Als mooi ook nog eens functioneel en duurzaam moet zijn

Solid Surface

- Eigen productie in Nederland
- 30 jaar ervaring
- Uitzonderlijk in elke willekeurige kleur.

Wanneer vorm, kleur en comfort geen beperkingen mogen zijn, vallen veel traditionele materialen en conservatieve oplossingen af.
Doordat Marlan Solid Surface de uitstraling en

Een alternatief op deze materialen is Marlan So-

de touch van natuurlijke materialen combineert

lid Surface. Als bron voor onuitputtelijke inspira-

met de voordelen van een modern en technisch

tie biedt Marlan een uitstekend product om een

hoogwaardige Solid Surface zijn er nagenoeg

onuitwisbare indruk achter te laten.

geen grenzen.
In deze brochure presenteren wij u een aantal
Ideeën voor bijzondere vormen en toepassingen

voorbeelden van de veelzijdige toepassings-

en dat in oneindige kleurmogelijkheden, dat is

mogelijkheden van Marlan Solid Surface.

de kracht van Marlan Solid Surface. Kortom, een

Laat u verrassen en inspireren door onze 30 jaar

materiaal met inspiratie.

vakmanschap in ‘Solid Surface’ oplossingen.

Wat is Marlan?

Atlas Theater - Emmen

Marlan is een homogeen en duurzaam

Kenmerkend aan Marlan zijn de naadloze en dus

materiaal dat bestaat uit een minerale vulstof die

zeer hygiënische verlijmingen in al onze kleuren.

in hoogwaardige polyesterhars gebonden is.

Verder is Marlan vrijwel onbrandbaar, voedsel-

Marlan valt onder de noemer Solid Surface, maar

vriendelijk, niet poreus, anti-bacterieel, chemica-

is uniek in zijn kwaliteit en duurzaamheid. Door

lienbestendig en biologisch neutraal.

toevoeging van eigen granulaten en pigmenten
is een oneindig scala aan kleuren en structuren

Ons leveringsprogramma omvat platen in ver-

mogelijk.

schillende diktes 6, 12, 18 en zelfs 24mm.
Uitzonderlijk, en erg geliefd is onze geweldige

De bewerkbaarheid van Marlan Solid Surface

plaatmaat van maar liefst 3670 x 1250.

biedt mogelijkheden voor iedere vakbekwame

Naast onze platen gieten we meer dan 30

interieurbouwer. Marlan is te bewerken als hard-

standaard vormen in veel verschillende kleuren.

hout, zo is Marlan te zagen, te frezen, te schu-

Meer dan 80 kleuren behoren tot onze standaard

ren, en natuurlijk naadloos te verlijmen

selectie. Onze exclusieve kleurenselectie heeft
geen beperkingen, elke kleur is mogelijk.

Interieurmogelijkheden

Marlan Solid Surface biedt voor interieur veel
mogelijkheden. Dankzij de speciale samenstelling
van Marlan is ieder denkbaar design mogelijk.
De natuurlijke uitstraling en aanraking is uniek en
wordt door geen andere Solid Surface
geëvenaard.
Randlijsten, vormdelen en werkbladen worden
een naadloze eenheid zonder voegen.
Hierdoor ontstaan oneindige mogelijkheden,
hoogwaardige kwaliteit en een geweldig comfort.
Oftewel the perfect Solid Surface.

Sportcampus - Den Haag

Robby’s Snacks - Raalte

Atlas Theater - Emmen

Werkelijk naadloos

Dr. Mollercollege - Waalwijk

Onderwijs en meubilair

Voor specifieke toepassingen in het onderwijs is
Marlan Solid Surface een uitstekende mogelijkheid.
Bijzondere wensen of eisen op het gebied van
onderhoud, vormgeving of de integratie van
technische voorzieningen is in Marlan Solid
Surface geen probleem.
De naadloze en niet poreuze resultaten bieden in
combinatie met de chemische bestendigheid een
perfect product voor gebruik in natuur- en
scheikunde ruimte’s of laboratoria.

Uitgiftebalie - Kalkar (Germany)

Of het nu gaat om een maatwerk entree balie of
een unieke zelf ontworpen wastafel.
Marlan heeft altijd een optie in huis.
Marlan wil, als leverancier u ontzorgen en met u
meedenken in mogelijkheden om tot een
optimaal resultaat te komen.
Marlan denkt graag mee over maatwerk oplossingen in samenwerking met onze partners, wij
staan altijd open voor ideeën en nieuwe
innovaties.

Hotel Olympia - Ischgl (Austria)

Hotel en recreatie

Douchevloer op maat - Hotel

Camping ‘t Haasje

Zorginstellingen

Emma Kinderziekenhuis - Amsterdam

KNO Artsen meubel Ziekenhuis - Enschede

In de gezondheidszorg worden, terecht, hoge
eisen gesteld aan toegepaste materialen en
gebruiksmiddelen.
Een hygiënisch oppervlak, gebruikscomfort en
duurzaamheid zijn enkele kenmerken die een
verantwoorde gezondheidszorg steeds meer
uitdragen.
Marlan is met zijn specifieke eigenschappen bij
uitstek in staat de gevraagde bijdrage aan de
gezondheidszorg te leveren.

Ecolution Groningen

Door de naadloze verlijmingen en geweldige
duurzaamheid is Marlan Solid Surface het perfecte materiaal in de jacht en camperbouw.
Het maatwerk programma kent geen beperkingen en is toe te passen in verschillende producten van keukenbladen tot douchevloeren op
maat.
Uniek zijn onze 24 mm bladen, hier mee kunnen
we naast douchevloeren ook inklapbare tafelbladen volledig op maat maken.

Sanitaire ruimtes Ecolution Groningen

Jacht- en camperbouw

Roelofsen Horse Trucks

Roelofsen Horse Trucks

Roelofsen Horse Trucks

Keukens

Schachermayer - Showroom keuken

De mens en de keuken, de keuken is in veel
woningen het meest geliefde object en krijgt
steeds vaker ook de aandacht die zij verdient.
Een keuken is de tijd dat het alleen de gemakken
dient voorbij.
Met Marlan Solid Surface willen we een combinatie leggen tussen schoonheid, duurzaamheid
en gebruiksgemak.
Marlan Solid Surface is een materiaal die wordt
toegepast als de eisen en wensen hoger en creatiever zijn dan de standaard.
Marlan biedt naadloze oplossingen en met de
grote standaard maat ook snellere oplossingen
voor de geliefde keukeneilanden.

Naast de standaard gebruiksvriendelijkheid van
het materiaal, met de naadloze, niet poreuze,
herstelbare, chemicalienbestendige en vlekbestendige eigenschappen biedt Marlan ook meerdere innovaties die naadloos aansluiten bij de
wensen van de eindgebruiker.
Zo heeft Marlan in alle kleuren naadloos verlijmbare spoelbakken die met een RVS bodem Quooker proof zijn. Daarnaast biedt Marlan de optie
om een QI draadloos oplaadpunt in te bouwen in
het keuken blad.
Zo zijn wij continue bezig met innovaties.

Als het standaard pakket van een sanitairzaak
niet bij u past, of niet in de badkamer past, dan
bent u bij Marlan aan het juiste adres.
Marlan heeft veel optie’s in verschillende vormen
die volledig maatvrij in te zetten zijn in uw badkamer. Het hoogwaardige Marlan Solid Surface is
uitermate geschikt voor deze toepassing en biedt
door de uitstekende bewerkbaarheid veel optie’s
tot maatwerk.
Wederom biedt de afwerking een unieke luxe en
duurzame uitstraling wat met bijna alle materialen is te combineren.

Meubelwastafel - Miami (Florida)

Badkamers

Meubelwastafel Miami (Florida)

Barrierevrije douchetegel op maat

Meubelwastafel op maat

SCS Shopping Süd - Vossendörf (Austria)

SCS Shopping Süd - Vossendörf (Austria)

Saint Germain Station - Paris (France)

Rafaissenbank - Vienna (Austria)

Schoolgebouw - Antwerpen (Belgium)

Projectwastafels

Solid Surface is een uitermate geschikt materiaal
voor de toepassing in wastafels op maat. Naast
de prachtige uitstraling en steenachtige glinstering is het materiaal uiterst duurzaam.
Het materiaal Marlan is gemakkelijk schoon te
houden door het niet poreuze oppervlak, om
deze reden wordt het veel toegepast in sanitaire
ruimtes die intensief worden gebruikt.
Het materiaal is bestand tegen bijna alle
chemicaliën. Daarnaast kan er door naadloze
verlijmingen kitloos worden gewerkt.

Uniek is de combinatie met 3 modellen die uitermate geschikt zijn in combinatie met de Dyson
Airblade Tap.
Samen met Dyson hebben we deze modellen getest en geconcludeerd dat we met Marlan maar
liefst 3 optimale modellen hebben voor deze
gecombineerde toepassing.
Zo bieden we nu samen met Dyson de ideale
wastafel voor uw project. De voordelen van een
besparende kraan en de voordelen van een duurzaam op maat gemaakte wastafel.
Ook hier zijn kleuren geen beperking en kunt u
kiezen uit ons ruime assortiment kleuren.

Maatwerk

Niet poreus

Reinigbaar

Repareerbaar

Duurzaam

Hufterproof

Marlan b.v.
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