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YOUR HOME, OUTSIDE

JOUW VRAAGSTUKKEN, ONZE OPLOSSINGEN 

WAAROM KIEZEN VOOR MARLUX?
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Outdoor Inspiration

NICOLAS GERMAIN - Plaatser

Kwaliteit is altijd de basis van mooie arbeid. Marlux is 
op dat gebied mijn referentie. Jaar na jaar ontdek ik 
meer van het uitgebreide gamma en worden steeds 
meer producten op mijn werven succesvol geplaatst. 
Dankzij de maatvastheid en de onberispelijke afwerking 
zijn ze makkelijk te verwerken. Met de vele afwerkingen 
en kleuren kunnen mijn klanten altijd kiezen voor de 
juiste sfeer. En eenmaal geplaatst lost het resultaat al 
hun verwachtingen in. Dat bezorgt mij al jaren tevreden 
klanten. Met het commerciële advies en de regelmatige 
opleidingen, ben ik altijd mee met de laatste innovaties.  
En als kers op de taart, verloopt alles altijd even 
gemoedelijk.

GERT WASSINK - Dealer

Marlux-producten maken al jaren deel uit van ons 
leveringsgamma voor tuinbestrating en -afwerking. 
Het is een leverancier waar wij al jaren graag zaken 
mee doen. Marlux staat voor kwaliteit en innovatie 
en past daarom uitstekend bij onze manier van 
werken. En mocht er zich een enkele keer toch 
een probleem voordoen, dan biedt Marlux een 
uitstekende aftersales. Er wordt in alle redelijkheid 
gekeken naar een oplossing. Iets wat in deze tijd 
eerder zeldzaam maar wel erg belangrijk is. Kort 
samengevat: Marlux is een fabrikant waar we op 
kunnen rekenen en graag mee samenwerken.

STEVEN FOURNEAU - Plaatser

Wij proberen altijd en in de eerste plaats onze klanten 
tevreden te stellen met kwalitatieve producten. 
Als klanten ons vragen naar een duurzame, 
onderhoudsvriendelijke en kwalitatieve tegel of klinker, 
dan heb ik met Marlux het perfecte product voor handen. 
En dat voor een heel schappelijke prijs. Klanten hebben 
het vandaag de dag zo druk dat ze gewoon volop willen 
genieten van hun terras en niet steeds opnieuw een pak 
tijd moeten verspillen aan het eerst weer proper maken 
ervan. Ik ben daarom super tevreden dat wij dan met 
Marlux een puur Belgisch product kunnen aanbieden. 
Want een tevreden klant is en blijft nog steeds de beste 
reclame voor ons allemaal!

ELKE KENZELER - Consument 

Voor de creatie van een extra terras in het groene 
gedeelte van onze tuin, hebben we gekozen voor 
een esthetische en praktische totaaloplossing. 
Innovatieve Marlux-betonproducten, gecombineerd 
met kwalitatieve LED-buitenverlichting van in-lite, is 
voor ons gezin de perfecte keuze gebleken. Mooi, 
modern en functioneel zijn de drie kernwoorden 
die van toepassing zijn op onze realisatie. Dank u 
Marlux �
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Designers, architecten, plaatsers en consumenten: iedereen heeft een reden om 

Marlux een warm hart toe te dragen. Hier volgen enkele getuigenissen.



Marlux kiezen, 
dat is evident!
3 goede redenen waarom je voor Marlux kiest: 

1 2 3

MARLUX4

Een ruime keuze aan 

tegels, klinkers en 

tuinafwerking om je 

buitenomgeving 

MOOI in te richten.

Ervaring en product-

expertise zodat je lange 

tijd van je tuin of terras 

kan genieten. Op-en-top 

DUURZAAM!

Marlux experts en 

externe adviseurs zetten 

in op INNOVATIE om 

klantgerichte oplossingen 

te ontwikkelen.  



Mooi
Marlux is expert in tuinsferen en volgt de trends van het buitenleven op de voet. 

Deze catalogus geeft  je beslist de nodige inspiratie.

inspirerende 
tuinsferen 
met suggesties om jouw 
interieurstijl door te trekken 
naar de inrichting van je 
tuin.

kleuren
telt de kleurenwaaier van Marlux bestratingsproducten. Je vindt zeker 
een kleur die 100% naar je smaak is.

verschillende

afwerkingen 
en structuren,
mat of glanzend. Je vindt een 
oplossing voor iedere stijl.

formaten
van small tot 
XX-large die je 
perfect onderling  
kan combineren.

10 x 10
15 x 15
20 x 5 
22 x 11
22,5 x15 
20 x 20
30 x 20
30 x 30
40 x 30
40 x 40 
50 x 50
60 x 30
60 x 40
60 x 60
80 x 40
80 x 80
90 x 60
100 x 50
100 x 100
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Marlux biedt je hoogkwalitatieve producten. Dat bewijst 
Marlux met sterke garanties.

Mits de plaatsingsvoorschrift en gerespecteerd zijn:

• 10 jaar garantie op kalkuitslag, vergroening en vorstbestendigheid op 

tegels met M-Coat Protection

• 10 jaar garantie op de Sablé-tegels op kalkuitslag en vorstbestendigheid 

• 2 jaar garantie op alle andere producten. 

Om van de 10-jarige garanties te genieten moet je de aangekochte 

producten verplicht registreren op www.marlux.com.

10

duurzaam

M-coat
De nieuwe generatie M-Coat met 10 jaar garantie, 

maakt de tegels nog slijtvaster. Je leeft  voluit op je terras. 

Vocht, vet en vuil krijgen geen kans. Onderhoud was nog 

nooit zo gemakkelijk. M-Coat is beschikbaar in mat en 

glanzend. 

hydro-m
Infinito’s, klinkers en Moodul muurelementen met Hydro-M 

nemen beduidend minder water op dan andere en zijn 

daardoor sneller droog. Hydro-M beschermt bovendien tegen 

kalkuitslag en vergroening en maakt de stenen kleurvaster. 

Dat maakt ze bijzonder makkelijk in onderhoud en houdt ze 

langer mooi. 

benor
Het keurmerk Benor legt aan producenten de allerhoogste 

kwaliteitsnormen op. Een betere keuze kan je niet maken.

garanties voor kwaliteit 
Marlux biedt unieke oplossingen voor duurzaamheid. Zo kan je jarenlang 

zorgeloos van je terras en oprit genieten.

MARLUX6

JAAR
GARANTIE
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Innovatie

Klantgerichte ontwikkelingen
Vernieuwing en verbetering zijn een voortdurend proces waarbij centraal 

staat dat we je de beste diensten en producten willen aanbieden.

Marlux innovaties
Samen met een groep van landschapsarchitecten, productdesigners, 

plaatsers en eindconsumenten focust Marlux op innovatie om producten 

en diensten af te stemmen op jouw wensen. Jaar na jaar worden nieuwe 

coatings, texturen en kleuren onderzocht en ontwikkeld. Producten zoals 

Moodul, Graphico, Virage en onze verfijnde kleurnuanceringen kwamen zo 

tot stand.

Online Tuincreator 
Marlux is niet alleen innovatief met eigen producten, maar biedt je ook de 

nieuwste technologieën aan om zelf creatief aan de slag te gaan. 

Op www.marlux.com vind je de Marlux Tuincreator. Hiermee maak je ook 

op tablet via een handig drag-and dropsysteem, spelenderwijs je eigen 

tuinplan in 2D of 3D. Fijn om te zien hoe onze producten zich aanpassen 

aan je omgeving en woonstijl.

Marlux advies
Omdat de juiste plaatsing en onderhoud bepalend zijn voor een goed eind-

resultaat stelt Marlux hiervoor praktische werkinstrumenten ter beschikking. 

Ga je zelf aan de slag? Op www.marlux.com vind je plaatsingsvideo’s en 

-instructies. Of vraag de brochure ‘Plaatsing & Onderhoud’ bij je verdeler.

Zoek je een professional? Op onze site vind je een lijst van erkende Marlux-

tuinaannemers. 

MARLUX 7
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MINIMAL

MARLUX8

Je tuin heeft  een buitengewone waarde. Het is een 

bijzonder stuk buitenruimte op de grens van privé 

en het openbare leven. Het is een plek die grote 

en kleine verhalen vertelt. Een afgeschermd stukje 

groen waar je helemaal jezelf kan zijn; een ideaal 

decor voor samenzijn en genieten, maar ook voor 

individuele ontspanning en afzondering.

Bij Marlux geloven we in absolute vrijheid. Je tuin 

mag leven in het verlengde van je interieur, mag 

vertellen wie je bent, wat je voelt en hoe je leeft . 

Bij het ontwikkelen van onze collecties gaan we 

daarom uiterst zorgvuldig te werk. In de eerste 

plaats door te luisteren naar toonaangevende 

architecten, naar inspirerende designers, maar 

vooral naar jou. Wie anders dan jij, kan ons beter 

vertellen hoe jouw tuin eruit moet zien?

Bij iedere nieuwe ontwikkeling houden we 

rekening met alle ruimte voor creatieve vrijheid. 

Met Marlux trek je de stijl van je interieur door naar 

je exterieur. Het aanbod is ruim, de mogelijkheden 

eindeloos en het resultaat onberispelijk. Welkom 

in jouw tuinwereld.

JOUW WOONSTIJL, ONZE TUININVULLING

Minimalisme bestaat eruit om 

dingen tot hun eenvoudigste 

vorm, karakter of functie te 

herleiden. Voor liefhebbers 

van minimale architectuur en 

vormgeving, is de 

woonomgeving een 

oogstrelende etalage waarin 

met stijl geleefd kan worden. 

Uitgesproken vormen en 

heldere lijnen bepalen er het 

beeld. Toch verschuift het 

pure minimalisme stilaan 

naar een stijl die zich nog het 

best laat omschrijven als 

‘chique ingetogenheid’.



CLASSICCOSY

MARLUX 9

Cosy omvat een ideale mix 

van identiteit en comfort. 

Gezellige warmte, details en 

verfijning spelen binnen deze 

stijl een hoofdrol. Verfijning in 

materiaal- en kleurgebruik, in 

structuren en combinaties. 

Binnen en buiten uit zich dat 

in de afwisseling tussen 

ingetogenheid en 

weelderigheid. Cosy verenigt 

moderne functionaliteit met 

sfeer die doet denken aan 

vroeger, of aan elders, …

Classic grijpt terug naar 

vakmanschap en traditie. De 

zekerheid en behaaglijkheid 

van het veilige nest worden 

bevestigd door een warme 

uitstraling. Vormen zijn 

eerder grillig dan strak. Er 

wordt doorgaans gekozen 

voor warme, traditionele 

materialen. Stoere muren, in 

het oog springende details 

en alles wat bijdraagt tot een 

gevoel van rust en 

vertrouwdheid, geven aan 

deze stijl een uitgesproken 

karakter.



MINIMAL

MINIMAL10



MINIMAL 11

Deze tuinstijl zoekt het midden tussen warm en koud. Beton wordt er gecom-

bineerd met keien, hout en eigentijds kunststof. Zwart, grijs en wit overheersen. 

Kleur mag, maar wel beperkt en bewust gekozen. Strakke groene hagen verenigen 

zich met solitaire planten met uitgesproken volumes. Die doorbreken - net zoals 

meubels met een sterke vormgeving - de geometrische rechtlijnigheid.



INDUSTRIËLE LUXE

De gegoten tegels uit zelfverdichtend beton ‘Betolux’ zijn 

geïnspireerd op de industriële omgeving waar beton in 

zijn puurste vorm gebruikt wordt. De grijze kleur versterkt 

die uitstraling. Betolux bestaat in een stakke uitvoering en 

met een fijne structuur. Beide voelen even prettig onder je 

blote voeten. De coating geeft vocht, vet en vuil geen kans 

en maakt de tegels super makkelijk in onderhoud. Nog een 

voordeel? Met de riante afmetingen van 100 x 100 cm oogt 

zelfs het kleinste terras heel ruim.

BETOLUX  DIAMOND GREY - 100 x 100 cm - p. 145 

MINIMAL12



MINIMAL 13BETOLUX SATIN GREY - 100 x 100 cm - p. 145



MINIMAL14

BETOLUX SATIN GREY - 100 x 100 cm - p. 145

MOODUL GREY - 60 x 30 x 9 cm - p. 157

MOODUL BLACK AFDEKSTEEN- 60 x 30 x 7,5 cm - p. 157

MOODUL ACCESSOIRES - p. 157 - 158



MINIMAL 15

TIJDLOZE VORMGEVING MET 

VARIËRENDE FUNCTIONALITEIT

Moodul gaat een stap verder dan het 

creëren van een verticale scheidingswand. 

Het is een modulair systeem dat enkele 

innovatieve functies integreert zoals bankjes 

of bloembakjes, waardoor je een persoonlijk 

karakter kan geven aan je wand. 

Met z’n tijdloos design en de beschikbare 

kleuren grijs en zwart zorgt Moodul 

voor eenheid tussen verschillende 

buitenelementen. 

Je vindt een voorbeeld van Moodul in 

een cosy omgeving op p. 62 en andere 

functionele toepassingen, alsook de 

accessoires op p. 118 - 124.



MANHATTAN BLACK - 60 x 60 cm - p. 145 MINIMAL16



MINIMAL 17

MANHATTAN CONCRETE - 60 x 60 cm - p. 145

SUPERSTRAKKE UITSTRALING

De mat gecoate Manhattan-tegels zijn subliem in de 

minimale tuin. Met de kleuren zwart, grijs en wit is 

een superstrak uitzicht gegarandeerd. Zwembad in je 

tuin? Kies de bijpassende zwembadboorden voor een 

perfecte afwerking. 



MINIMAL18



MINIMAL 19

MANHATTAN WHITE - 60 x 60 cm - p. 145 

ZWEMBADBOORDEN MANHATTAN WHITE - 60 x 60 cm - p. 145



POLYTON INTENSIVE BLACK - 60 x 60 cm - p. 150   

VLAK GEPOLIERD EFFECT

De geslepen terrastegels Polyton mag je gerust 

moderne topklasse noemen.

De tinten Intensive Black, Natural Blue, Mystic 

Grey en Silky White geven aan je terras een 

uitgesproken pure uitstraling.

MINIMAL20



MINIMAL 21POLYTON NATURAL BLUE - 60 x 60 cm - p. 150 



POLYTON MYSTIC GREY - 60 x 60 cm - p. 150 

MINIMAL22



MINIMAL 23POLYTON SILKY WHITE - 60 x 60 cm - p. 150



MINIMAL24



MINIMAL 25

UNIEKE MODERNE STRUCTUUR

De Infinito Tela bewijst helemaal hoe verfijnd de 

Marlux-structuren gemaakt worden. Deze tegel is de 

enige op de markt die beschikt over een structuur en 

die toch een strakke uitstraling behoudt die perfect 

oogt in een moderne omgeving. Met de kleur Moreno 

kies je voor tijdloze klasse en met Hamada creëer je 

als het ware een strandgevoel op je terras.

INFINITO TELA HAMADA - 100 x 100 cm - p. 152 

INFINITO TELA MORENO - 60 x 60 cm - p. 152 



MINIMAL26



MINIMAL 27INFINITO MODERNO ORSO - 60 x 30 cm - p. 151 



STOERE STENEN

Infinito Moderno is een vlakke tegel met strakke randen die het accent 

legt op moderniteit. Of je nu gaat voor tegels van 100 x 100 cm, voor 

stapstenen van 60 x 30 cm of voor een wildverband, het effect is altijd 

sober en robuust. Zowel de egale als de genuanceerde kleuren passen 

perfect in een minimale omgeving. Wil je één geheel maken van 

oprit, paden en terras? Wissel dan af met kleine en grote formaten in 

eenzelfde tint.

INFINITO MODERNO NIMBO - 60 x 30 cm - p. 151 

MINIMAL28



MINIMAL 29INFINITO MODERNO URBANO - 100 x 100 cm - p. 151 



MINIMAL30



MINIMAL 31INFINITO MODERNO NIMBO - Lineair wildverband - p. 151 



INFINITO MODERNO NEBIA - 20 x 20 cm - p. 151

GARDINO RANDA SAFFIER - 90 x 11 x 14 cm - p. 159

AFVOERGOOT (100 x 12 x 10) MET GIETIJZEREN ROOSTER ANTRACIET - 50 x 12 cm - p. 131/167MINIMAL32



MINIMAL 33

INFINITO MODERNO VESUVIO - 60 x 30 cm - p. 151 



MINIMAL34



MINIMAL 35

RUWE AUTHENTICITEIT

Avignon is een tegel met een pure betonstructuur. Als je 

zoekt naar de ruwe authenticiteit van beton, word je met 

de grijze of zwarte Avignon-tegels helemaal op je wenken 

bediend. Kies voor stevige formaten, denk ‘out of the box’.

AVIGNON BLACK - 50 x 50 cm - p. 150 

AVIGNON GREY - 50 x 50 cm - p. 150



RANDA ALASKA - 15 x 15 cm - p. 155

GARDINO RANDA ALASKA - 60 x 11 x 14 cm - p. 159

KLEIN EN FIJN

Kleine formaten komen ook in een moderne tuin goed 

tot hun recht. Best houd je het wel op een klinker met 

een strakke uitstraling, zoals Randa. 

MINIMAL36



MINIMAL 37

RANDA OSLO - 30 x 20 cm - p. 155

GARDINO RANDA OSLO - 60 x 11 x 14 cm - p. 159



RANDA LAVA - 15 x 15 cm - p. 155

GARDINO RANDA LAVA - 90 x 11 x 14 cm - p. 159

MINIMAL38



MINIMAL 39RANDA LAVA - 15 x 15 cm - p. 155 



COSY40

COSY



COSY 41

Deze tuin is een eigenzinnige mix van uiteenlopende invloeden. Tegels 

in beige, bruine en warme grijs- en blauwtinten zijn een neutrale 

ondergrond voor weelderig groen en bloeiende planten. Stoere muren 

en grote bloembakken zorgen voor een warm contrast met moderne 

accessoires en oude schatten in trendy kleuren.



COSY42

DE CHARME VAN LEISTEEN

Ostra Linea heeft de authentieke 

structuur van leisteen én biedt je het 

onderhoudsgemak van een tegel met 

M-Coat Protection. De keuze tussen 

licht of donker bepaalt de charme van 

je terras.  

OSTRA LINEA COBRA - 60 x 60 cm - p. 146 



COSY 43OSTRA LINEA MUSTANG - 90 x 60 cm - p. 146



COSY44

Het gamma Kera Linea heeft een breed kleurenpalet dat varieert van 

crème tot blauw. Kera Linea heeft de uitstraling van een keramische 

tegel en biedt tal van voordelen. De tegels zijn robuust en super 

onderhoudsvriendelijk dankzij M-Coat met 10 jaar garantie. Er zijn 

ook zwembadboorden beschikbaar.

Veelzijdig 
inzetbaar



COSY 45KERA LINEA CARAMEL - 60 x 60 cm - p. 146



COSY46 KERA LINEA PEARL GREY - 80 x 40 cm - p. 146



COSY 47

KERA LINEA COSY GREY - 60 x 60 cm - p. 146



COSY48 KERA LINEA BLUESTONE - 60 x 60 cm - p. 146  



COSY 49

KERA LINEA NATURAL BEIGE - 60 x 60 cm - p. 146  

KERA LINEA CREAM - 60 x 60 cm - p. 146

ZWEMBADBOORDEN KERA LINEA CREAM - 60 x 60 cm - p. 146



COSY50

PIETRA LINEA TARTUFO - 40 x 40 cm - p. 147 

GEZELLIGHEID TROEF

Met z’n aangenaam aanvoelende textuur, heeft Pietra Linea een gezellig 

karakter. Dat uit zich ook in het warme kleurenpalet. M-Coat is je garantie voor 

onderhoudsgemak en blijvende schoonheid. Met de populaire formaten, een 

wildverband en zwembadboorden waarmee je ook een trap of zwevend terras 

aanlegt, kan je veel kanten op.



COSY 51PIETRA LINEA NERO - 40 x 40 cm - p. 147  



COSY52

PIETRA LINEA MACCHIATO - 60 x 60 cm - p. 147

ZWEMBADBOORDEN PIETRA LINEA MACCHIATO - 60 x 60 cm - p. 147



COSY 53

GRANITÉ TOPO - 60 x 60 cm - p. 148  

EENVOUDIGE EIGENZINNIGHEID

Granité beschikt over een eenvoud die zich in quasi elke tuin, maar zeker in een 

cosy omgeving, perfect laat invoegen. Met M-Coat Protection, tal van formaten en 

een brede waaier aan kleuren is deze tegel voor vele toepassingen ideaal.

De Granité is een tegel die zich uitermate sfeervol laat combineren met klinkers, 

traptreden en randafwerking uit het Marlux-gamma. Gecombineerd met Gardino 

en Georoc-traptreden scoor je altijd.



COSY54



COSY 55

GRANITÉ CARBONO - Lineair wildverband - p. 148

GARDINO RANDA SAFFIER - 60 x 11 x 14 cm - p. 159 



COSY56



COSY 57GRANITÉ PERLA - 60 x 60 cm - p. 148



COSY58 GRANITÉ ARGENTA - 40 x 40 cm - p. 148



COSY 59

GRANITÉ GRIGIO - 40 x 40 cm - p. 148 

GEOROC GRANIETGRIJS - 100 x 35 x 15 cm - p. 161

GRANITÉ SIENA - 40 x 40 cm - p. 148

GARDINO RANDA ALASKA - 35 x 11 x 14 cm - p. 159 



COSY60



COSY 61

IN LIJN MET DE RETROTREND

Met Graphico wordt een betonnen buitenvloer helemaal 

anders. Het retromotief, dat subtiel in quasi dezelfde 

grijze tint aanwezig is, kan in verschillende patronen 

gelegd worden. Graphico past helemaal bij de vintagestijl 

van je interieur. 

Ook perfect om kleine accenten te leggen temidden 

van een effen tegelvloer of om een intiem hoekje af te 

bakenen.

GRAPHICO RETRO GREY - 60 x 60 cm - p. 147

GRAPHICO ART DECO GREY - 60 x 60 cm - p. 147



COSY62

INFINITO LAVATO BASALT - 60 x 60 cm - p. 153

MOODUL GREY - 60 x 30 x 9 cm - p. 157

MOODUL BLACK AFDEKSTEEN - 60 x 30 x 7,5 cm - p. 157



COSY 63

BESTRATING DIE NOOIT VERVEELT

In de Infinito Lavato komen de natuursteengranulaten 

dankzij de uitgewassen deklaag extra tot hun recht. 

De stenen hebben een robuuste dikte van 6 cm en zijn 

beschikbaar in vele formaten van klein tot groot. De 

genuanceerde kleuren laten zich perfect combineren met 

de effen kleuren. Het is een ideale reeks om de gezellige 

sfeer van je woning door te trekken naar buiten. Hydro-M 

maakt ze kleurvaster en makkelijker in onderhoud.

Infinito Lavato vormt ook een harmonieus huwelijk 

met Moodul, het innovatieve modulaire wandsysteem 

van Marlux. Je vindt meer informatie over de andere 

functionaliteiten op p. 118 - 124 en een mooi voorbeeld  

in een minimale omgeving op p. 14.



COSY64



COSY 65INFINITO LAVATO ATLANTIC - 100 x 50 cm - p. 153  



COSY66

INFINITO LAVATO CAVIAR - 60 x 60 cm - p. 153



COSY 67

INFINITO LAVATO SHADOW - 60 x 60 cm - p. 153

INFINITO LAVATO ASH - 20 x 20 cm - p. 153



COSY68



COSY 69INFINITO LAVATO CAVIAR - Lineair wildverband - p. 153



COSY70

INFINITO LAVATO CAVIAR - 20 x 20 cm - p. 153

GARDINO RANDA LAVA - 120 x 11 x 14 cm - p. 159



COSY 71

INFINITO LAVATO BASALT - 15 x 15 cm - p. 153



COSY72



COSY 73VIRAGE BLACK - 30 x 30 x 12 cm - p. 156

ECOLOGIE IN EEN VERNIEUWENDE VORMGEVING 

Virage is een uniek product waarin het ecologische karakter 

met een vernieuwend, origineel design in harmonie wordt 

gebracht. Door de modulaire opbouw is het mogelijk om 

hiermee verschillende patronen te maken.

Het evenwicht tussen beton en gras of kiezel, schept een 

lijnenspel waarmee je aan elke oppervlakte een opmerkelijk 

karakter geeft.



COSY74



COSY 75

VIRAGE GREY - 30 x 30 x 12 cm - p. 156 



CLASSIC76

CLASSIC



CLASSIC 77

Natuurlijke aardetinten en warme accenten zijn de bron van inspiratie 

voor een rustieke tuinatmosfeer. Kleinere tegels en getrommelde stenen, 

verrassende legpatronen en levendige kleurnuanceringen, zorgen samen 

met rustieke elementen en dromerige accessoires voor een gezellige 

huiselijkheid in de tuin. Met klassiekers zoals rozen, hortensia en buxus 

creëer je verborgen hoekjes en borders.  
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CLASSIC TOLOSA - 40 x 40 cm - p. 148

WARME SCHAKERINGEN

De warme tinten en nuances van de Classic-tegels maken deze reeks 

echt een topper voor rustieke terrassen. M-Coat zorgt ervoor dat het 

onderhoud zo eenvoudig is als de uitstraling weelderig is.  
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CLASSIC ANCONA - 40 x 40 cm - p. 148

GEOROC GRANIETGRIJS - 100 x 35 x 15 cm - p. 161



CLASSIC80 CLASSIC ALMERIA - 40 x 40 cm - p. 148 

CLASSIC DORATO - 40 x 40 cm - p. 148 
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De gecoate Recta-tegels met hun mooie structuur in een 

formaat 40 x 40 of 60 x 30 zijn gewoon gemaakt voor een 

tuin die nooit verveelt. Zeker als je ze combineert met 

klinkers, Gardino-palissades en Georoc-traptreden zorg je 

voor aangename afwisseling.

Klassiek in 
eenvoud



RECTA THEBE - 40 x 40 cm - p. 149

GEOROC GRANIETGRIJS - 100 x 35 x 15 cm - p. 161

GARDINO STONEHEDGE ROUBAIX - 35 x 11 x 14 cm - p. 159 CLASSIC 83



RECTA TYRUS - 40 x 40 cm - p. 149

GEOROC GRANIETGRIJS - 100 x 35 x 15 cm - p. 161CLASSIC84
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RECTA EFEZE - 40 x 40 cm - p. 149

STONEHEDGE CAMARGUE - 20 x 5 cm - p. 154 
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RECTA THEBE - 40 x 40 cm - p. 149

STONEHEDGE BONT - 15 x 15 cm - p. 154

GARDINO STONEHEDGE BONT - 60 x 11 x 14 cm - p. 159



CLASSIC88 SABLÉ KLIO - 60 x 60 cm - p. 149 
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SABLÉ APOLLO - 40 x 40 cm - p. 149 

SIMPELWEG MOOI

Sablé is een gestraalde terrastegel die in vier natuurlijke 

kleuren en in diverse formaten beschikbaar is. Een 

budgetvriendelijke oplossing en één van onze klassiekers.



INFINITO NATURO LUVIA - 60 x 30 cm - p. 152 CLASSIC90
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Infinito Naturo heeft een mooie natuurlijke structuur die helemaal tot 

zijn recht komt in een klassieke tuinomgeving.  

Ook de kleuren - en zeker de genuanceerde kleuren -  zijn er perfect 

op afgestemd. Infinito Naturo wordt geproduceerd met Hydro-M 

receptuur zodat je nog vele jaren geniet van de warme uitstraling.

Warm en 
gezellig
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CLASSIC 93INFINITO NATURO LUPO - 60 x 60 cm - p. 152 



CLASSIC94
INFINITO NATURO DUNA - 60 x 60 cm - p. 152

INFINITO NATURO DUNA - 60 x 30 cm - p. 152 
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INFINITO NATURO SCURO - 60 x 60 cm - p. 152  



CLASSIC96

INFINITO NATURO SAGARO - 60 x 30 cm - p. 152



CLASSIC 97INFINITO NATURO ETNA - 60 x 60 cm - p. 152  



CLASSIC98 STONEHEDGE BONT - 20 x 5 cm - p. 154 
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STONEHEDGE TITAANGRIJS - 20 x 20 cm - p. 154 

DE TOPKLINKER

Zeg nooit zomaar klinker tegen een Stonehedge. Met zijn 

authentieke verouderingstechniek en het recept met Hydro-M, 

lost deze klinker alle beloftes in. De vele formaten en kleuren 

geven vleugels aan je fantasie. De combinatiemogelijkheden 

met andere Marlux-producten zijn schier eindeloos. 
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CLASSIC 101STONEHEDGE ANTRACIET - 10 x 10 cm - p. 154 
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STONEHEDGE SUNSET ROOD - 15 x 15 cm - p. 154

STONEHEDGE BRUIN-ZWART - 15 x 15 cm - p. 154

STONEHEDGE CAMARGUE - 15 x 15 cm - p. 154
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STONEHEDGE BRUIN-ZWART - 15 x 15 cm - p. 154

GEOROC TITAANGRIJS - 100 x 35 x 15 cm - p. 161 
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STONEHEDGE OCEANIS - 15 x 15 cm - p. 154

STONEHEDGE TITAANGRIJS - 15 x 15 cm - p. 154 



CLASSIC106 STONEHEDGE CHAMPAGNE - 15 x 15 cm - p. 154
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STONEHEDGE ROUBAIX - 15 x 15 cm - p. 154

GEOROC TITAANGRIJS - 100 x 35 x 15 cm - p. 161 
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STONEHEDGE ROUBAIX - Cahors - p. 154

STONEHEDGE OUD WIT - Cahors - p. 154

GARDINO STONEHEDGE ROUBAIX - 35 x 11 x 14 cm - p. 159

RECTA EFEZE - 40 x 40 cm - p. 149



CLASSIC 109STONEHEDGE HARLEKIJN - 15 x 15 cm - p. 154  
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STONEHEDGE BONT  - 30 x 20 cm - p. 154

GARDINO STONEHEDGE BONT - 35 x 11 x 14 cm - p. 159 
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STONEHEDGE CAMARGUE - Cahors - p. 154 

STONEHEDGE ROUBAIX - 30 x 20 cm - p. 154 
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STONEHEDGE ANTRACIET - 40 x 30 cm - p. 154
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FUNCTIONAL

MOODUL

MUURELEMENTEN

GROOTFORMAATTEGELS

TEGELDRAGERS

ECOLOGISCHE BESTRATING

TUINAFWERKING

AFWATERING

INVISO

VERLICHTING

ZWEMBADBOORDEN

Jouw vraagstukken,  
onze oplossingen:
       
Praktische hulpjes voor je tuininrichting
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Een uitgesproken ecologische oplossing, elementen om borders, bloembakken 

en muren te bouwen, zichtbare en zelfs onzichtbare boordstenen, trappen 

en zwembadboorden, waterafvoer… Voor iedere wens is er een oplossing. 

Daarin gaan we ver. Ontdek op de volgende pagina’s welke praktische 

productoplossingen je voor al je specifieke vragen vindt in het Marlux-gamma. 

Ook je verdeler of plaatser zal je er graag meer over vertellen.
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BETOLUX SATIN GREY - 100 x 100 cm - p. 145

MOODUL BLACK - 60 x 30 x 9 cm - p. 157

MOODUL BLACK AFDEKSTEEN - 60 x 30 x 7,5 cm - p. 157

MOODUL ACCESSOIRES - p. 157 - 158



MUUR EN MEER

Moodul is in de eerste plaats een modulair systeem 

met tijdloos design waarmee je functionele 

scheidingswanden bouwt. Lage muurtjes, 

keermuurtjes, hoge scheidingsmuren... De basis 

bestaat uit een muurelement van 60 x 30 x 9 cm en 

een afdeksteen van 60 x 30 x 7,5 cm in de kleuren 

Black en Grey. Je voorkeur gaat uit naar een grijze 

wand met een grijze afdeksteen? Of eerder naar 

een zwarte? Of naar een grijze wand met zwarte 

afdeksteen of net andersom? Je bepaalt het 

gewoon zelf.

Moodul is meer dan muur: je bouwt er naar eigen 

inzicht ook de meest creatieve en functionele 

toepassingen mee. En .... Moodul gaat nog een 

stap verder. Met esthetische accessoires in RVS of 

Thermo Es geef je je muur een heel persoonlijk 

karakter. 
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Moodul LED strip

- solide LED strip voor buiten met beschermende 

buitenmantel van geëxtrudeerd PVC

- standaard beschikbaar in 5 m, 10 m of 15 m,

 andere lengtes op aanvraag 

- lange levensduur

in 3 types verkrijgbaar: wit, RGB, RGB zonder lichtpunten

Moodul zitbank

- 119,5 cm lang, 45 cm diep en 4 cm dik

- uitvoering in Thermo Es

- ondersteuning naar keuze in RVS of Thermo Es

- maximale draagkracht 220 kg

- kan om de 60 cm aan de muur bevestigd worden

Universeel RVS ophanghaakje

- kan overal aan de muur bevestigd worden

- uitvoering RVS

- verpakt per 5 met 5 RVS schroefjes M5x16 

- maximale draagkracht 8 kg
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MOODUL BLACK/GREY - 60 x 30 x 9 cm - p. 157

MOODUL BLACK/GREY AFDEKSTEEN - 60 x 30 x 7,5 cm - p. 157

MOODUL ACCESSOIRES - p. 157 - 158

BETOLUX SATIN GREY - 100 x 100 cm - p. 145
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BUITEN KOKEN

Met Moodul bouwelementen en accessoires zijn er geen 

grenzen aan je mogelijkheden.

Wat dacht je van een knappe buitenkeuken? Bij deze 

werd het keukenaanrecht en het tafelblad gemaakt uit 

gewapend gegoten beton. Zo’n keuken is ongetwijfeld een 

enorme meerwaarde voor jouw buitenleven. Maar ook een 

tuinbar of een buitendouche zijn perfect haalbare creaties. 

Heb jij ook een buitendroom? Maak hem waar met Moodul.

Tafelblad  

Een tafelblad van 180 x 90 x 7,5 cm uit zelfverdichtend en 

gewapend gegoten beton maakt het plaatje af. Het blad kan tegen 

een stootje en is vlekbestendig.

Moodul open haard  

Vuurhaard vervaardigd uit Cortenstaal, een metaalsoort die 

een mooie roesthuid  aan de buitenzijde van de haard zet en 

daardoor zijn typische roestbruine kleur krijgt. Eens de roesthuid 

gevormd is, stopt het roestproces en blijft de kwaliteit gegaran-

deerd. Meer informatie hierover op aanvraag.

in-lite WEDGE Moodul  

- vierkant wandarmatuur in warm zilver gecoat aluminium

- geeft een indirect gebundeld warm wit licht 

- 12V/1,5W

- bevestigen aan muur met bijgeleverd RVS ophanghaakje

Aanrecht

Het aanrecht uit zelfverdichtend en gewapend gegoten 

beton is 120 x 60 x 7,5 cm en voorzien van een coating die het 

vlekproof maakt. Informatie op aanvraag.
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MOODUL GREY - 60 x 30 x 9 cm - p. 157

MOODUL GREY AFDEKSTEEN - 60 x 30 x 7,5 cm - p. 157

MOODUL ACCESSOIRES - p. 157 - 158

BETOLUX SATIN GREY - 100 x 100 cm - p. 145
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MOODUL ACCESSOIRES

Met een Moodul zitbank tegen de wand krijgt een 

scheidingsmuur een gezellige en uitnodigende functie. 

Bevestig zonder boren de eenvoudige Moodul haakjes, 

hang daaraan een paar decoratieve bloembakjes en je 

geeft  meteen groen leven aan een buitenmuur.

in-lite heeft  een knap gamma LED-buitenverlichting 

gebaseerd op 12V laagspanning. Dat past perfect 

bij Moodul en voorziet je terras van duurzaam en 

energiezuinig licht.

in-lite CURV Moodul

- decoratieve wandlamp in warm zilver gecoat aluminium

- geeft warm wit licht - 12V

- geschikt voor aansluiting op 230V lichtnet d.m.v. transfo

- bevestigen aan muur met bijgeleverd RVS ophanghaakje 

Moodul leggers

- 119,5 cm lang, 30 cm diep en 2,6 cm dik

- 59,5 cm lang, 30 cm diep en 2,6 cm dik

- uitvoering in Thermo Es*

- ondersteuning naar keuze in RVS of Thermo Es

- maximale draagkracht 50 kg

- kunnen overal aan de muur bevestigd worden

Sierstrip

- 180 cm lang, 3 cm diep en 1,5 cm dik

- uitvoering in RVS of Thermo Es*

- kan in elke groef van de muur bevestigd worden

*Thermo Es: milieuvriendelijke houtkwaliteit

Essenhout wordt bij een thermobehandeling verwarmd tot 

minimaal 215°C. Er wordt stoom gebruikt om barsten en scheuren 

in het hout te voorkomen. Na deze behandeling is het hout te 

vergelijken met tropisch hardhout van klasse I. De warme kleur 

vergrijst mettertijd mooi en egaal zoals bij hardhout. Het grote 

voordeel is dat hier snelgroeiende bomen voor gebruikt worden 

en er geen tropische bossen met traaggroeiend hardhout voor 

moeten gerooid worden. Op en top milieubewust.
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Trap

Met de Moodul bouwstenen 

en de afdekstenen bouw je 

een mooie strakke trap.

Zitbankje

Ergens een vrijstaand zitbankje 

nodig? Met Moodul creëer je een 

duurzaam exemplaar. 

Bloembak

Een bloembak met Moodul is perfect om een 

solitaire grote plant in te zetten maar je kunt 

er even goed een gevarieerd bloemdbed of 

kruidenperk van maken.

Vuurbak

Gezellig en trendy: maak een vuurbak om ook tijdens 

de wat koelere dagen of frisse avonden volop te 

genieten van je terras.

Binnen het gamma Moodul accessoires vind je ook de 

passende vuurschaal in staal, zie p. 158.

MOODUL GEEFT VRIJE RUIMTE AAN CREATIVITEIT

Moodul is tevens een ideaal element om creatieve, 

functionele realisaties mee tot stand te brengen. Denk 

bijvoorbeeld aan zitbanken, een zithoek, een plantenbak, 

een vuurbak of een trap. Wil je een motief? Mix grijze en 

zwarte stenen en creëer een mooi patroon.

Keukenwand

Een compacte keukenwand is enorm verrijkend 

voor een klein terras. En enorm praktisch.
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STONEHEDGE OUD WIT - 15 x 15 cm - p. 154

GRANUWALL NATURA - 30 x 12 x 12 cm - p. 160

CREATIEF MET MUURTJES EN 

AFWERKING

Muurelementen van Marlux zijn 

er in gladde en ruwe varianten. In 

schakeringen van licht tot donker. 

Met Granuwall en Granubrick kan je 

uiteraard in de eerste plaats muurtjes 

en afscheidingen bouwen, maar ze zijn 

ook ideaal om bv. een mooie zandbak 

of een creatief idee te construeren. 

GARDINO RANDA ALASKA - 35 x 11 x 14 cm - p. 159

GRANUWALL NATURA - 30 x 12 x 12 cm - p. 160

STONEHEDGE ROUBAIX - 30 x 20 cm - p. 154

GRANUBRICK ANTRACIET - 23,1/15,3 x 20 x 10 cm - p. 160 
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HOE GA JE TE WERK MET TEGELS IN GROOT FORMAAT

De voorbereidende werken en het leggen van de juiste fundering zijn voor tegels met groot 

formaat dezelfde als voor alle Marlux-tegels. 

Grootformaattegels zijn te zwaar om ze met de hand op te tillen. Gelukkig bestaan hiervoor 

handige tools die te huur zijn bij bedrijven voor machineverhuur. Voor 100 x 100 cm tegels 

adviseren wij het gebruik van een vacuümtoestel met een tilvermogen van minstens 140 kg,  

van bv. het merk Probst. Deze units zijn beschikbaar met zuignappen in verschillende 

formaten waarmee je de tegels aanzuigt. Wij raden af om een tegelklem te gebruiken, 

omdat je hiermee de randen van de tegels kan beschadigen.

Voor het aankloppen, gebruik je een rubberen hamer. Om de slagkracht goed te verdelen  

en breuk te vermijden, leg je eerst een houten balkje op de tegels. 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.
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Marlux-tegeldragers hebben een brede voet en 

zijn uiterst stabiel. Je kan tegels vanaf 40 x 40 cm 

tot 100 x 100 cm plaatsen op onze tegeldragers. 

Let wel op: klinkers kan je niet plaatsen op 

tegeldragers. 

Alles over het plaatsen van tegels op tegeldragers 

vind je in detail omschreven in onze brochure 

‘Plaatsing & Onderhoud’. Je vindt die bij je 

verdeler en op www.marlux.com.

VOOR HET DAKTERRAS

Je wilt graag Marlux-tegels plaatsen op een 

dakterras? Daarvoor gebruik je onze tegeldragers. 

Marlux-tegeldragers kunnen op elke ondergrond 

gebruikt worden. Er zijn vaste en regelbare 

tegeldragers beschikbaar. 

Het voordeel van regelbare tegeldragers is dat ze 

met een regelsleutel makkelijk bijgesteld kunnen 

worden zonder dat je de tegels moet optillen. 

KERA LINEA COSY GREY - 60 x 60 cm - p. 146



DRAINO GRIJS - 22 x 11 x 8 cm - p. 156FUNCTIONAL128



ACCÉDO GRIJS - 22 x 11 x 8 cm - p. 156

ECOLOGISCHE OPLOSSINGEN

Grasbetontegels, Draino en Accédo zijn dé 

geschikte producten om een praktische 

verharding aan te leggen in eender 

welke omgeving. Naast een enorm hoge 

waterdoorlatendheid, beschikken ze over 

decoratieve eigenschappen die het ook in 

moes- en kruidentuintjes zeer goed doen.

Het paradepaard uit de ecologische 

reeks is ongetwijfeld Virage. Ecologische 

bestrating met een hoog designgehalte.

GRASBETONTEGELS GRIJS - 60 x 40 x 10 cm - p. 156 

VIRAGE GREY - 30 x 30 x 12 cm - p. 156 
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GARDINO RANDA LAVA - 90 x 11 x 14 cm - p. 159

MULTIFUNCTIONELE AFWERKING

Je zou het op het eerste gezicht niet denken, maar palissades geven je haast onbeperkte 

mogelijkheden. Je kan onze Gardino’s liggend of 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 waterbak voor in de tuin, 

kruiden- en plantenbakken… laat je fantasie maar de vrije loop.

GARDINO STONEHEDGE BONT - 60 x 11 x 14 cm - p. 159 GARDINO RANDA OSLO - 60 x 11 x 14 cm - p. 159
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DE JUISTE AFVOERGOOT VOOR IEDERE 

TOEPASSING

Het gamma afvoergoten van Marlux matcht 

mooi met alle Marlux-producten.

De gootjes zijn knap van design en de kleuren 

gaan perfect samen met alle populaire tegel- 

en klinkerkleuren. De lijngoten sluiten elegant 

aan bij het assortiment zwembadboorden. 

De standaardgoten kan je combineren 

met verschillende roosters van verzinkt 

staal of gietijzer. Deze zijn vervangbaar en 

uitwisselbaar voor alle goten. De lijngoten zijn 

beschikbaar in galva en inox en zijn indien 

gewenst, voorzien van goed bereikbare 

toegangsluiken voor onderhoud.

Standaard goot met verzinkt stalen rooster: hoogte 6 cm

Standaard goot met verzinkt stalen rooster Antraciet: hoogte 6 cm

Lijngoot galva: hoogte 8 cm Lijngoot galva met toegangsluik: hoogte 8 cm

Lijngoot inox: hoogte 6 cm Lijngoot inox met verplaatsbaar toegangsluik: hoogte 6 cm

Gietijzeren rooster Antraciet Gietijzeren rooster Brons 

Standaard goot met verzinkt stalen rooster: hoogte 10 cm

Standaard goot met verzinkt stalen rooster Antraciet: hoogte 10 cm
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VOOR EEN NIET-DRAINERENDE ONDERGROND

Als je klinkers of tegels wilt plaatsen op een niet-

drainerende ondergrond zoals bv. een betonplaat, 

maak je best gebruik van een drainagemat. Let wel op, 

want plaatsing op drainagematten is enkel geschikt 

voor oppervlakken waarop enkel gelopen of gefietst 

wordt, dus niet voor je oprit.

Drainbase van Marlux bevat afvoerkanaaltjes en heeft 

aan de bovenzijde een waterdoorlatend vlies dat ervoor 

zorgt dat de zand- of stabilisélaag niet weg kan vloeien.

Hoe je met een drainagemat te werk gaat, vind je in de 

brochure ‘Plaatsing & Onderhoud’, beschikbaar bij je 

verdeler en op onze website.

OSTRA LINEA COBRA - 60 x 60 cm - p. 146
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HOCUS POCUS

Je wilt je perken en je 

afscheiding tussen bestrating 

en gras netjes afbakenen, 

maar je houdt niet van 

zichtbare boorden? Dan is 

Inviso voor jou gemaakt. 

Deze intelligente boordsteen 

komt eerst nog even piepen, 

maar eenmaal je beplanting 

volgroeid is, zie je er niets 

meer van. Inviso is een 

‘verdoken’ boordsteen 

die zich gemakkelijk laat 

plaatsen.

INVISO GRIJS - 100 x 20 x 6/1,5 cm - p. 161

INFINITO MODERNO VESUVIO - 60 x 30 cm - p. 151
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KIJK WAT LICHT KAN DOEN

Met licht creëer je sfeer in je tuin en maak je de zomers op je terras wat langer.

in-lite ontwerpt en produceert toonaangevende LED-buitenverlichting gebaseerd op 12 volt 

laagspanning. Deze verlichting is eenvoudig en veilig zelf aan te leggen. Bovendien is LED-verlichting 

de meest duurzame en energiezuinige optie.

Op de afgebeelde tuin zie je hoe je met het gamma buitenverlichting van in-lite een volledige tuin 

sfeervol verlicht. Op de foto werden de spots MINI SCOPE en FUSION en de armaturen FUSION 22  

en LIV LOW DARK gebruikt.

Het volledige in-lite gamma ontdek je op www.in-lite.be. Je vindt hier ook een verdeler in je buurt.

MINI SCOPE

Deze kleine spot wordt standaard 

geleverd met een beugel en 

grondpen. Dit maakt het armatuur 

geschikt voor montage aan 

bijvoorbeeld schutting of muur en 

voor het aanlichten van planten en 

struiken in de border.

FUSION

Markeer op subtiele wijze 

je terras of oprit met de 

FUSION grondspot. De 

spot is makkelijk in andere 

materialen te verwerken.

FUSION 22

Dit kleine armatuur is 

overdag praktisch niet 

zichtbaar. Het zachte 

licht verblindt niet en 

is geschikt voor paden, 

traptredes en terrassen.

LIV LOW DARK

Laag bovengronds 

armatuur LIV LOW DARK 

geeft rondom een warm 

wit sfeerlicht. Ideaal 

voor bijvoorbeeld het 

terras of de border.
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TOT AAN DE WATERRAND

Marlux-zwembadboorden zijn een 

knappe oplossing om je terras en 

zwembad in één lijn in elkaar te 

laten overvloeien. Je vindt ze in de 

gamma’s Manhattan, Kera Linea en 

Pietra Linea. Je kan je terrastegel en 

zwembadboord in dezelfde kleur en 

afwerking kiezen. Voor jarenlange 

schoonheid en onderhoudsgemak 

zijn de zwembadboorden voorzien 

van M-Coat Protection. Spatten en 

plonzen mag dus naar hartenlust. 

 Marlux-zwembadboorden 

zijn niet enkel een mooie 

zwembadoplossing. Ze zijn ook 

razend knap als je ze gebruikt om 

een trap te construeren of om een 

‘zwevend’ terras aan te leggen.

Hoe doe je dat? Kijk snel in onze 

brochure ‘Plaatsing & Onderhoud’ 

bij Plaatsing van zwembadboorden. 

Vraag de brochure bij je verdeler of 

download ze op www.marlux.com.

Binnenhoek Recht Buitenhoek 

ZWEMBADBOORDEN KERA LINEA PEARL GREY - 60 x 60 cm - p. 146

KERA LINEA PEARL GREY - 60 x 60 cm - p. 146
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BASE

RECTA 

SABLÉ

RANDA

Jouw vraagstukken,  
onze oplossingen:
       
De mooiste prijs-kwaliteitsverhouding
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De tegels en klinkers in het Base-gamma zijn zorgvuldig gekozen voor 

hun optimale verhouding prijs-kwaliteit. Ze zijn onderling meesterlijk te 

combineren. Ze geven je meer dan voldoende ruimte om je tuin en terras 

helemaal uit te werken in je favoriete stijl. Base staat voor frisse eenvoud 

die voor iedereen betaalbaar is. 
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RECTA THEBE - 60 x 30 cm - p. 149

GARDINO STONEHEDGE KOBALT - 60 x 11 x 14 cm - p. 159
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RECTA EFEZE - 40 x 40 cm - p. 149
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RECTA TYRUS - 40 x 40 cm - p. 149
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SABLÉ KLIO & DIANA - 40 x 40 cm - p. 149

Met de tegels Sablé en Recta en de klinkers Randa, biedt Marlux je een keuze aan 

kleuren en formaten om met een minimaal budget een terras, pad of oprit aan te 

leggen. Je kiest al een Randa vanaf 18,50 euro/m2, Sablé vanaf 26,60 euro/m2 en 

Recta vanaf 38,05 euro/m2. Mooi en duurzaam!

De Marlux-kwaliteit blijft gegarandeerd. Recta biedt je alle voordelen en garanties 

van een tegel met M-Coatbescherming en ook Sablé heeft 10 jaar garantie op 

kalkuitslag en vorstbestendigheid. Je krijgt ‘waar voor je geld’.
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SABLÉ DIANA - 60 x 60 cm - p. 149

RANDA MONACO - 15 x 15 cm - p. 155

GARDINO RANDA SAFFIER - 120 x 11 x 14 cm - p. 159



onze producten
       

TERRASTEGELS

INFINITO’S

SIERBESTRATING

ECOLOGISCHE BESTRATING

MOODUL

TUINAFWERKING

GRIJZE PRODUCTEN

ACCESSOIRES

Zeer onderhoudsvriendelijk. 
Reinigen met zuiver water en 
terrasreiniger.

Antislip.

Geschikt voor oprit 
(max. 3,5 ton).

Plaatsing met 
tegeldragers mogelijk

Vorstbestendig.

Onderhoudsvriendelijk.
Regelmatig reinigen met zuiver 
water en terrasreiniger.

PRODUCTEN LEGENDE
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Betolux GEGOTEN TERRASTEGEL MET COATING

Formaten (cm) en kleuren* 100 x 100 x 6

Satin Grey •

Diamond Grey •

Satin Grey Diamond Grey

*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 169. 

terrastegels

p. 12/13/14/118/120/122

Manhattan TERRASTEGEL MET M-COATBESCHERMING

ZWEMBADBOORD

Formaten (cm) en kleuren* 60 x 60 x 4 80 x 40 x 4 60 x 60 x 4

Black • •

Concrete • • •

White • • •

Black Concrete White

ZWEMBADBOORD 

Binnenhoek Recht 

Buitenhoek 

p. 16/17/18
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*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 169. 

ZWEMBADBOORD

Formaten (cm) en kleuren* 40 x 40 x 4 60 x 60 x 4 80 x 40 x 4 60 x 60 x 4

Pearl Grey • • • •

Cosy Grey • • •

Bluestone • • •

Caramel • • •

Natural Beige • • • •

Cream • • • •

Kera Linea TERRASTEGEL MET M-COATBESCHERMING

Cosy Grey BluestonePearl Grey

ZWEMBADBOORD 

Binnenhoek Recht 

Buitenhoek 

CreamCaramel Natural Beige

p. 44/46/47/48/49/127/135

Formaten (cm) en kleuren* 60 x 60 x 4 90 x 60 x 4

Mustang • •

Cobra • •

Ostra Linea TERRASTEGEL MET M-COATBESCHERMING

Mustang

Per pallet zitten er 7 verschillende leisteenstructuren. Deze goed mengen voor een optimaal natuurlijk effect. 

Cobra

p. 42/43/132
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ZWEMBADBOORD

Formaten (cm) en kleuren* 40 x 40 x 4 60 x 40 x 4 60 x 60 x 4 Miro wildverband** 60 x 60 x 4

Nero • • • •

Tartufo • • • •

Ferro • • • • •

Macchiato • • • • •

**Module Miro wildverband: 40 x 20 cm (2 st.) + 40 x 40 cm (2 st.) + 60 x 40 cm (2 st.) - dikte 4 cm

*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 169. 

Pietra Linea TERRASTEGEL MET M-COATBESCHERMING 

Ferro 

p. 50/51/52

Nero Tartufo Macchiato 

ZWEMBADBOORD 

Recht BuitenhoekBinnenhoek

RETRO ART DECO

Formaten (cm) en kleuren* 60 x 60 x 4 60 x 60 x 4 

Grey • •

Graphico TERRASTEGEL MET M-COATBESCHERMING 

p. 60/61 LEGPATRONEN

Grey

Retro Art Deco

Grey Grey
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Ancona

Formaten (cm) en kleuren* 40 x 40 x 4

Almeria •

Dorato •

Tolosa •

Ancona •

Almeria

Perla

Classic TERRASTEGEL MET M-COATBESCHERMING 

Dorato

p. 78/79/80/81

Granité TERRASTEGEL MET M-COATBESCHERMING 

Formaten (cm) en kleuren* 40 x 40 x 4 60 x 30 x 4 60 x 40 x 4 60 x 60 x 4 80 x 40 x 4 Lineair WVB**

Carbono • • • • • •

Topo • • •

Perla • • • • • •

Grigio • • •

Siena • • •

Argenta • •

Carbono

Grigio Siena

p. 53/54/56/58/59

Argenta

Topo

**Module Lineair wildverband: 80 x 40 cm + 60 x 40 cm + 40 x 40 cm - dikte 4 cm

*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 169. 
MARLUX148

Tolosa



Recta TERRASTEGEL MET M-COATBESCHERMING 

Formaten (cm) en kleuren* 40 x 40 x 4 60 x 30 x 4

Tyrus • •

Thebe • •

Efeze • •

Tyrus Thebe Efeze

Sablé GESTRAALDE TERRASTEGEL

Formaten (cm) en kleuren* 40 x 40 x 4 50 x 50 x 5 60 x 60 x 4

Calisto • • •

Klio • •

Diana • • •

Apollo • • •

Calisto Klio Apollo

p. 88/89/141/142

Diana

VORSTBESTENDIG

10
JAAR

GEEN KALKUITSLAG

*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 169. 
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p. 82/84/85/86/108/138/139/140



Avignon GEGOTEN TERRASTEGEL 

Formaten (cm) en kleuren 50 x 50 x 5 60 x 40 x 5 60 x 60 x 5 80 x 80 x 5 100 x 100 x 5 100 x 100 x 8

Black • • • • • •

Grey • • • • •

Black Grey Black

Polyton GESLEPEN TERRASTEGEL

Formaten (cm) en kleuren* 60 x 60 x 4

Intensive Black •

Natural Blue •

Mystic Grey •

Silky White** •

Intensive Black Natural Blue Silky White

p. 20/21/22/23

Mystic Grey

BOORDSTEEN BIELZEN TRAPTREDE 

Formaten (cm) en kleuren 100 x 20 x 5 75 x 12 x 20 120 x 12 x 20 100 x 40 x 20

Black • • • •

**Eigen aan de gebruikte grondstoffen, kunnen in deze tegels minimaal kleine zwarte puntjes aanwezig zijn. Voor Polyton geldt een specifiek onderhoudsadvies. U vindt dat 
bij de onderhoudstips op onze website.

p. 34/35

*Vermelde tegelformaten zijn nominale maten, de fabricagematen vind je op p. 169. 
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Infinito Moderno STRAKKE BESTRATING

Formaten (cm) en kleuren 20 x 20 x 6 30 x 20 x 6 60 x 30 x 6 60 x 60 x 6 80 x 80 x 6 100 x 50 x 6 100 x 100 x 6

Vesuvio • • • • • • •

Nimbo • • • • • •

Urbano • • • • • • •

Nebia • • • •

Orso • • • •

Terra • •

Formaten (cm) en kleuren Lineair WVB* Giga WVB**

Vesuvio •

Nimbo •

Nebia •

Vesuvio Nimbo

Nebia

Urbano

Orso Terra

*Module Lineair wildverband: 70 x 30 cm + 62 x 30 cm + 55 x 20 cm + 44 x 20 cm + 33 x 20 cm + 50 x 16 cm + 44 x 16 cm + 38 x 16 cm - dikte 7 cm
**Module Giga wildverband: 60 x 40 cm + 40 x 40 cm + 40 x 20 cm + 20 x 20 cm  - dikte 7 cm
Opgelet: plaatsing met tegeldragers mogelijk vanaf 60 x 30 cm

Infinito’s

p. 26/28/29/30/32/33/133
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Lupo Luvia Duna

Infinito Naturo GESTRUCTUREERDE BESTRATING

Formaten (cm) en kleuren 60 x 30 x 6 60 x 60 x 6

Etna • •

Scuro • •

Sagaro • •

Lupo • •

Luvia • •

Duna • •

SagaroEtna Scuro

p. 90/92/94/95/96/97
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Moreno

Infinito Tela GESTRUCTUREERDE BESTRATING

Hamada

p. 24/25

Formaten (cm) en kleur 60 x 60 x 6 100 x 100 x 6

Moreno • •

Hamada • •



Traptrede Boordsteen 

Infinito Lavato UITGEWASSEN BESTRATING

Formaten (cm) en kleuren 15 x 15 x 6 20 x 20 x 6 30 x 20 x 6 60 x 30 x 6 60 x 60 x 6

Caviar • • • • •

Atlantic • • • • •

Basalt • • • • •

Shadow • • • • •

Ash • • • • •

Formaten (cm) en kleuren 80 x 80 x 6 100 x 50 x 6 100 x 100 x 6 Lineair WVB*

Caviar • • • •

Atlantic • • • •

Caviar Basalt Atlantic Shadow Ash

BOORDSTEEN TRAPTREDE

Formaten (cm) en kleuren 100 x 20 x 6 50 x 35 x 15  100 x 35 x 15  

Caviar • • •

*Module Lineair wildverband:  70 x 30 cm + 62 x 30 cm + 55 x 20 cm + 44 x 20 cm + 33 x 20 cm + 50 x 16 cm + 44 x 16 cm + 38 x 16 cm - dikte 7 cm
Opgelet: plaatsing met tegeldragers mogelijk vanaf 60 x 30 cm

p. 62/64/66/67/68/70/71
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Stonehedge GETROMMELDE KLINKER 

Antraciet Titaangrijs Oceanis Bruin-zwart

Roubaix

Formaten (cm) 
en kleuren

10 x 10 x 6 20 x 5 x 6 22,5 x 15 x 6 15 x 15 x 6 20 x 20 x 6 30 x 20 x 6 40 x 30 x 6 Cahors*

Antraciet • • • • • • • •

Titaangrijs • • •

Oceanis •

Bruin-zwart • • • • • •

Roubaix • • • • • • • •

Harlekijn •

Bont • • • • • •

Camargue • • • • • •

Sunset rood • • • • •

Champagne • • •

Oud wit • • • • •

*Module Cahors wildverband: 28 x 21 cm (1 st.) + 21 x 14 cm (2 st.) + 14 x 14 cm (1 st.) - dikte 6 cm

Bont Camargue

Sunset rood Champagne Oud wit

Harlekijn

sierbestrating

p. 85/86/98/99/100/102/103/104/106/107/108/109/110/112/114/125
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Formaten (cm) en kleuren 15 x 15 x 6 20 x 20 x 6 30 x 20 x 6

Lava • • •

Monaco •

Oslo • • •

Alaska •

Randa STRAKKE KLINKER

Lava Monaco Oslo Alaska

p. 36/37/38/39/142
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Virage

Grasbetontegels

Antraciet 

Formaten (cm) en kleuren 22 x 11 x 7 22 x 11 x 8 20 x 20 x 8 30 x 20 x 8

Antraciet • • • •

Grijs • • • •

Grijs 

Antraciet Grijs 

Formaten (cm) en kleuren 22 x 11 x 8

Antraciet •

Grijs •

Formaten (cm) en kleuren 60 x 40 x 10 60 x 40 x 12

Grijs • •

Grijs 

p. 129

p. 128

p. 129

Draino

Accédo

Formaten (cm) en kleuren 30 x 30 x 12

Black •

Grey •

Black Grey 

ecologische bestrating

p. 72/74/129
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moodul

                                                                 AFDEKSTEEN

Formaten (cm) en kleuren 60 x 30 x 9 60 x 30 x 7,5

Black • •

Grey • •

MOODUL LEGGER

Type Omschrijving

Moodul legger in Thermo Es 119,5 x 30 x 2,6 cm

Moodul legger in Thermo Es 59,5 x 30 x 2,6 cm

Moodul steun legger in Thermo Es Steun legger (2 st.) + steunhaak RVS + schroeven

Moodul steun legger in RVS Steun legger (2 st.) + steunhaak RVS + schroeven

MOODUL ZITBANK  

Type Omschrijving 

Moodul zitbank in Thermo Es 119,5 x 45 x 4 cm

Moodul steun zitbank in Thermo Es Steun zitbank (2 st.) + steunhaak RVS + schroeven

Moodul steun zitbank in RVS Steun zitbank (2 st.) + steunhaak RVS + schroeven

Muurelementen Moodul

Accessoires Moodul

p. 14/62/118/120/122/124

p. 120/122/124

p. 14/118/120/124

AFDEKSTEENMUURELEMENT

Black BlackGrey Grey

Ondersteuning RVS Ondersteuning Thermo Es

Ondersteuning RVS Ondersteuning Thermo Es

MOODUL HAAKJE  

Type Omschrijving

Moodul universeel haakje in RVS per 5 haakjes

p. 14/118



MOODUL VERLICHTING

Type Omschrijving

in-lite CUBID Moodul Armatuur + haakje

in-lite CURV Moodul Armatuur + haakje

in-lite WEDGE Moodul Armatuur + haakje

in-lite kabel CBL-25 14/2 25 m

in-lite transfo CB-056/M Transformator 56 Watt

in-lite mini transfo CB-010E 10W
Mini-transfo overgang tussen een 12 Volt armatuur tot 10 Watt en een 100-240 Volt 
aansluiting

LED strip gepunt - wit - 5 m LED strip + voeding + aansluitsnoer 3 m + aluminium profiel

LED strip gepunt - wit - 10 m LED strip + voeding + aansluitsnoer 3 m + aluminium profiel

LED strip gepunt - wit - 15 m LED strip + voeding + aansluitsnoer 3 m + aluminium profiel

LED strip gepunt - RGB - 5 m LED strip + voeding + aansluitsnoer 3 m + aluminium profiel + bediening + controller

LED strip gepunt - RGB - 10 m LED strip + voeding + aansluitsnoer 3 m + aluminium profiel + bediening + controller

LED strip gepunt - RGB - 15 m LED strip + voeding + aansluitsnoer 3 m + aluminium profiel + bediening + controller

LED strip continue - RGB - 5 m LED strip + voeding + aansluitsnoer 3 m + aluminium profiel + bediening + controller

LED strip continue - RGB - 10 m LED strip + voeding + aansluitsnoer 3 m + aluminium profiel + bediening + controller

MARLUX158

Moodul LED strip 

gepunt - wit

Moodul LED strip 

gepunt - RGB

Moodul LED strip 

continue - RGB

in-lite CUBID Moodul in-lite WEDGE Moodulin-lite CURV Moodul

MOODUL VUURSCHAAL 

Type Omschrijving 

Moodul vuurschaal 60 x 60 x 15 cm

MOODUL SIERSTRIP 

Type Omschrijving 

Moodul sierstrip in Thermo Es 180 x 3 x 1,5 cm

Moodul sierstrip in RVS 180 x 3 x 1,5 cm

Connector Moodul sierstrip in RVS

Sierstrip RVS

Sierstrip Thermo Es

p. 122

p. 14/118/120/122



MARLUX 159

RioOslo

BontRoubaixKobalt

Saff ier

tuinafwerking

p. 82/86/108/110/130/138

Formaten (cm) en kleuren 11 x 14 x 35 11 x 14 x 60 11 x 14 x 90 11 x 14 x 120

Antraciet • • • •

Kobalt • • • •

Roubaix • • • •

Bont • • • •

Oud wit • • • •

Antraciet Oud wit

Onze palissades kunnen zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden.

Palissades Gardino Stonehedge 

Formaten (cm) en kleuren 11 x 14 x 35 11 x 14 x 60 11 x 14 x 90 11 x 14 x 120

Lava • • • •

Saff ier • • • •

Oslo • • • •

Rio • • • •

Alaska • • • •

Onze palissades kunnen zowel verticaal als horizontaal gebruikt worden.

Palissades Gardino Randa 

Lava Alaska

p. 32/36/37/38/54/59/70/125/130/142
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Muurelementen Granubrick

Formaten (cm) en kleuren 23,1 / 15,3 x 20 x 10

Antraciet •

Bronsgenuanceerd •

Terracotta •

Rood-zwart •

Natura •

Afdeksteen Hoeksteen met 

schijnvoeg

Normaalsteen

Antraciet Bronsgenuanceerd Terracotta

Rood-zwart Natura

Per pallet: 100 stuks: ± 55 normaalstenen, ± 40 afdekstenen, 

± 5 hoekstenen met schijnvoeg (niet apart verkrijgbaar)

p. 125

Muurelementen Granuwall

Formaten (cm) en kleuren 30 x 10 x 8 40 x 10 x 8 30 x 12 x 12  
2- en 3-zijdig bewerkt*

Antraciet • • •

Bronsgenuanceerd •

Roubaix •

Terracotta •

Natura •

Antraciet

TerracottaRoubaix

Bronsgenuanceerd

Natura

AFDEKSTEEN AFDEKSTEEN

Formaten (cm) en kleuren 50 x 25 x 15
2-zijdig bewerkt

50 x 25 x 15
3-zijdig bewerkt

25 x 25 x 15
3-zijdig bewerkt

50 x 25 x 15
2-zijdig bewerkt

50 x 25 x 15
3-zijdig bewerkt 

Antraciet • • • • •

Roubaix • • • • •

p. 125*Per pallet 100 stuks: ongelijke mengeling van ongeveer 1/3 2-zijdig bewerkte stenen en 2/3 3-zijdig bewerkte stenen.



GranietgeelGranietgrijs

Formaten (cm) en kleuren 50 x 35 x 15 100 x 35 x 15

Titaangrijs • •

Granietgrijs • •

Granietgeel • •

p. 59/79/82/84/103/107

Titaangrijs

Traptreden Georoc

MARLUX 161

Boordstenen Inviso

p. 133

Formaten (cm) en kleuren 100 x 20 x 6 > 1,5 

Antraciet •

Grijs •

Antraciet

Plaatsingsmodel

Grijs
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Betontegels 

Grijs

Formaten (cm) en kleuren 30 x 30 x 4* 30 x 15 x 4,5 40 x 40 x 4,5 50 x 50 x 4,8 60 x 40 x 4,8

Grijs • • • • •

Betonstraatstenen met deklaag

Formaten (cm) en kleuren 21 x 10,5 x 8 22 x 11 x 6 22 x 11 x 7 22 x 11 x 8 22 x 11 x 10 22 x 22 x 6 22 x 22 x 8

Antraciet • • • • • • •

Grijs • • • • • • •

Rood • • • •

Rood-zwart • •

Bruin-zwart •

Geel-brons •

Bruin-zwartRood-zwartAntraciet Grijs Geel-bronsRood

grijze producten

*Ook verkrijgbaar in 4,5 - 5 - 6 cm

Antraciet

Formaten (cm) en kleuren 55 x 20 x 6 55 x 25 x 8 55 x 35 x 8 55 x 47 x 8

Antraciet • • • •

Palirand rechthoekig 



Formaten (cm) en kleuren ø 11 - H 40-60 ø 15 - H 40-60-80-100 ø 20 - H 60-80-100-120-150-180-200

Antraciet • •

Grijs • • •

Ronde palissade met inkeping - ø 20 cm Antraciet - ø 11 cm Grijs - ø 11 cm

Ronde Palissade 

Antraciet

Formaten (cm) en kleuren 16,5 x 12 x 60 16,5 x 12 x 80 16,5 x 12 x 100

Antraciet • • •

Rood-bruin • • •

Grijs • • •

GrijsRood-bruin

Licht conisch in de lengterichting

Rustieke Palissade 

MARLUX 163

Licht conisch in de lengterichting
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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

Zwart • • •

Grijs • • • • • 

Formaten en kleuren hoek 30 cm hoek 40 cm hoek 50 cm hoek 60 cm hoek 80 cm

Zwart • • •

Grijs • • • • • 

U-STENEN

Formaten (cm) en kleuren 40 x 50 x 40 hoekstuk

Zwart • •

Grijs • •

Zwart

U- en L-stenen 

Grijs

Basis Boordstenen

Formaten (cm) en kleuren 100 x 15 x 5 100 x 20 x 5 100 x 20 x 6 100 x 20 x 8 100 x 20 x 10 100 x 25 x 8

Antraciet • • •

Grijs • • • • • •

Formaten (cm) en kleuren 100 x 30 x 6 100 x 30 x 10

Antraciet •

Grijs • •

Grijs + Antraciet



Grijs

Antraciet Grijs

Formaten (cm) en kleuren 100 x 14 x 14

Grijs •

Formaten (cm) en kleuren 50 x 35 x 15 100 x 35 x 15

Antraciet • •

Grijs • •

Gazonboordsteen

Traptreden Standaard

Antraciet Grijs

Boordstenen met Maaiboord

Formaten (cm) en kleuren 50 x 20 x 15

Antraciet •

Grijs •
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Tegeldragers 

Tegeldragers kunnen toegepast worden bij tegels vanaf 40 x40 cm 

en met een minimumdikte van 38 mm. Als je voor tegels kiest groter 

dan 60 x 60 cm en ook met tegeldragers wil werken, voorzie je ook 

in het midden van de tegel een tegeldrager. Opgelet: klinkers kan 

je niet plaatsen op tegeldragers.

Op je terras wordt geravot, gegeten en gedronken, geleefd ... Een ongelukje is snel gebeurd. 

Een kras op je tegels met M-Coat? Bij je verdeler vind je een handige Kras Herstel Set, waarmee je 

de kras in een oogwenk onzichtbaar maakt.

Hoogte 1,5 cm

Hoogte 3,5 - 4,7 cm

Verlengstuk 1,2 cm

Hoogte 7 - 11 cm

Hoogte 10 - 14,5 cm

Verlengstuk 4 cm

Regelsleutel

accessoires

Marlux biedt je alle elementen om een tuin te creëren waar je jarenlang van geniet. Dankzij onze 

kwaliteitsvolle accessoires blijft  je terras in onberispelijke staat. Een tuin op maat, in duurzame 

materialen? Daarvoor moet je bij Marlux zijn. 

p. 127

Kras Herstel Set

Coating + stift  - keuze uit 5 kleuren, afgestemd op de tegelkleuren

Nero 

Kras Retoucheer met stift Coating aanbrengen Na behandeling

Black | Antraciet | 

Carbono | Mustang

Mint | Cosy Grey | 

Topo

Ferro | Pearl Grey 

Chocolate | Tartufo | 

Caramel

1

2

3

4

5



Granufix

Granufix 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. 

Kg/m2 Kg/lm Kg/emmer

Granuwall 50 x 25 x 15 cm 8,0 1,2

15

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 4,9 0,5

Gardino (verlijmd op de 11de zijde) 3,8 0,6

Gardino (verlijmd op de 14de zijde) 6,1 0,7

Afvoergoten

Marlux biedt standaardgoten aan die 

combineerbaar zijn met verschillende 

roosters uit verzinkt staal of gietijzer. Deze zijn 

vervangbaar en uitwisselbaar voor alle goten. 

De lijngoten zijn beschikbaar in galva en inox 

en zijn indien gewenst, voorzien van goed 

bereikbare toegangsluiken voor onderhoud.

Type Formaat cm

Standaard goot met verzinkt stalen rooster
100 x 12 x 6

100 x 12 x 10

Standaard goot met verzinkt stalen rooster  
Antraciet

100 x 12 x 6

100 x 12 x 10

Lijngoot inox 100 x 12 x 6

Lijngoot inox met verplaatsbaar toegangsluik 100 x 12 x 6

Lijngoot galva 100 x 12 x 8

Lijngoot galva met toegangsluik 100 x 12 x 8

Gietijzeren rooster Antraciet 50 x 12

Gietijzeren rooster Brons 50 x 12

Eindplaat 
hoogte 6

hoogte 10

Eindplaat met afvoerbuis hoogte 6

MARLUX 167

p. 32/131

Lengte x breedte 15 x 1 m

Dikte 10 mm 

m2/pak 15 

Kg/pak 13,5

Drainbase

Drainbase garandeert een goede drainage 

en maximaal loopcomfort op een stabiel 

oppervlak. Dit materiaal is enkel geschikt 

voor oppervlakten waarop gelopen of gefietst 

wordt. Ideaal dus voor je (dak)terras of 

balkon, op een betonplaat of op welfsels.

p. 132
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Legpatronen

Je kan met tegels en klinkers diverse patronen vormen door de manier waarop je ze 

in verband legt. De meest traditionele - en meest voorkomende - zijn het blok- en 

halfsteensverband. Jij wilt liever met een ander patroon aan de slag? Bekijk dan zeker de 

vele mogelijkheden die je hebt met dezelfde of zelfs met verschillende formaten. Je geeft  

ongetwijfeld een persoonlijker accent aan je terras, tuinpad of oprit.  

Hieronder zie je een paar voorbeelden van creatieve legpatronen. Meer mogelijkheden 

vind je op www.marlux.com bij tuinadvies.

ELLEBOOGVERBAND 1

WILDVERBAND

DIAGONAALVERBAND

ELLEBOOGVERBAND 2

KEPERVERBAND

VRIJE LENGTE



10 JAAR
GARANTIE

KEIHARDE MARLUX GARANTIES
Op tegels met M-Coat Protection krijg je 10 jaar garantie op kalkuitslag, vergroening 

en vorstbestendigheid. Op de tegels Sablé heb je 10 jaar garantie op kalkuitslag en 

vorstbestendigheid. Om van deze garanties te genieten, moet je je verplicht registreren 

op www.marlux.com. Gebruik hiervoor de gegevens die je vindt op de sticker met de 

productiedatum en -nummer op de pallets. Eens geregistreerd, ontvang je meteen je 

dossiernummer en de informatie ‘wat te doen bij een klacht’.

Bewaar dit samen met je aankoopfactuur en wend je in geval van een probleem hiermee 

tot je verdeler of plaatser (aannemer). Die behandelt de klacht verder met onze interne 

servicedienst en zorgt voor een gepaste oplossing.

LET OP! 

De garantie is degressief met een waardevermindering van -10% per jaar en geldt enkel 

als de plaatsingsvoorschrift en volledig gerespecteerd zijn.

GOED BEGONNEN, HALF GEWONNEN
Wijs je plaatser op het belang van de juiste plaatsingsmethodes voor je garantie. In geval 

je zelf aan de slag gaat: raadpleeg de Marlux-brochure ‘Plaatsing & Onderhoud’. 

Je kan deze downloaden op www.marlux.com of gratis afhalen bij je Marlux-verdeler. 

Bekijk ook de plaatsingsvideo’s op onze site.

Plaatsing & 

onderhoud

Belangrijke informatie
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Nominale maat Reeks Fabricagemaat

40 x 40 x 4 Kera Linea, Pietra Linea, Granité, Sablé, Classic, Recta 39,7 x 39,7 x 3,8

50 x 50 x 5 Sablé 49,6 x 49,6 x 5

60 x 30 x 4 Granité, Recta 59,7 x 29,7 x 3,8

60 x 40 x 4 Pietra Linea, Granité 59,7 x 39,7 x 3,8

60 x 60 x 4 Polyton 59,7 x 59,7 x 3,8

60 x 60 x 4 Manhattan, Kera Linea, Pietra Linea, Granité, Sablé, Ostra Linea, Graphico 59,7 x 59,7 x 4

80 x 40 x 4 Manhattan, Kera Linea, Granité 79,7 x 39,7 x 3,9

90 x 60 x 4 Ostra Linea 89,7 x 59,7 x 4,1

100 x 100 x 6 Betolux 99,4 x 99,4 x 5,8

GARANTIE
 Registratie verplicht op 
www.marlux.com.
Bewaar de palletsticker. 

 Enregistrement obligatoire 
sur www.marlux.com. Gardez 
l’autocollant de la palette.

 Registrierung erforderlich auf 
www.marlux.com. Behalten 
Sie den Paletten Aufkleber.

Met een tolerantie van ± 2 mm, voor Betolux ± 3 mm. 

NOMINALE EN FABRICAGEMATEN MARLUX TERRASTEGELS
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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 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. Voor 

Polyton geldt een specifiek onderhoudsadvies. Je vindt 

dat bij de onderhoudstips op onze website.

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.

De hardheid van de M-Coat bedraagt 67% van de 

hardheid van glas. 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’.

TOEPASSING

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.

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.

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.

TOT SLOT

Deze catalogus vervangt alle vorige en is geldig vanaf 

februari 2016. 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.



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.

belangrijke uitdagingen

Energie

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 gemiddeld uitstoot van meer dan 1.300 wagens.

transport

Steeds meer grondstoff en worden in Zolder, Gent en Mornimont via 

waterwegen geleverd. Het waterverkeer wordt ook al ingezet voor 

proeft rajecten 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 grondstoff en 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 Infra:

- waterdoorlatende bestrating zoals Virage, Accédo, Draino en Pluvio

- luchtzuiverende bestrating zoals D-NOX

- onkruidvrije bestrating zoals Nevergreen.
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“Prestaties met betrekking tot duurzaamheid blijven  
  diep geworteld in onze algemene bedrijfsstrategie.”
    Chief Executive CRH 
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Marlux nv

Industriezone Ravenshout 4.345

Albertkade 3

B-3980 Tessenderlo

België

info@marlux.com

www.marlux.com


