


Aisha 0611

A Marrakesh Cementlap mögött egy kis cég, a Marrakesh BT áll, 
melynek története 15 évvel ezelőtt, egy hátizsákos marokkói uta-
zással kezdődött. Ennek az útnak a mellékhatásaként sze rettünk 
bele örökre a marrakeshi barackszínbe, a tazsin ízébe, a menta-
tea illatába, a kézzel készült tárgyak mívességébe – és a marra-
keshi souk-ban mindenhol jelenlévő cementlapokba.

Cementlapjaink Marrakeshben, a saját manufaktúránkban, ha-
gyo mányos technológia szerint, teljes mértékben kézzel készül-
nek. Csak kiváló minőségű alapanyagokkal dolgozunk, lapjaink 
a legjobb besorolást kapták az ÉMI/TÜV kopásállósági vizsgála-
tokon is.

Mintáink egyrészt a klasszikus, 19. századi francia és mediterrán 
minták, amelyeket friss, egyéni színváltozatokban is kínálunk. 
Emellett természetesen modern, geometrikus, arabos és retró 
motívumaink is nagy számban vannak a kollekcióban . 

Célunk, hogy ezeket a gyönyörű régi burkolatokat minél többen 
fedezzék fel maguknak, hogy minél több lakásban, teraszon, ét-
teremben és kávézóban szerezzenek vizuális örömöt – minden-
kinek, aki csak rájuk néz.

Ez a katalógus csak egy kis ízelítőt nyújt kínálatunkból, a teljes 
kollekció honlapunkon tekinthető meg.
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 MINTÁK / DESIGNS



MérETEK:

ParaMéTErEK:
súly: 1,35 kg/db, 33,75 kg/m2
 kiszerelés: 13 lap/doboz (0,52 m2), 17,6 kg/doboz
 alapanyag: portland cement, márványpór, homok, cement, színező pigmentek
 kopásállóság:  MSZ EN 13742-2:2004 sz. szabvány 4.2.4.4. pontja,  

4 táblázata szerinti 4. kopásállósági osztály 
 ÉMI projektszám: M1-7276M-01463-2013

FElhaSzNÁlÁSI TErülET:
padló: IGEN  fal: IGEN  
konyha: IGEN  előszoba, folyosó: IGEN  mosdó, fürdőszoba, WC: IGEN 
zuhanytálca: IGEN  

(a vízkő eltávolításával kapcsolatban kérje szakemberünk tanácsát)

erkély, terasz: IGEN  

(lehetőleg védettebb, időjárás viszontagságainak kevésbé kitett helyekre javasoljuk)

kertkapcsolatos terasz, járda: IGEN 
(a lapok oldalsó szigetelésére külön figyelmet kell fordítani)

padlófűtéssel együtt: IGEN  

(a lapok picit lassabban melegszenek át, de tovább tartják a meleget)
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Marrakesh BT 
Hungary - 2046 Törökbálint, DEPO  

Raktárvárosi út Pf.: 91. 

+36 23 950 282  
info@marrakesh.hu
www.marrakeshcementlap.hu
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