
Room for

Inspiration



Wanneer vorm, kleur en comfort eigenlijk geen 

beperkingen mogen hebben, vallen veel traditionele 

materialen en conservatieve oplossingen af en ontstaat 

de behoefte aan een alternatief. Dat is er. Als bron en 

gelegenheid voor onuitputtelijke inspiratie biedt Marlan 

misschien wel de beste manier om een onuitwisbare 

indruk te maken.

Waar de uitstraling en de touch 

van natuurlijke materialen zich 

laten combineren met de voordelen 

van een moderne, technisch 

hoogwaardige kunststof ontstaat 

ruimte voor nieuwe ideeën. Voor 

onverwachte toepassingen, 

voor bijzondere vormen en voor 

verrassende kleuren. Kortom, ruimte 

voor inspiratie. 

In deze brochure presenteren wij 

u een aantal voorbeelden van de 

veelzijdige toepassingsmogelijk

heden van Marlan. Laat u verrassen 

en overtuigen door 25 jaar 

vakmanschap in “solid surface” 

oplossingen.

Interieur

interieur Schachermayer – Linz, Oostenrijk



Voor specifieke toepassingen in het onderwijs biedt Marlan uitstekende mogelijkheden. 

Bijzondere wensen of eisen op het gebied van onderhoud, vormgeving, integratie van 

technische voorzieningen en gebruiksvriendelijkheid laten zich in Marlan prima combineren. 

En dat geldt natuurlijk ook voor na schooltijd.

Onderwijs en meubilair

Cygnus gymnasium  Amsterdam



Projectwastafels

Raiffeissen Bank  Wenen

Parc des Princes  Parijs

Hotel Wels  Oostenrijk

Nieuwe Luxor theater  Rotterdam

Van het Parc des Princes in Parijs tot het nieuwe Luxor in 

Rotterdam. Van de Raiffeisen bank in Wenen tot de Waalexpo 

in Libramont en vanzelfsprekend op nog talloze andere 

plaatsen is Marlan als praktische, stijlvolle en hygiënische 

wastafeltoepassing gedistingeerd aanwezig. 



Meubelwastafels 
De combinatie van functionaliteit en design 

die Marlan biedt, komt adem benemend mooi 

in meubelwastafels naar voren. 

De bijna oneindige variatie in vormen, 

kleuren en granietstructuren maakt unieke 

en specifieke ontwerp wensen een haalbaar 

ideaal.



Jachtbouw De Ecolution van astronaut/hoogleraar 

Wubbo Ockels is een van de meest 

vooruitstrevende zeiljachten dat de 

wereldzeeën bevaart. De nieuwste 

inzichten op het gebied van energiewinning 

en ecologie zijn dan ook volop in de 

Ecolution terug te vinden. 

Eén van de in dit hoog geavanceerde 

vaartuig toegepaste materialen is Marlan. 

Alle badkamers en de keuken herbergen 

Marlan maatwerk. 

Een ander detail in deze inrichting is dat 

de kleur en de structuur van het Marlan 

aanrechtblad door de opdrachtgever 

samen met een bekende Nederlandse 

interieur architect zelf is ontworpen.

Badkamer EcolutionKeukenblad en spoelbak Ecolution



Gezondheid 

In de gezondheidszorg worden –terecht hoge eisen gesteld aan toegepaste ma

terialen en gebruiksmiddelen. Een hygiënische oppervlakte, gebruikscomfort en 

duurzaamheid zijn enkele kenmerken die aan een verantwoorde gezondheidszorg 

horen bij te dragen. Marlan is met zijn specifieke eigenschappen bij uitstek in staat 

die gevraagde bijdrage aan de gezondheidszorg te leveren. 

Emma Kinderziekenhuis  Amsterdam

Jeroen Bosch ziekenhuis  ’s Hertogenbosch

Antaris wastafel

UMCG  Groningen



Waar Solid Surface materialen al in zeer uiteenlopende vormen en 

toepassingen worden ingezet, gaat Marlan zelfs nog een stap verder 

als het om diversiteit gaat. 

Niet alleen op het gebied van design of gebruiksgemak, maar 

bijvoorbeeld ook voor akoestisch comfort wordt Marlan gebruikt. 

En de inzet als geïnspireerde vertaling van de New Yorkse skyline 

naar designvazen mag eveneens onconventioneel genoemd worden.

Specials

Cygnus by Mossi Bowers & Wilkins



Marlan is een homogeen en duurzaam 

materiaal dat bestaat uit een 

minerale vulstof die in hoogwaardige 

polyesterhars gebonden is. Door 

toevoeging van granulaten en 

pigmenten wordt een vrijwel oneindig 

scala aan kleuren en structuren 

mogelijk gemaakt. De “doorendoor” 

structuur van Marlan zorgt er voor dat 

zo ongeveer alle denkbare bewerkingen 

mogelijk zijn: zagen, lijmen, frezen, 

schuren, polijsten, vullen, boren, 

graveren enzovoorts. Kenmerkend is 

ook de mogelijkheid om naadloze en 

dus zeer hygiënische oplossingen te 

verwezenlijken. Verder is Marlan vrijwel 

onbrandbaar, voedselvriendelijk en 

biologisch neutraal. Het is bestendig 

tegen de meeste chemicaliën, 

recyclebaar en milieuvriendelijk. 

Het  leveringsprogramma omvat 

onder andere platen in verschillende 

diktes en formaten, maar ook 

gegoten waskommen, spoelbakken, 

wastafels, babybaden, werkbladen, 

douchevloeren en wandbekleding. 

Meer dan 60 kleuren behoren tot de 

standaard selectie, terwijl al vanaf 

geringe minimumhoeveelheden specials 

in elke gewenste kleur kunnen worden 

gemaakt.

Ons productiebedrijf in Leek levert 

zowel halffabricaten als eindproducten 

die direct hun weg naar de meest 

uiteenlopende bestemmingen vinden.

www.marlan.com


