Quartzline Marble
De marmervloer die buiten en binnen een luxe
en sfeervolle uitstraling geeft
Quartzline BV te Dordrecht ontwikkelt en produceert vloer- en wandsystemen
uitsluitend voor professionele vloerenleggers en afbouwbedrijven

Marble Indoor
Dit is een hoogglans vloersysteem van echt marmer dat direct
in het oog springt. De speciaal geronde korrels zorgen voor een
prettige verwerking en een fraai uiterlijk. Het marmer is verkrijgbaar in de korrelmaten: 1-4 mm en 4-8 mm.

Systeem uitleg
Het epoxy gebonden Marble Indoor heeft een bijzondere
samenstelling. De Binder TP E30 heeft een verhouding van
slechts 30 delen harder
op 100 delen hars. Dit
tegenover

gebruikelijk

50 delen harder op 100
delen hars. Dit resulteert
in een hogere transparantie, een lage gevoeligheid
voor carbamatie, minder
kans tot vergeling en een
optimale

voldoende afdruip naar de ondergrond en binding tussen de
steentjes.
Ideaal voor: woningen, kantoren, horeca, gezondheidszorg,
cultuur en recreatie

verwerkbaar-

heid. De viscositeit van
het bindmiddel zorgt voor

Quartzline Marble
ü Decoratief
ü Sfeervol
ü Duurzaam

Marble Outdoor

Bovendien is de vloer pri-

Marble Outdoor is een polyurethaan gebonden, UV-besten-

ling. De viscositeit van het

dige marmeren vloer speciaal voor buitengebruik. Met het

bindmiddel zorgt voor vol-

marmer zijn prachtige patronen aan te brengen. Dankzij het

doende afdruip naar de on-

polyurethaan bindmiddel heeft de vloer als groot voordeel dat

dergrond en binding tussen

hij enigszins kan uitzetten en krimpen en zich zo aan de weers-

de steentjes.

ma bestand tegen UV-stra-

omstandigheden kan aanpassen.
Quartzline importeert het
marmer exclusief uit een
Italiaanse marmergroeve.
Het is verkrijgbaar in twee
korrelmaten, namelijk 1-4 mm en 4-8 mm. Door het marmer te
‘trommelen’ ontstaat de afgeronde vorm. De natuurlijke oorsprong zorgt voor een mooi gemêleerd, esthetisch uiterlijk.
Ideaal voor: balkons, patio’s, opritten, galerijen, rond zwembaden, paden.

Quartzline Marble
laat binnen en
buiten vloeren leven

Ouartzline

Arabescato

Bardiglio

Bianco Carrara

Bianco Verona

Bianco Zandobbio

Botticino

Breccia Pernice

Brescia Aurora

G Genere

Grigio Carnico

Griottes

Marrone

Nero Ebano

Occhialino

Rosa Corallo

Rosso Levanto

Rosso Verona

White Marmor

Deze folder is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen er mogelijk kleurafwijkingen optreden tussen de in deze folder
gepubliceerde foto’s en daadwerkelijk aangebrachte vloersystemen.

Monsterboek
Een monsterboek Marble kun je aanvragen via onze website onder ‘samples’.

Ouartzline

W.A. Boogaerdtstraat 5
3316 BN Dordrecht
+31 78 65 131 00
info@quartzline.nl
www.quartzline.nl
oktober 2021

