen vind je op p. 148.
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C-Line Forest
Keramische terrastegel

Wist je dat je met keramische tegels een
terras kan creëren met de natuurlijke, warme
uitstraling van hout? Maak kennis met C-Line
Forest. Het oppervlak van deze tegel is rijk aan
knopen, nerven en reliëfs. Daarnaast is er het
unieke formaat van 120 x 30 cm waardoor je
terras straks nauwelijks van echte houtplanken
te onderscheiden is. Een warme look en
onderhoudsvriendelijk tegelijk? Het kan.
Bovendien zijn onze C-Line tegels van Italiaans
design met de vertrouwde Marlux kwaliteit.

C-Line Forest Natural - 120 x 30 cm

TEGELS

PREMIUM
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Natural

Formaten (cm)
en kleuren*

120 x 30 x 2

Natural

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen.
Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
Voor plaatsing op tegeldragers, enkel de regelbare tegeldragers
met draagvlak voor tegels 3 cm gebruiken.
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de
fabricagematen vind je op p. 148.

C-Line Forest Natural - 120 x 30 cm
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Tegels
Essential

55

Producten
Infinito Comfort L/XL ............................................... 56
Infinito Texture L/XL ................................................. 64
Infinito Forest ............................................................................. 66

Kenmerken
Betaalbare, kwalitatieve tegels in diverse kleuren en formaten
van L tot XL. Kies voor een streelzachte (Comfort) of iets
stroevere structuur (Texture) of een combinatie van beiden:
dat is waar dit gamma voor staat. Heel wat opties dus om
eindeloos te combineren. Da’s pas genieten. De bijpassende
muursystemen, boordstenen en traptredes vanaf p. 116 maken
het helemaal af.

Prijscategorie
€ 25 - € 60/m2

Garantie
2 jaar

56

Infinito
Comfort (L/XL)
Tegel voor terras of oprit

De Infinito Comfort is hét geheim voor een
rustige sfeer in je tuin of je oprit. Deze tegel
onderscheidt zich door zijn streelzachte
oppervlak, strakke randen en robuuste karakter.
Je kiest uit negen tinten, effen of genuanceerd,
en diverse formaten. Wil je deze tegel voor je
oprit gebruiken, kies dan wel voor de variant
van minimum 6 cm dik. Helemaal stijlvol wordt
het met bijpassende Comfort traptreden en
boordstenen.

Infinito Comfort Medium Grey - 120 x 120 cm
Boordsteen Comfort Medium Grey
Moodul Grey

TEGELS

ESSENTIAL
PREMIUM
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Infinito Comfort Light Grey - 120 x 120 cm + 120 x 30 cm
Brickline Comfort Light Grey
Traptrede Comfort Light Grey

58

Infinito Comfort Black - 60 x 60 cm

TEGELS

ESSENTIAL
PREMIUM
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Infinito Comfort Nuance Black - 60 x 60 cm

Project van De Hoveniers van SteengoedID

60

Infinito Comfort Tavo - 80 x 40 cm

TEGELS

ESSENTIAL
PREMIUM
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Infinito Comfort Orso - 60 x 60 cm

Infinito Comfort Nuance Light Grey - 60 x 60 cm

62

Infinito Comfort Nuance Grey - 60 x 60 cm + 60 x 30 cm
Brickline Comfort Nuance Grey
Traptreden Infinito Comfort Nuance Greige - 120 x 40 x 15 cm

TEGELS

ESSENTIAL
PREMIUM
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Infinito
Comfort
(L/XL)

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Black

Medium Grey

Light Grey

Nuance Black

Nuance Medium Grey

Nuance Light Grey

Formaten (cm)
en kleuren

Tavo

60 x 30 x 6

60 x 60 x 6

60 x 60 x 4,4*

120 x 30 x 8

120 x 60 x 8

120 x 120 x 8

Nuance Greige

80 x 40 x 4,4*

100 x 50 x 6

Orso

100 x 100 x6

Black
Medium Grey
Light Grey
Nuance Black
Nuance Medium Grey
Nuance Light Grey
Tavo
Nuance Greige
Orso

Formaten (cm)
en kleuren
Black
Medium Grey

Infinito Comfort ook beschikbaar in formaten
S/M op p. 80

Light Grey

*Niet geschikt voor opritten.

64

Infinito
Texture (L/XL)
Tegel voor terras of oprit

De Infinito Texture heeft een iets stroevere, maar
tegelijk aangename structuur. Daardoor komen
de natuursteengranulaten in de toplaag extra tot
hun recht. De vier effen en genuanceerde kleuren
kan je perfect met elkaar combineren, ook met
andere producten uit het Marlux-gamma. Net
als de formaten overigens: er is groot, groter.
Kies voor bijpassende Texture traptreden en
boordstenen en creëer één look van oprit tot
terras, maar dan zonder dat het eentonig wordt.

Infinito Texture Medium Grey - 60 x 60 cm

TEGELS

ESSENTIAL
PREMIUM
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HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Black

Medium Grey

Nuance Light Grey

Belgian Blue

Formaten (cm)
en kleuren

60 x 30 x 6

60 x 60 x 6

100 x 50 x 6

100 x 100 x 6

60 x 60 x 4,4*

Black
Medium Grey
Nuance Light Grey
Belgian Blue

Formaten (cm)
en kleuren
Black
Medium Grey

Infinito Texture Nuance Light Grey - 60 x 60 cm

Infinito Texture ook beschikbaar in formaten S/M op p. 82
Opgelet: plaatsing met tegeldragers mogelijk vanaf 60 x 30 cm.

*Niet geschikt
voor opritten.
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Infinito
Forest
Terrastegel

Een terras met houtlook maar dan met
alle voordelen van beton? Infinito Forest
maakt het mogelijk. Een tegel met vier
verschillende houtdesigns die - als je ze om
en om legt – zorgen voor een heel natuurlijk
houtgevoel. Infinito Forest is verkrijgbaar in
plankenformaat van 120 x 30 cm.

Infinito Forest Nuance Light Grey - 120 x 30 x 8 cm
Basis Boordsteen Grijs
Brickline Comfort Nuance Light Grey - 60 x 10 x 10 cm

TEGELS

ESSENTIAL
PREMIUM
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HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Nuance Light Grey

Nuance Greige Brown

Formaten (cm)
en kleuren

120 x 30 x 8

Nuance Light Grey
Nuance Greige Brown

Per pallet zitten er willekeurig verschillende patronen.
Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect.
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Tegels
Standard

69

Producten
Puur .................................................................................................................... 70
Sevilla ............................................................................................................. 72
Sablé .................................................................................................................. 74

Kenmerken
Zoek je een goede tegel aan een democratische prijs? Dan zit je
goed met ons Standard-gamma. Ook hier aan keuze geen gebrek. En
wat handig is: deze producten combineren mooi met onze andere
gamma’s.

Prijscategorie
€ 25 - € 40/m2

Garantie
2 jaar
UITZONDERING Sablé:

10 jaar garantie op kalkuitslag en vorstbestendigheid.

Zwembadboord

Tegels 60 x 60 x 3 cm zijn ook verkrijgbaar als zwembadboord.

Recht

60 x 40 x 3 / 7

Binnenhoek
60 x 40 x 3 / 7

Buitenhoek

40 x 40 x 3 / 7

70

Puur
Terrastegel met beschermlaag

Met de terrastegel Puur maak je een veilige
keuze. Deze terrastegel heeft een neutraal
voorkomen dat past in elke tuin. De tegels
zijn vorstbestendig, laten zich vrij makkelijk
onderhouden en zijn kleurvast. Je koopt
kwaliteit voor je geld.

Puur Lichtgrijs - 60 x 60 cm

TEGELS

STANDARD

71

Grafiet

Topo

Lichtgrijs

Tegels 60 x 60 cm zijn ook verkrijgbaar als zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

40 x 40 x 4

60 x 40 x 4

60 x 60 x 3

80 x 40 x 4

Grafiet
Topo
Lichtgrijs

Formaten (cm)
en kleuren*
Grafiet
Topo
Lichtgrijs

*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 148.

Puur Topo - 60 x 60 cm

72

Sevilla
Terrastegel met beschermlaag

Sevilla is beschikbaar in drie tinten met een
natuurlijke schakering. Vorstbestendig en
met beschermlaag om het onderhoud te
vergemakkelijken. Een tegel zonder pretenties
die er charmant uitziet en waarvan je vele jaren
geniet op je terras.

Sevilla Lichtgrijs - 60 x 60 cm
Basis Boordsteen Grijs

TEGELS

STANDARD

73

Midden-grijs

Bruin-beige

Lichtgrijs

Tegels 60 x 60 cm zijn ook verkrijgbaar als zwembadboord.

Formaten (cm)
en kleuren*

60 x 60 x 3

Midden-grijs
Bruin-beige
Lichtgrijs
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 148.
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Sablé
Klassieke terrastegel

Sablé is een terrastegel die in natuurlijke kleuren
en diverse formaten beschikbaar is. De tegel is
extra beschermd tegen kalkaanslag. Het is een
Marlux-klassieker die omwille van de combinatie
budget- en onderhoudsvriendelijkheid vaak door
jonge, actieve gezinnen gekozen wordt.

Sablé Hera - 60 x 60 cm

TEGELS

STANDARD

75

Sablé Doré - 40 x 40 cm

76

Sablé Hera - 60 x 60 cm
Randa Monaco - 15 x 15 cm
Gardino Randa Saffier - 90 x 11 x 14 cm

TEGELS

STANDARD

77

Sablé

Omega

Hera

Doré

Formaten (cm)
en kleuren*

40 x 40 x 4

60 x 40 x 4

60 x 60 x 3

Omega
Hera
Doré
*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 148.
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Klinkers
Premium

79

Producten
Infinito Comfort S/M ................................................... 80
Infinito Texture S/M ..................................................... 82

Kenmerken
De beste klinkers voor je oprit of je terras. Binnen dit gamma is
er keuze tussen verschillende kleuren en formaten van S tot M en
kies je voor een streelzachte (Comfort) of iets stroevere structuur
(Texture) of een combinatie van beiden. Bovendien voldoet
dit gamma aan de strengste normen, en werd het getest op
duurzaamheid en nog zo veel meer.

Prijscategorie
€ 25 - € 35/m2

Garantie
2 jaar
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Infinito
Comfort (S/M)
Vlakke bestrating

Robuust, strak en een streelzacht oppervlak:
de Infinito Comfort is hét geheim voor een
rustige sfeer in je tuin of oprit. Kies uit 5 kleurtinten. De nuances blenden mooi en geven
je alle vrijheid van inrichten. Hou je ervan
om de hele tuin in dezelfde stijl te hanteren?
Infinito Comfort heeft heel wat bijpassende
afwerkingsmogelijkheden en is er ook in andere
formaten (L/XL) die je naar hartenlust kan
combineren.

Infinito Comfort Black - 20 x 20 cm

KLINKERS

PREMIUM

81

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Black

Nuance Light Grey

Nuance Greige

Orso

Formaten (cm)
en kleuren*

20 x 20 x 6

Tavo

30 x 20 x 6

Black
Nuance Light Grey
Tavo
Nuance Greige
Orso

Infinito Comfort ook beschikbaar in formaten L/XL op p. 56
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Infinito
Texture (S/M)
Strakke bestrating met textuur

Stroeve en tegelijk verfijnde textuur: dat is de
Infinito Texture in een notendop. De natuursteengranulaten in de toplaag van deze klinker komen
extra tot hun recht. Combineer naar hartenlust
met de vier tinten en diverse formaten. Creëer
je graag één look van oprit tot terras? Dan is er
ook de Infinito Texture (L/XL) voor eindeloze
combinatiemogelijkheden. Groter, maar net zo
strak. Helemaal af wordt het met de bijpassende
boordstenen op p. 136 en traptredes op p. 139.

Infinito Texture Black - 20 x 20 cm

KLINKERS

PREMIUM

83

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Black

Medium Grey

Nuance Light Grey

Belgian Blue

Formaten (cm)
en kleuren

15 x 15 x 6

20 x 20 x 6

Black
Medium Grey
Nuance Light Grey
Belgian Blue

Infinito Texture ook beschikbaar in formaten L/XL op p. 64
Infinito Texture Belgian Blue - 20 x 20 cm - 60 x 60 cm
Boordsteen Texture Belgian Blue - 100 x 20 x 6 cm
Traptrede Texture Belgian Blue - 120 x 40 x 15 cm

30 x 20 x 6

84

Klinkers
Essential

KLINKERS
PREMIUM
85
85

Producten
Stonehedge ........................................................................................ 86
Randa .............................................................................................................. 98

Kenmerken
Betaalbare kwaliteit voor elke toepassing rondom je huis: dat is
waar onze Essential-klinkers voor staan. Of je nu houdt van een
strakke dan wel een verouderde look, je vindt bij ons de ruimste
keuze aan tinten en formaten. Laat je inspireren, of maak je eigen
unieke creatie!

Prijscategorie
€ 20 - € 35/m2

Garantie
2 jaar
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Stonehedge
Verouderde klinker met Hydro-M

Stonehedge is een topklinker. Met zijn
authentieke verouderingstechniek en Hydro-M
is deze klinker een verrijking voor iedere tuin.
Oprit, pad en terras: met Stonehedge worden het
pareltjes. Je kan kiezen uit heel wat formaten
en maar liefst 11 kleuren. Bovendien zijn de
combinatiemogelijkheden met andere Marluxproducten eindeloos.

TIP VAN LUDO MONTEN, Innovation Manager

Originele
legpatronen
Geen zin in een
traditioneel blok- of
halfsteensverband? Ga
dan voor een van onze
creatieve legpatronen.
Van diagonaal- tot
elleboogverband.

Stonehedge Sunset rood - 15 x 15 cm

KLINKERS

ESSENTIAL

87

Stonehedge Roubaix - Cahors

Project van Sanseco bvba

88

Stonehedge Camargue - 15 x 15 cm

KLINKERS

ESSENTIAL

89

Stonehedge Bruin-zwart - 15 x 15 cm

90

Stonehedge Tavo - 20 x 20 cm
Brickline Comfort Black - 60 x 10 x 10 cm

KLINKERS

ESSENTIAL

91

Stonehedge Antraciet - 10 x 10 cm

92

Stonehedge Oud wit - 20 x 20 cm

KLINKERS

ESSENTIAL

93

Stonehedge Bont - 20 x 5 cm

94

Stonehedge Oceanis - 15 x 15 cm

KLINKERS

ESSENTIAL

95

Stonehedge Champagne - 15 x 15 cm

96

Stonehedge Titaangrijs - 20 x 20 cm

KLINKERS

ESSENTIAL
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Stonehedge
HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Antraciet

Titaangrijs

Oceanis

Bruin-zwart

Roubaix

Bont

Camargue

Sunset rood

Champagne

Oud wit

Formaten (cm)
en kleuren
Antraciet
Titaangrijs
Oceanis
Bruin-zwart
Roubaix
Tavo
Bont
Camargue
Sunset rood
Champagne
*Module Cahors wildverband: 28 x 21 cm
(1 st.) + 21 x 14 cm (2 st.) + 14 x 14 cm
(1 st.) - dikte 6 cm.

Oud wit

10 x 10 x 6

15 x 15 x 6

20 x 5 x 6

22,5 x 15 x 6

20 x 20 x 6

Tavo

30 x 20 x 6

Cahors*

98

Randa
Strakke klinker met Hydro-M

Kleine klinkerformaten zijn altijd een mooie
keuze voor de oprit of de paden, maar ze zijn ook
pittig voor een terrasvloer. Als je daar de voorkeur
geeft aan een vlakke vloer, dan kies je best voor
een strakke klinker zoals Randa.

Randa Lava - 15 x 15 cm

KLINKERS

ESSENTIAL

99

Randa Alaska - 15 x 15 cm

100

Randa Oslo - 30 x 20 cm
Gardino Randa Oslo - 60 x 11 x 14 cm

KLINKERS

ESSENTIAL

101

HYDRO-M
PROTECTION

Randa

10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Lava

Monaco

Oslo

Alaska

Formaten (cm) 15 x 15 x 6
en kleuren
Lava
Monaco
Oslo
Alaska

Randa Monaco - 15 x 15 cm

20 x 20 x 6

30 x 20 x 6
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Eco-Line

103

Producten
Virage ........................................................................................................... 104
Hydro Lineo .................................................................................. 108
Hydro Brick ................................................................................... 110
Mirum ......................................................................................................... 111
Draino ......................................................................................................... 112
Accédo ........................................................................................................ 113

Kenmerken
Ben je op zoek naar een ecologische en duurzame oplossing
voor je tuin? Logisch: verantwoord waterbeheer is vandaag
meer dan ooit aan de orde. Binnen onze Eco-Line vind je diverse
waterdoorlatende en waterpasserende klinkers. Hemelwater
sijpelt zo gewoon in de ondergrond. Aan klasse hoef je daarbij
niet in te boeten: ook met Eco-Line leg je prachtige tuinpaden en
opritten aan.

Ecoroc ......................................................................................................... 114

Prijscategorie

Grasbetontegels .................................................................. 115

€ 15 - € 50/m2

Garantie
2 jaar

104

Virage
Ecologische bestrating

Virage is een unieke mix van ecologie en een
vernieuwend, origineel design. Dankzij de
modulaire opbouw kan je verschillende patronen
leggen. Het evenwicht tussen beton en gras of
kiezel, schept een lijnenspel waarmee je aan elke
oppervlakte een opmerkelijk karakter geeft.

Virage Grey - 30 x 30 x 12 cm

ECO-LINE
105

Virage Black - 30 x 30 x 12 cm

106

Virage Grey - 30 x 30 x 12 cm

ECO-LINE
107

Virage

Black

Formaten (cm)
en kleuren
Black
Grey

Grey

30 x 30 x 12
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Hydro Lineo
Ecologische bestrating

Hydro Lineo is een waterdoorlatende klinker
waarmee je paden en opritten een totaal
andere uitstraling geeft met een minimaal
risico op wateroverlast. Door te variëren met de
verschillende modellen kan je deze klinker leggen
in de meest uiteenlopende lineaire patronen:
strak, grillig, aansluitend, met smalle of brede
grasvoegen… kies je eigen lijnenspel.

TIP VAN KATHLEEN SCHELLIS, Marketing Specialist

Kies voor
het milieu
In de toekomst wordt
de infiltratie van water
in je ondergrond
alleen maar
belangrijker. Onze
ecologische bestrating
helpt je daarbij.

Hydro Lineo Grijs - 30 x 10 x 10 cm

ECO-LINE
109

Hydro Lineo Grijs - 30 x 10 x 10 cm

Antraciet

Formaten (cm)
en kleuren
Antraciet
Grijs

Antraciet 2/40 mm

30 x 10 x 8
2 mm

30 x 10 x 8
2/22 mm

Grijs

30 x 10 x 8
2/40 mm

Grijs 2/22 mm

Grijs 2/40 mm

30 x 10 x 10 30 x 10 x 10 30 x 10 x 10 30 x 30 x 10
2 mm
2/22 mm
2/40 mm
2/40 mm
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Hydro Brick

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Ecologische bestrating

Op zoek naar een klinker met hoog
designgehalte die tegelijk de kans op
wateroverlast tot een minimum beperkt? Maak
kennis met Hydro Brick: een waterpasserende
klinker verkrijgbaar in vier kleuren. Ideaal om
bv. met Infinito Comfort te combineren.

Hydro Brick Terracotta - 20 x 6,7 x 8 cm

TIP VAN MIEK DIEPVINTS, Customer Service Manager

Formaten (cm)
en kleuren

Een ecologische
oprit
Waterdoorlatende en
waterpasserende
betonklinkers vormen
een stevige bestrating
met minimaal risico
op wateroverlast.
Meer info? Scan hier.

Nuance Black
Nuance Brown
Nuance Black

Nuance Brown

Terracotta
Nuance Light Grey

Terracotta

Nuance Light Grey

20 x 6,7 x 8

ECO-LINE
111

Mirum
Ecologische bestrating

De grasbetontegel Mirum heeft een stevig
formaat van 60 x 40 x 12 cm. De afgeronde
hoeken zorgen voor een natuurlijk evenwicht
met het omliggende groen. Dankzij het
repetitieve karakter krijg je uniformiteit en een
strakke uitstraling met een natuurlijke twist.

Mirum Grijs - 60 x 40 x 12 cm

Formaten (cm)
en kleuren

60 x 40 x 12

Grijs
Grijs
Ook op bestelling verkrijgbaar in Antraciet.

112

Draino

Ecologische bestrating

Deze ecologische betonklinker heeft drainageopeningen voor een bredere voeg en een snellere
afwatering.

Draino Grijs - 22 x 11 x 8 cm

Formaten (cm)
en kleuren

22 x 11 x 8

Antraciet
Antraciet

Grijs

Grijs

Ook op bestelling verkrijgbaar in 22 x 11 x 10 cm.

ECO-LINE
113

Accédo
Ecologische bestrating

Deze klinker uit poreus beton garandeert een
snelle afwatering. Dankzij de rechte voegen krijg
je een stabiele, verharde ondergrond met een
strak uitzicht met goede begaanbaarheid.

Accédo Grijs - 22 x 11 x 8 cm

Formaten (cm)
en kleuren

22 x 11 x 8

Antraciet
Antraciet

Grijs

Grijs

Ook op bestelling verkrijgbaar in 22 x 11 x 10 cm.

114

Ecoroc
Ecologische bestrating

Ecoroc, ook een waterpasserende klinker die
wateroverlast tot een minimum beperkt, maakt
het verschil met zijn vierkante oppervlak. Het
spreekt voor zich dat Ecoroc zo een volledig
andere uitstraling geeft dan Hydro Lineo en
Hydro Brick.

Ecoroc Grijs - 15 x 15 x 8 cm

Formaten (cm)
en kleuren
Grijs
Grijs

15 x 15 x 8

ECO-LINE
115

Grasbetontegels
Ecologische bestrating

Grasbetontegels zijn ideaal voor de aanleg van
parkings, opritten, brandwegen, enz. maar doen
het ook goed in de moestuin.
De open structuur geeft een natuurlijk uitzicht
en het is een duurzame verharding die weinig
onderhoud vraagt.

Grasbetontegels Grijs - 60 x 40 x 10 cm

Formaten (cm)
en kleuren
Grijs
Grijs

60 x 40 x 10

60 x 40 x 12
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Tuinafwerking
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Producten
MOODUL Creations ..................................................... 118
Moodul ...................................................................................................... 122
Muurelementen .................................................................. 126
Palissades ........................................................................................... 130
Boordstenen ................................................................................ 134
U-en L-stenen ............................................................................. 137
Traptredes ....................................................................................... 138

Kenmerken
Wil je een tot in de puntjes afgewerkte tuin, dan is de afwerking even
belangrijk als de keuze van je terrastegels of klinkers. Bij Marlux vind
je de afwerkingsproducten die perfect afgestemd zijn op je tegels of
klinkers. Met het modulaire systeem MOODUL Creations realiseer je de
meest creatieve settings. Met traptreden, boordstenen en palissades
wordt je buitenomgeving een aangename leefruimte. De boordstenen,
traptredes en muurelementen zijn ook beschikbaar met de afwerking
Comfort/Texture zoals de Infinito-reeks en zijn daarmee ook weer
perfect combineerbaar met het complete Marlux-gamma.
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HYDRO-M

MOODUL Creations
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Innovatief modulaire bouwelementen
voor een buitenruimte op maat

Laat je creativiteit de vrije loop met MOODUL
Creations. Van buitenkeukens over zitbanken
tot zelfs open haarden: met dit modulaire
bouwsysteem richt je snel en eenvoudig je
tuin in. De bouwelementen zijn gemaakt van
kwalitatief beton. Je steekt ze vlot in elkaar
dankzij de montageonderdelen uit roestvrij staal.
Het resultaat? Een moderne en strakke look.
Experimenteer met bijpassende tegels, klinkers,
boordstenen, traptredes, muurelementen en creëer
zo een unieke buitenruimte, volledig op jouw maat.

TIP VAN SERGE LABYE, Sales Manager Wallonië

Zet je tuin in
de bloemetjes
Een bloembak maken
met boordstenen?
Dat geeft vaak een
ruwe en onafgewerkte
indruk. Kies voor een
mooie afwerking met
MOODUL Creations.

MOODUL Creations

TUINAFWERKING
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MOODUL Creations
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Hydro Brick Nuance Light Grey - 20 x 6,7 x 8 cm
Infinito Comfort Light Grey - 120 x 60 cm - 120 x 120 cm
MOODUL Creations

TUINAFWERKING
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Inspiratie

MOODUL
Creations
HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Shaded Medium Grey

Shaded Light Grey

Formaten (cm)
en kleuren

90 x 15 x 7,5

Shaded Medium Grey
Shaded Light Grey

90 x 45 x 7,5
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Moodul
Modulair systeem met
functionele accessoires

Moodul gaat een stap verder dan enkel het
creëren van een verticale scheidingswand.
Met dit modulaire systeem en de bijbehorende
stijlvolle accessoires krijgt een functionele
scheidingswand een persoonlijk karakter.
Droom je van een gezellige zithoek in je tuin,
een funky bar of - doe eens gek - een complete
buitenkeuken? Met de houten banken, leggers
en sierstrips maak je jouw ultieme droom waar.
En dankzij zijn tijdloze design in grijs en zwart
zorgt Moodul voor eenheid tussen verschillende
buitenelementen.
Contacteer je dealer voor meer info over de
Moodul-accessoires.

Moodul Grey - 60 x 30 x 9 cm
Moodul Afdeksteen Grey - 60 x 30 x 7,5 cm

TUINAFWERKING
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Moodul Black/Grey - 60 x 30 x 9 cm
Moodul Afdeksteen Black - 60 x 30 x 7,5 cm
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Moodul Black/Grey - 60 x 30 x 9 cm
Moodul Afdeksteen Black/Grey - 60 x 30 x 7,5 cm

TUINAFWERKING
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Moodul
HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Muurelement
HYDRO-M
PROTECTION
10 JAAR GARANTIE

Black

Grey

Black

Grey

Afdeksteen

Black

Grey

Formaten (cm) 60 x 15 x 9* 60 x 30 x 9
en kleuren

Black

afdeksteen

Grey

afdeksteen

60 x 15 x 7,5 60 x 30 x 7,5

Black
Grey

* Niet geschikt voor bevestigen zitbank en sierstrip, enkel voor lage muurtjes.
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Muurelementen
Muurelementen van Marlux zijn er in gladde en
ruwe varianten en in schakeringen van licht tot
donker. Met Granuwall, Granubrick en Brickline
Comfort kan je uiteraard in de eerste plaats
muurtjes en afscheidingen bouwen, maar ze zijn
ook ideaal om bv. een mooie zandbak of een
ander creatief idee tot leven te brengen.

TIP VAN ANTOINE NIJSKENS, Account Manager

Meer dan
een muur
Met innovatieve en
makkelijke accessoires
maak je van een
scheidingswand een
echt designobject
voor je tuin. Hoe je
dat doet, lees je hier.

Brickline Comfort Black - 60 x 10 x 10 cm

TUINAFWERKING
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Granuwall Natura - 30 x 12 x 12 cm
Stonehedge Oud wit - 15 x 15 cm
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Granubrick
Muurelementen

Antraciet

Bronsgenuanceerd

Terracotta

Rood-zwart

Afdeksteen

Hoeksteen met
schijnvoeg

Formaten (cm)
en kleuren

23,1 / 15,3 x
20 x 10

Antraciet
Bronsgenuanceerd
Terracotta
Rood-zwart
Per pallet 100 stuks: ± 55 normaalstenen, ± 40 afdekstenen,
± 5 hoekstenen met schijnvoeg (niet apart verkrijgbaar).

Granubrick Antraciet - 23,1/15,3 x 20 x 10 cm

Normaalsteen

TUINAFWERKING

Brickline
Comfort
Muurelementen
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Formaten (cm)
en kleuren

60 x 10 x 10

Black
Medium Grey

Black

Medium Grey

Corten

Light Grey

Nuance Light Grey

Nuance Greige

Light Grey
Nuance Light Grey
Nuance Greige
Corten

Granuwall
Muurelementen

Antraciet

Formaten (cm)
en kleuren

Bronsgenuanceerd

30 x 10 x 8
1-zijdig
bewerkt

Roubaix

Terracotta

Natura

30 x 12 x 12* 50 x 12 x 15
2- en 3-zijdig
2-zijdig
bewerkt
bewerkt

Antraciet
Bronsgenuanceerd
Roubaix
Terracotta

*Per pallet 100 stuks: ongelijke mengeling van ongeveer
1/3 2-zijdig (1 lange + 1 korte zijde) bewerkte stenen en
2/3 3-zijdig (1 lange + 2 korte zijdes) bewerkte stenen.

Natura

Formaten (cm)
en kleuren
Antraciet

50 x 25 x 15
2-zijdig
bewerkt

50 x 25 x 15
3-zijdig
bewerkt

25 x 25 x 15
3-zijdig
bewerkt

afdeksteen

50 x 25 x 15
2-zijdig
bewerkt

afdeksteen

50 x 25 x 15
3-zijdig
bewerkt

Voor alle "grote" modellen:
2-zijdig = 2 lange zijdes
3-zijdig = 2 lange + 1 korte zijde
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Palissades
Een netjes afgewerkte rand voor oprit, pad
of terras? Met de Marlux-palissades zijn
je mogelijkheden quasi onbeperkt. In het
uitgebreide gamma vind je palissades in allerlei
vormen, afwerkingen en kleuren. Voor elke tegel
en klinker is er een geschikte variant.
Onze Gardino's kan je ze zowel liggend als staand
gebruiken. Je plaatst er een boord mee die perfect
past bij je vloer of die net een mooi contrast
vormt. Je bouwt er ook de meest gevarieerde
toepassingen mee: een aantrekkelijke water-,
kruiden- of plantenbak, … laat je fantasie de vrije
loop.

Gardino liggende toepassing

Gardino staande toepassing

TUINAFWERKING
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Gardino
Stonehedge
Antraciet

Formaten (cm)
en kleuren

Kobalt

60 x 11 x 14

Roubaix

Bont

90 x 11 x 14 120 x 11 x 14

Antraciet
Kobalt
Roubaix

Onze palissades kunnen zowel
verticaal als horizontaal gebruikt
worden.

Bont

Gardino
Randa
Lava

Formaten (cm)
en kleuren

Saffier

60 x 11 x 14

Oslo

Rio

90 x 11 x 14 120 x 11 x 14

Lava
Saffier
Oslo
Rio

Onze palissades kunnen zowel
verticaal als horizontaal gebruikt
worden.
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Ronde Palissade Antraciet - 15 x 80 cm

TUINAFWERKING
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Ronde
Palissade

Ronde palissade met
inkeping - ø 20 cm

Formaten (cm)
en kleuren

Antraciet - ø 11 cm

Grijs - ø 11 cm

ø 11 x 40

ø 11 x 60

ø 15 x 40

ø 15 x 60

ø 15 x 80

ø 15 x 100

ø 20 x 60

ø 20 x 80

ø 20 x 100

ø 20 x 120

ø 20 x 150

ø 20 x 180

Antraciet
Grijs

Formaten (cm)
en kleuren
Grijs

Licht conisch in de lengterichting.

ø 20 x 200
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Boordstenen
Boordstenen van Marlux zijn ideaal om je perken
en je afscheiding tussen bestrating en begroeiing
netjes af te bakenen. Wie niet van zichtbare
boorden houdt, kiest voor Inviso. Deze intelligente
boordsteen komt eerst nog even piepen, maar
eenmaal je beplanting volgroeid is, zie je hem
niet meer. Ook deze ‘verdoken’ boordsteen is
gemakkelijk zelf te plaatsen.

Basis Boordsteen Grijs

TUINAFWERKING
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Inviso
Boordsteen

Antraciet

Grijs

Inviso bij aanleg

Formaten (cm)
en kleuren

100 x 20 x 6 > 1,5

Antraciet
Grijs

Plaatsingsmodel

Inviso volgroeid
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Comfort
Boordstenen

Formaten (cm)
en kleuren

100 x 20 x 6

Black
Medium Grey
Light Grey

Light Grey + Medium Grey + Black

Texture
Boordstenen

Formaten (cm)
en kleuren

100 x 20 x 6

Black
Medium Grey
Belgian Blue

Belgian Blue + Medium Grey + Black

Basis
Boordstenen
Grijs + Antraciet

Formaten (cm)
en kleuren

100 x 15 x 5

100 x 15 x 6

100 x 20 x 6

Antraciet
Grijs

Formaten (cm)
en kleuren
Antraciet
Grijs

100 x 30 x 6 100 x 30 x 10 100 x 40 x 6

100 x 20 x 8 100 x 20 x 10 100 x 25 x 8
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U- en
L-stenen
Zwart

Grijs

L-stenen
Formaten (cm)
en kleuren

30 x 20 x 40

40 x 40 x 40

50 x 40 x 40

60 x 40 x 40

80 x 40 x 40

hoek 30 cm

hoek 40 cm

hoek 50 cm

hoek 60 cm

hoek 80 cm

40 x 50 x 40

hoekstuk

Zwart
Grijs

Formaten (cm)
en kleuren
Zwart
Grijs

U-stenen
Formaten (cm)
en kleuren
Zwart
Grijs
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Traptredes
De Marlux-traptredes zijn ideaal om
hoogteverschillen in je tuin op te vangen. Strak
of weelderig, een betonnen trap past in elke
tuin. Bovendien is beton duurzaam en de kans
op uitschuivers is veel geringer dan pakweg met
hout.
Onze traptredes zijn beschikbaar in verschillende
lengtes: 50 cm - 60 cm - 100 cm en 120 cm.
Daarbij sluiten ze perfect aan op de XL-formaten
van de Infinito -reeks.

Hydro Brick Nuance Black - 20 x 6,7 x 8 cm
Infinito Comfort Nuance Black - 60 x 60 cm
Comfort Traptrede Black - 120 x 40 x 15 cm

TUINAFWERKING
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Comfort
Traptredes

Formaten (cm)
en kleuren
Black

Medium Grey

60 x 40 x 15 120 x 40 x 15

Black
Medium Grey
Light Grey
Nuance Greige

Light Grey

Texture
Traptredes

Nuance Greige

Formaten (cm)
en kleuren
Black

Medium Grey

60 x 40 x 15 120 x 40 x 15

Black
Medium Grey
Belgian Blue

Belgian Blue

Standaard
Traptredes

Formaten (cm)
en kleuren
Antraciet

Grijs

Antraciet
Grijs

50 x 35 x 15 100 x 35 x 15
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Accessoires
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Producten
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Kenmerken
Marlux-accessoires zijn er om je buitenleven aangenamer te
maken. Onze kwaliteitsvolle accessoires helpen je om een ideale
bestrating aan te leggen en zorgen ervoor dat die vele jaren later
er nog altijd onberispelijk bijligt. Voor een tuin op maat moet je
echt bij Marlux zijn.
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Tegeldragers
Voor dakterrassen en
verharde ondergrond

Om Marlux-tegels te plaatsen op een dakterras
of op een bestaande verharding, gebruik je onze
tegeldragers. Marlux-tegeldragers hebben een
brede voet en zijn uiterst stabiel. Ze kunnen op
elke ondergrond gebruikt worden en zijn geschikt
voor tegels van 40 x 40 cm tot 120 x 120 cm en een
minimale dikte van 3 cm. Voor C-Line tegels kan dit
vanaf een dikte van minimum 2 cm. Bij rechthoekige
tegels zoals bv. 80 x 40 cm plaats je ook in het
midden van beide zijden een extra tegeldrager.
Bij tegels van 120 x 120 cm doe je dat best op de
vier zijden. Er zijn vaste en regelbare tegeldragers
beschikbaar. Het voordeel van regelbare
tegeldragers is dat je ze met een regelsleutel kan
bijstellen zonder dat je de tegels moet optillen.

Regelbare tegeldrager

Vaste tegeldrager

ACCESSOIRES
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Tegeldrager met
vaste hoogte 1,5 cm

Regelbare tegeldrager 3,5 - 5 cm of
5 - 7,4 cm met vierkante bovenplaat
(tegels 3 cm, C-line 2 cm)

Regelbare tegeldrager 3,5 - 5 cm
of 5 - 7,4 cm met ronde bovenplaat
(tegels ≥ 4 cm)

Regelbare tegeldrager 3,5 - 5 cm
of 5 - 7,4 cm met randzoneplaat
(tegels ≥ 4 cm)

EPDM randzoneschijf

Regelbare tegeldrager
ring 2,4 cm (optioneel)

Regelbare tegeldrager
ring 2,4 cm (optioneel)

Regelbare tegeldrager
ring 4,8 cm (optioneel)

Regelbare tegeldrager
ring 4,8 cm (optioneel)

Let op: klinkers kan je niet plaatsen op tegeldragers. Vraag eerst meer info bij jouw verkooppunt.
Om zeker te zijn dat je tegels geschikt zijn voor tegeldragers, check ‘tegeldragers’ op marlux.com.
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Drainbase
Voor een verharde ondergrond

Voor plaatsing op een niet-drainerende
ondergrond zoals bv. een betonplaat, maak je
best gebruik van een drainagemat. Drainbase
bevat afvoerkanaaltjes en heeft aan de bovenzijde
een waterdoorlatend vlies dat ervoor zorgt dat de
zand- of stabilisélaag niet weg kan vloeien. Alleen
geschikt voor oppervlakken waarop enkel gelopen
of gefietst wordt, dus niet voor je oprit.

Lengte x breedte
Dikte

15 x 1 m
10 mm

m2/pak

15

Kg/pak

13,5

ACCESSOIRES
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Brickfix

Lijmen en
voegmiddel
Voor een perfecte verwerking van de Marluxtegels, -klinkers en -muurelementen, vind je bij
ons ook het juiste assortiment aan kwalitatieve
voeg- en verlijmingsproducten.

Brickfix is een eenvoudig alternatief voor mortel. Dit vorstbestendige
materiaal kan zelfs gebruikt worden voor stenen die niet droog of
stofvrij zijn. Het lijkt alsof de muur gestapeld is waardoor je een
mooi egaal effect bekomt. Ideaal voor het verlijmen van Moodul
Muurelementen. Verkrijgbaar in grijs en zwart.

Kg/m2

Kg/lm

Granuwall 50 x 25 x 15 cm

8,0

1,2

Granuwall 30 x 12 x 12 cm

4,8

0,6

Granubrick 23,1/15,3 x 20 x 10 cm

9,6

1,0

Moodul 60 x 30 x 9 cm

7,0

0,63

Moodul 60 x 15 x 9 cm

5,5

0,5

Gardino (verlijmd op de 11de zijde)

3,8

0,6

Gardino (verlijmd op de 14de zijde)

6,1

0,7

Kg/emmer

15

DR+ NextGel
Polymeervoeg
DR+ NextGel is een polymeerzand dat speciaal ontwikkeld is om
bestrating snel, schoon en eenvoudig in te voegen. Ideaal voor tegels
en klinkers die geplaatst zijn op (gestabiliseerd) zand en met een
minimale voegbreedte van 2 mm. Je voegt ze in zonder stof dat anders
ook in de poriën van de stenen dringt. Het polymeerzand keer je droog
in en spuit je nadien grondig nat. De voeg wordt flexibel als ze nat
wordt en ze hardt terug uit als ze droogt. Zo kan ze nooit barsten. Bye
bye onkruidgroei, aantasting door insecten en erosie door water of
wind.
Voor de complete handleiding, zie www.marlux.com

Plaatsingstips

BLOKVERBAND

HALFSTEENSVERBAND

ELLEBOOGVERBAND 1

ELLEBOOGVERBAND 2

WILDVERBAND

KEPERVERBAND

DIAGONAALVERBAND

VRIJE LENGTE

Legpatronen bepalen
het uitzicht
Je kan met tegels en klinkers diverse patronen
vormen door de manier waarop je ze in
verband legt. De meest voorkomende - zeker
met grotere formaten - zijn het blok- en
halfsteensverband. Liever een ander patroon?
Bekijk de vele mogelijkheden die je hebt met één
of met verschillende formaten. Je geeft zo een
persoonlijker accent aan je terras, tuinpad of oprit.
We tonen hier enkele voorbeelden van creatieve
legpatronen. Meer mogelijkheden vind je op
www.marlux.com bij tuinadvies.

Rechte muur
Mur tout droit
Gerade Mauer
Straight wall
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Tegels in groot formaat
Grote tegels leg je op dezelfde manier als alle
andere Marlux-tegels. Maar ze zijn wel te zwaar
om met de hand op te tillen. Bij bedrijven
voor machineverhuur kan je hiervoor handige
tools huren. Wij adviseren voor 100 x 100 cm
tegels een vacuümtoestel met een tilvermogen
tot 140 kg van bv. het merk Probst. Ze zijn
beschikbaar met zuignappen in verschillende
formaten waarmee je de tegels aanzuigt. Voor
nog grotere tegels, raden wij u aan contact op
te nemen met een professionele firma. Liefst
geen tegelklem gebruiken: je kan de randen
van de tegels beschadigen.
Plaatsen met vacuümtoestel

Alles over een juiste plaatsing vind je in onze
brochure ‘Plaatsing & Onderhoud’, die je gratis
krijgt bij je verdeler of downloadt op
www.marlux.com/catalogus-aanvragen.

Geplaatst terras grootformaattegels 100 x 100 cm
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Nuttige informatie
Colorkit, hulp bij ongevallen
Een ongeluk zit in in een klein hoekje. Een kras op je terrastegels met M-Coat? Met COLORKIT maak je die in een
oogwenk onzichtbaar. Het te behandelen oppervlak moet gereinigd en goed droog zijn, je mag de behandeling enkel
uitvoeren bij droog weer, niet in de volle zon en bij een temperatuur tussen 12°C en 25°C. Colorkit bestaat in twee
types en in diverse kleuren die afgestemd zijn op de Marlux-tegels en kleuren. Vraag ernaar bij je handelaar.

COLORKIT Coating + borstel + stift

COLORKIT Coating + borstel

Voor de tegelreeksen Minimal en Granité
- Retoucheer de kras met de stift.
- Met een zachte witte doek dwars over de kras uitwrijven.
- Breng met de borstel de coating er over aan.
- Met een zachte witte doek dwars over de kras uitwrijven.
- Laten drogen.

Voor de tegelreeksen Mosaic, Leyo, Caliza, Terrazzo,
Forest, Concrete, Grada en Mystica
- Flesje goed schudden of oproeren.
- De verf met de borstel gelijkmatig aanbrengen.
- Met een zachte witte doek dwars over de kras uitwrijven.
- Bij meerdere krassen, kras per kras volledig behandelen.
- Laten drogen.
- Overmaat buiten de kras verwijderen met aceton.

Nominale en fabricagematen terrastegels
Nominale
maat
40 x 40 x 4
60 x 40 x 4
60 x 60 x 2
60 x 60 x 3
60 x 60 x 4
80 x 40 x 4
90 x 90 x 2
120 x 30 x 2
120 x 120 x 2

Reeks
Minimal, Granité, Sablé, Classic, Puur
Granité, Puur, Sablé
C-Line Mood
Concrete, Mosaic, Caliza, Leyo, Forest, Grada, Mystica, Terrazzo, Minimal, Granité, Sablé, Puur, Sevilla
Kera Linea 2in1
Minimal, Granité, Forest, Leyo, Caliza, Puur
C-Line Mood
C-Line Forest
C-Line Mood

Fabricagemaat
39,7 x 39,7 x 3,8
59,7 x 39,7 x 3,8
59,8 x 59,8 x 2
59,7 x 59,7 x 3,2
60 x 60 x 4
79,7 x 39,7 x 4
89,5 x 89,5 x 2
119,5 x 29,6 x 2
119,8 x 119,8 x 2
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Afwerkingen en eigenschappen
TEGELS

Garantie*
2j

Premium

10 j
10 j
(V+K) (V+K+G)

Onderhouds- Vorstbevriendelijk
stendig

Voetcomfort

Kleurondersteunende
granulaten

Kleurvast

Protectie

Antislip

M-Coattegels

++++

++++

++++

++++

++++

++

C-Line tegels

++++

++++

nvt

++++

++++

++

Infinito
Comfort L/XL

+++

++++

++++

+++

++

++++

Infinito
Texture L/XL

+++

+++

++++

+++

++

++++

Infinito
Forest L/XL

+++

++++

++++

+++

++

++++

Puur

+++

++++

++++

++++

+++

++

Sevilla

+++

++++

++++

++++

+++

++

Sablé

++

++

++++

+++

+

++++

Prijs/m2

€ 35 - € 85

Kera Linea
2in1

Essential

Standard

V: Vorstbestendigheid - K: Kalkuitslag - G: Vergroening

KLINKERS
2 j garantie

Premium

Essential

Onderhouds- Vorstbevriendelijk
stendig

€ 25 - € 60

€ 25 - € 40

* Meer info op pagina 10

Voetcomfort

Kleurondersteunende
granulaten

Kleurvast

Protectie

Antislip

Infinito
Comfort S/M

+++

++++

++++

+++

++

++++

Infinito
Texture S/M

+++

+++

++++

+++

++

++++

Stonehedge

++

++

++

+

++++

Randa

++

++

++

+

+++

Prijs/m2

€ 25 - € 35

€ 20 - € 35

Black

Medium Grey

Nuance Light Grey

Belgian Blue
100 x 50 x 6

100 x 100 x 6

120 x 30 x 8

120 x 60 x 8

120 x 120 x 8

100 x 50 x 6

100 x 100 x 6

Traptrede 120 x 40 x 15

Traptrede 60 x 40 x 15

Boordsteen 100 x 6 x 20

INFINITO
COMFORT
Boordsteen 100 x 6 x 20

Traptrede 60 x 40 x 15

Traptrede 120 x 40 x 15

Brickline 60 x 10 x 10

80 x 40 x 4,4

INFINITO
TEXTURE
60 x 60 x 4,4

Corten
60 x 60 x 4,4

Orso

60 x 60 x 6

Nuance Greige
60 x 60 x 6

Tavo

60 x 30 x 6

Nuance Light Grey
60 x 30 x 6

Nuance Medium Grey

30 x 20 x 6

Nuance Black
30 x 20 x 6

Light Grey

20 x 20 x 6

Medium Grey
20 x 20 x 6

Black

15 x 15 x 6
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Overzicht Infinito
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Belangrijke informatie
PLAATSEN VAN TEGELS EN KLINKERS
Alle info over het plaatsen van Marlux-producten vind
je op www.marlux.com en in onze brochure ‘Plaatsing
& Onderhoud’.
KALKUITSLAG OF KALKUITBLOEIING
Kalkuitslag komt regelmatig voor op betonproducten.
Dit verschijnsel is tijdelijk en tast de kwaliteit van
de tegel of klinker op geen enkele manier aan.
Kalkuitslag kan dus nooit een reden zijn voor weigering
of prijsvermindering van Marlux-producten, met
uitzondering van de producten met garantie.
Afdrukken voorkomen? Plaats op gecoate tegels
geen vlakke voorwerpen zoals parasolvoeten,
zwembaden enz. Ook bloempotten of tuindecoratie
kunnen ontsierende sporen achterlaten. Vermijd dit
door ze op een beschermende schotel te plaatsen.
Voorzie bovendien zoveel mogelijk ventilatie onder
de objecten. Ontstaan er toch vlekken of sporen,
raadpleeg dan de onderhoudtips op www.marlux.com.
ONDERHOUD
Bestratingsproducten moeten regelmatig
schoongemaakt worden. Borstel vaak genoeg om te
voorkomen dat vuil zich aan de klinkers of tegels hecht.
Lichtkleurige sierbestrating op opritten en parkings
zal ook sneller olie- en bandensporen vertonen dan
donkere. Lichtere betonproducten vragen meer
onderhoud.
Bij het gebruik van reinigingsmiddelen controleer je
best eerst of ze geschikt zijn voor betonproducten en
geen stoffen bevatten die de tegel of klinker aantasten.
Een flinke schrobbeurt met borstel, warm water en
tegelreiniger volstaat meestal om vuil van de stenen
te verwijderen.
Wanneer er met hardere materialen over de gecoate
tegels geschuurd wordt (denk aan kiezeltjes onder

schoenen, poten van terrasstoelen), kan dat krassen
maken op de tegels. Om dit te vermijden, raden wij
aan om voorwerpen zoals parasolvoeten, poten
van terrasmeubilair, enz. te voorzien van viltjes of
rubberdopjes. Bij lichte tegels zijn deze krassen veel
minder zichtbaar dan bij donkere tegels. Wees daarom
extra waakzaam bij de donkere gecoate tegels.
Het gebruik van een hogedrukreiniger op tegels is
verboden. Ook voor sierbestrating is dit onder normale
omstandigheden niet nodig. Gebruik je toch een
hogedrukreiniger, raadpleeg dan zeker de adviezen in
onze brochure ‘Plaatsing & Onderhoud’.

Voor de mooiste nuanceringen raden we aan om voor
de plaatsing producten uit minimaal 3 tot 5 pakken
te mengen. Marlux is verder niet verantwoordelijk
voor variatie in aspect en kleur bij het verwerken van
betonproducten van verschillende types, formaten
en diktes.
VERPAKKING
De betonproducten van Marlux worden met de grootste
omzichtigheid verpakt. Tegels in het bijzonder blijven
best tot op het moment van plaatsing in de plastic folie
op de geleverde pallet staan.

TOEPASSING

TOT SLOT

De betonproducten in deze catalogus zijn enkel
geschikt voor toepassing in particuliere omgevingen.
Het leggen van deze tegels en klinkers op plaatsen die
onderhevig zijn aan hevige belasting, kan negatieve
gevolgen hebben op de levensduur en het uitzicht
van de producten. Voor zwaar belaste oppervlakten
raden wij een ander soort bestrating aan. Voor meer
informatie hieromtrent, contacteer onze klantendienst.

Deze catalogus vervangt alle vorige en is geldig vanaf
februari 2021. Wij spannen ons 100% in om de kwaliteit
te verzekeren van de informatie in deze catalogus. Toch
kunnen wij geen waarborg geven over de juistheid,
de volledigheid of het actuele karakter van deze
informatie. Wij kunnen derhalve niet aansprakelijk
worden gesteld voor een tikfout of enige andere fout of
tekortkoming.

KLEURAFWIJKING
De kleuren van de betonproducten in deze catalogus
zijn zo exact mogelijk weergegeven, rekening houdend
met het kleurverschil dat eventueel door fotografie en
het drukproces kan ontstaan. Toch raden we aan om
de kleuren van onze producten steeds te beoordelen
aan de hand van reële stalen bij onze verdelers.
Marlux doet al het mogelijke om kleurverschillen
tussen verschillende productieruns tot een minimum
te beperken. Dit is evenwel niet altijd mogelijk. Wij
adviseren daarom om voor grote oppervlakten ineens
de volledige bestelling te plaatsen, in het bijzonder
indien de bestrating met ruime tussenpauzes
gepland is.

Let op!

Onze garantie is degressief met een
waardevermindering van -10% per jaar en
geldt enkel als de plaatsingsvoorschriften
gerespecteerd zijn.
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Green policy
Marlux maakt deel uit van CRH, een mondiale producent en distributeur
van hoogwaardige bouwmaterialen en de nr. 1 in beton in Europa en U.S.
Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn
integraal onderdeel van de prestaties van CRH en haar groeistrategie.
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BELANGRIJKE
UITDAGINGEN

Energie

“Prestaties met
betrekking tot
duurzaamheid
blijven diep
geworteld in
onze algemene
bedrijfsstrategie.”
André Barendregt
Managing Director Marlux

Al onze betonproducten worden in België vervaardigd door middel van groene elektriciteit
die voor 100% wordt opgewekt door windturbines en zonnepanelen op de eigen sites.
- 4 windmolens: 2 in Tessenderlo, 1 in Zolder, 1 in Gent.
- 0,35 ha zonnepanelen.
In Gent wordt door de plaatsing van een windturbine jaarlijks 3.000 ton CO2 vermeden in
vergelijking met een thermische centrale; dit komt neer op de gemiddelde uitstoot van meer
dan 1.300 wagens.

Transport
Steeds meer grondstoffen worden in Zolder, Gent en Mornimont via waterwegen geleverd.
Het transport over water wordt ook ingezet voor trajecten naar onze verdelers en van site
naar site. We gebruiken steeds lichter uitgeruste vrachtwagens waardoor hun CO2-uitstoot
aanzienlijk minder is.

Materialen en producten
We maken zoveel mogelijk gebruik van alternatieve grondstoffen om onze CO2 -voetafdruk te
verminderen. In Zolder en Gent wordt 100% van het afval gerecupereerd. Veel aandacht gaat
naar de ontwikkeling van ecologische bestrating in samenwerking met zusterbedrijf STRADUS
zoals Virage, Hydro Lineo, Hydro Brick, Accédo en Draino.

Notities
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Marlux nv
Industriezone West-Limburg 4.345
Albertkade 3
B-3980 Tessenderlo
België
info@marlux.com
www.marlux.com

