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Groot in omvang en creatieve 
mogelijkheden
Grootformaattegels van Marlux inspireren voor iedere tuininrichting. Je hebt een hele waaier aan keuze uit 
strakke uitvoeringen of verfijnde structuren; van een pure betonlook tot levendige kleurnuanceringen. 

Grote formaten zijn uiterst knap om de grenzen van je binnenruimte naar buiten te verleggen. Een kleiner 
terras oogt meteen een stuk ruimer. Naargelang je kiest voor een strakke uitvoering of een tegel met een 
verfijnde structuur, sluiten de tegels perfect aan bij een minimale moderne architectuur of bij een eerder 
gezellige, landelijke of klassieke stijl.

Alles over onze grootformaattegels en onze andere tegels, klinkers en tuinafwerking vind je in de Marlux 
inspiratiecatalogus die je gratis kan aanvragen of downloaden via www.marlux.com.

groot in kwaliteit
Bij Marlux hoef je uit één ding nooit te kiezen: de kwaliteit. Die is voor al onze producten en ook voor de 
grootformaattegels outstanding. Marlux biedt je unieke, duurzame oplossingen om jarenlang zorgeloos van 
je buitenruimte te genieten.

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. 

Zeer onderhoudsvriendelijk. 
Reinigen met zuiver water en 
terrasreiniger.

Antislip.

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

Plaatsing met tegeldragers mogelijk.
Bij grootformaattegels altijd de tegel 
in het midden ondersteunen met een 
extra tegeldrager.

Vorstbestendig.

Onderhoudsvriendelijk.
Regelmatig reinigen met zuiver 
water en terrasreiniger.

MAR_3-luik_Grootformaat-NL2.indd   1-3 23/11/15   11:44



Infinito Lavato
uitgewassen bestrating 

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.

Caviar Atlantic

Formaten (cm) 
en kleuren 80 x 80 x 6 100 x 50 x 6 100 x 100 x 6

Caviar • • •

Atlantic • • •

Infinito Tela
gestructureerde bestrating

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.

Formaten (cm) en kleuren 100 x 100 x 6

Moreno •

Hamada •

Moreno Hamada

Betolux
gegoten terrastegel met coating

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 
strakke uitvoering (Satin) en met een fijne structuur 
(Diamond). 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. 

Satin Grey Diamond Grey

Formaten (cm) en kleuren 100 x 100 x 6

Satin Grey •

Diamond Grey •

Ostra Linea 
terrastegel met m-coatbescherming

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.

Formaten (cm) en kleuren 90 x 60 x 4

Mustang •

Cobra •

Mustang

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

Cobra

Infinito Moderno 
strakke bestrating

Stoere stenen
Infinito Moderno is een vlakke tegel met strakke randen 
die het accent legt op moderniteit. Het effect is sober en 
robuust. Zowel de egale als de genuanceerde kleuren 
passen perfect in een minimale omgeving.

Vesuvio Nimbo

Urbano

Formaten (cm) 
en kleuren 80 x 80 x 6 100 x 50 x 6 100 x 100 x 6

Vesuvio • • •

Nimbo • •

Urbano • • •
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