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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.  
Ontdek ze in deze brochure. 
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Moodul
Muur en meer

Afdeksteen

Muurelement

Black

Black

Grey

Grey

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.

Thermo Es: milieuvriendelijke 
houtkwaliteit
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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 gabaseerd  
op 12V laagspanning. Dat past perfect bij Moodul en voorziet je  
terras van duurzaam en energiezuinig licht.

- kan overal aan de muur bevestigd worden
- uitvoering RVS
- verpakt per 5 met 5 RVS schroefjes M5x16 
- maximale draagkracht 8 kg

- 120 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

Moodul zitbank

Universeel RVS ophanghaakje

Moodul accessoires

-  subtiel kubusvormig wandarmatuur 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 

in-lite Cubid Moodul
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Een buitenmuur die je net als binnen leuk kan benutten? Met 
Moodul leggers en een decoratieve sierstrip krijgt een buitenwand 
het allure van een binnenwand. Mooi en praktisch.

- 120 cm lang, 30 cm diep en 2,5 cm dik
- 60 cm lang, 30 cm diep en 2,5 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

-  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 

- 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

Sierstrip

in-lite curve Moodul

Moodul leggers

RVS THERMO ES

LEGGER KLEIN 60 CM

Moodul accessoires
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Zwoele zomeravonden worden nog sfeervoller: met een  
mooi ingewerkte LED strip in je Mooduul muur creëer je stemmig 
licht op je terras en voeg je een heel apart accent toe aan de 
strakke wand. Zo’n strakke muur is extra mooi in een moderne tuin 
in combinatie met bijvoorbeeld XXL-tegels Betolux van Marlux.

Gegoten tegels uit zelfverdichtend beton. Verkrijgbaar in grijs in een 
strakke uitvoering (Satin Grey) en met een fijne structuur (Diamond 
Grey) met afmetingen 100 x 100 x 6 cm. Beton met een industriële 
uitstraling.

- 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 

Betolux

Moodul LED strip

Satin Grey Diamond Grey

RGB RGB zonder lichtpunten

Meer over Betolux vind je in de Marlux catalogus 
2015 en op www.marlux.com

Moodul accessoires
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Moodul: makkelijk  
te verwerken
Een muur of functioneel accessoire bouwen met Moodul 
is uiterst eenvoudig. De muurelementen worden tussen 
richtprofielen eenvoudig gestapeld en verlijmd met Granufix. 
Als je de afdeksteen niet verlijmt, blijft de binnenkant van de 
muur goed bereikbaar om bijvoorbeeld elektrische kabel voor 
verlichting weg te werken.

Alles over de juiste plaatsing van Moodul vind je in de brochure 
Plaatsing & Onderhoud van Marlux. Die is verkrijgbaar op 
aanvraag bij de Marlux-verdeler of kan je downloaden op 
www.marlux.com

Moodul is een knappe bouwsteen. In een muur bepalen de 
lange, open voegen het elegante karakter. Door deze voegen 
behoud je op ooghoogte altijd een beetje doorkijk. Moodul is 
tevens een ideaal element om creatieve, functionele realisaties 
mee tot stand te brengen. Denk bijvoorbeeld aan zitbanken, 
een zithoek, een plantenbak, een vuurkorf of een trap.

Wil je een motief? Mix grijze en zwarte stenen en creëer een 
mooi patroon.

Moodul geeft vrije 
ruimte aan creativiteit

OPEN VOEGEN MET DOORKIJK   
OP OOGHOOGTE 
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