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PUZZLE 
Een afzonderlijk PUZZLE-element kan door een willekeurig 
aantal elementen worden uitgebreid. Zo kunnen afzonderlijke 
highlights worden aangebracht of kunnen volledige wanden 
met een spannende structuur worden uitgerust.  

NIEUWE PRODUCTEN 2021 -  PUZZLE · PYRAMID
ONTWORPEN OM TE VERSIEREN 

Een echt persoonlijk tint geven aan binnenruimtes. Dit maken de designelementen PUZZLE WALL TILES en PYRAMID WALL 
PANELS van NOËL & MARQUET mogelijk. Zij verfraaien volledige wanden of brengen aan de wand of op het plafond accenten 
aan, die echte blikvangers worden. 

Met de WALL TILES kunt u deze passende blikvangers doen ontstaan, die rust en orde uitstralen of opvallende highlights creëren, 
die inspirerend werken, terwijl de WALL PANELS heel wonderbaarlijk het hele oppervlak dekken en spannende structuren tevoor-
schijn toveren. Beide collecties ondersteunen een abstracte stijl, die door zijn duidelijke lijnen en geometrische vormen accenten 
aanbrengt en zich optimaal in een moderne interieurinrichting laat integreren.

PYRAMID
Met het model PYRAMID is een harmonische en accentrijke 
wandinrichting mogelijk. Door de vorm, de structuur en de diep-
tewerking ontstaan interessante 3D-effecten, die karakter aan 
de wanden verlenen en de mogelijkheden voor een creatieve en 
stijlvolle wandinrichting nog uitbreiden. 
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P Y R A M I D  A R S T Y L ®

1 9 0  x  1 1 3 5  x  1 8,5 m m

Eenvoudig design met grote impact: met de designelementen zijn creatieve wandinrichting met dieptewerking
mogelijk.De driedimensionale structuren ontvouwen hun volledig potentieel, zodra zij aan elkaar worden gekoppeld. Dan
scoren zij punten met een effectvol licht- en schaduwspel, dat in de interieurinrichting duidelijke accenten aanbrengt.
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Een nieuwe NOËL &  
MARQUET  lichtprofiel breidt 
de productgroep van de 
lichtlijsten uit: model  IL12 
WALLSTYL®. Deze nieuwe 
lijst betekent een belangrijke 
uitbreiding van de moge-
lijkheden op gebied van 
creatieve lichtvormgeving 
van binnenruimten. Zij is uni-
verseel bruikbaar, biedt zo 
een maximale vrijheid voor 
de inrichting en is perfect 
geschikt om met licht een  
bijzondere sfeer te schep-
pen. 

Door haar eenvoudig en 
tijdloos design past zij naad-
loos in elk ruimteconcept en 
laat interieurstijlen, of die nu 
tijdloos of modern zijn

Het puristische profiel van de 
IL12 kan met behulp van een 
lichtgevende LED-band* in 
een wondermooie lichtbron 
worden omgetoverd. Door de 
geïntegreerde diffusor wordt 
het licht gelijkmatig verspreid 
en draagt het bij tot een har-
monische en gemoedelijke 
sfeer. Op de wand of tegen 
het plafond vult de lichtlijst 
ruimten met een bijzondere 
charme door het spannende 
spel van licht en schaduw.

*niet inbegrepen

Technische informatie, 
voorbeelden van toepassingen en 

de gehele collectie is te vinden onder

www.noel-marquet.com. 

NIEUWE PRODUCTEN 2021 -  IL 12
STERKE LICHTEFFECTEN
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De IL12 onderscheidt zich van andere lichtprofielen 
vooral door het feit dat zij zowel naar boven als naar 
onderen kan wordt gericht en ook in de ruimte naar 
binnen. Zo kan zij worden gebruikt als directe en 
indirecte lichtbron. 
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CUBE INTERIORS – INTERIOR DESIGN, BEERSEL (B)

EEN CREATIEF PROJECT 

In de showroom van Cube Interiors 
staan modern en klassiek, sober en 
excentriek harmonisch naast elkaar.

Olivier Colmant en Joffrey Moretti 
besloten het bureau voor binnenhuis-
architectuur Cube Interiors in België 
op te richten. Olivier is landschaps- en 
interieurarchitect van opleiding, Joffrey 
coördineert de projecten. Het bedrijf 
groeide gestaag sinds zijn oprichting en 
beschikt nu over verscheidene vestigin-
gen in Europa.

Olivier en Joffrey willen hun klanten 
tijdens het volledige proces begelei-
den, van de allereerste schetsen tot 
en met de uitvoering. Niets wordt aan 
het toeval overgelaten en alle betrok-
ken partijen - binnenhuisarchitecten, 
ingenieurs, enz. - werken de hele tijd 
nauw samen. Bovendien levert Cube 
Interiors ook op maat gemaakte meu-
bels, zodat klanten hun interieur tot in 
de kleinste details kunnen afwerken.

OMDAT ZIJ ESTHETISCHE VER-
FIJNING HOOG IN HET VAANDEL 
VOEREN, IS HET NORMAAL DAT ZE 
EEN BEROEP DOEN OP DE DECO-
RATIEVE ELEMENTEN VAN NOËL & 
MARQUET OM DE MUREN VAN HUN 
WONING TE VERFRAAIEN.

Voor dit project, in samenwerking met 
de NOËL & MARQUET-producten, 
besloten zij om hun woning in Beersel, 
die ook dienst doet als showroom, 
opnieuw in te richten. Beersel ligt in 

www.lijstenornament.nl
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de buurt van de Belgische hoofdstad 
Brussel. 

EEN ONGEBRUIKELIJKE  
TOEPASSING VAN DE NOËL &  
MARQUET DECORATIEVE  
ELEMENTEN

Het elegante gebouw dateert van het 
begin van de 20e eeuw. Ze besloten 
om de originele gevel te behouden, 
maar het interieur helemaal te renove-
ren, zodat er een prachtig contrast 
ontstaat tussen traditie en een moder-
ne look.

Hun voorkeur ging uit naar een sobe-
re, moderne en geraffineerde sfeer 
en inrichting. Om het geheel een wat 
excentrieke uitstraling te geven, kozen 
zij decoratieve elementen van NOËL 
& MARQUET, die zij op een hoogst 
ongewone manier toepasten. Zo gaven 
zij het eerbiedwaardige gebouw een 
tweede jeugd.

Hun selectie van plinten en lijsten, hun 
mengeling van moderne of juist uiterst 
decoratieve elementen creëert een 
perfecte harmonie die op haar beurt 
bijdraagt tot een gezellige sfeer.

UITZONDERLIJKE  
MUURDECORATIE

Elk vertrek werd verfraaid met NOËL & 
MARQUET-producten, van de slaapka-
mers tot het salon, zonder het kantoor 
te vergeten. Joffrey en Olivier hebben 
daarvoor plinten, muurpanelen, pla-
fondlijsten, wand- en kaderlijsten en 
rozetten op een zeer originele manier 
gebruikt. We nemen nu enkele vertrek-
ken onder de loep.

We beginnen onze verkenning in de 
salon. In de woonkamer combineer-
den zij wandlijsten, plafondlijsten en 
rozetten, altijd met hun kenmerkende 
originele invalshoek. 

EEN CREATIEF PROJECT 
WONEN IN EEN HERENHUIS DAT OOK EEN SHOWROOM IS

De sierlijsten en de rozetten tegen 
het plafond, die traditioneel wit zijn, 
werden zwart geschilderd. Het effect 
is gewoon verbluffend. Cube Interiors 
besloot om ook de muren van dit salon 
te decoreren. Ze gebruikten daarvoor 
de Z10-wandlijsten en combineerden ze 
met het Z101-hoekstuk, zodat er elegan-
te wandkaders ontstonden. Het contrast 
met de overige ontwerpelementen is 
heel charmant.

In de keuken brachten ze een paneel 
met wandlijsten aan tegen een muur … 
maar dan wel verticaal! Deze wandlijs-
ten vormen samen een elegant motief 
dat het idee van stalactieten oproept.
Ten slotte werpen we nog een blik in de 
slaapkamers. Ook daar maakten ze ge- 
bruik van wandlijsten uit de WALLSTYL® 
en ARSTYL®-reeksen. De muurkaders  
die zo ontstaan benadrukken de lijsten 
of creëren schitterende grafische ef-
fecten die de wanden met het plafond 
verbinden.

www.lijstenornament.nl
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EEN INSPIREREND HULPMIDDEL

ROOM DESIGNER 

Welk effect hebben plafondlijsten, 
wandlijsten en plinten in een ruimte? 
En hoe kan ik met dergelijke designe-
lementen een kamer naar mijn smaak 
inrichten? Veel eindgebruikers kunnen 
zich dit amper voorstellen. Daarom 
heeft NOËL & MARQUET nu een online 
configurator ontwikkeld

De „Room Designer“ van NOËL & MAR-
QUET biedt de mogelijkheid om ver-
schillende lijsten en designelementen 
met elkaar te vergelijken. Gebruikers 
kunnen zo een en ander gemakkelijk 
zelf uitproberen, terwijl professionele 
verwerkers en interieurontwerpers een 
nieuwe tool in handen krijgen om hun 
klanten competent en individueel te 
adviseren.

EEN INSPIRATIETOOL 
MET VEEL MOGELIJKHEDEN

 klassiek of modern interieur 
 beweegt zich vrij door de virtuele 

woning
 drie gepreconfigureerede kamers 

(hal, keuken en woonkamer)
 producten in verschillende kleuren 

ontwerpen
 dag- en nachtmodus 
 Deze functie is vooral interessant 

wanneer er voor lijsten met indirecte 
verlichting wordt gekozen

 vergelijking voor en na

Met een muisklik past de gebruiker de 
individuele kamers naar eigen wens 
aan door individuele designelementen 
te selecteren en plafondlijsten, wand- 
lijsten en plinten uit de NOËL & MAR-
QUET-collectie toe te voegen. Er zijn 

ook creatieve wandmotieven beschik-
baar: ideeën voor een wandontwerp 
door wandlijsten of wandpanelen te 
combineren, waardoor je een bijko-
mend design-highlight aan de wand 
kan toveren.
 
VIRTUEEL EN TOCH ZEER REËEL

Als de gebruiker aan het einde van zijn 
virtuele bezoek tevreden is met zijn in-
terieurontwerp, heeft hij de mogelijkheid 
om een lijst te maken van de producten 
die hij heeft gebruikt. Dit is een handig 
overzicht voor een meer gedetailleerd 
gesprek met de interieurontwerper en/of 
de professionele verwerker.

STATE-OF-THE-ART 
TECHNOLOGIE  
GEGARANDEERD 

De nieuwe Room Designer van NOËL & 
MARQUET maakt gebruik van de mo-
dernste technologie, o.a. RTPS (Real-
Time Pixel Streaming), een technologie 
die voornamelijk gebruikt wordt bij de 
ontwikkeling van games. Het resultaat 
zijn haarscherpe beelden en vloeiende 
bewegingen.
Om de nieuwe applicatie te kunnen 
gebruiken, hoeft de gebruiker geen 
specifieke applicatie op zijn tablet of 
op een bijzonder krachtige pc te instal-
leren. Het is veel meer een speciaal 
hiervoor ontworpen website die net als 
elke andere website online kan worden 
gebruikt (https://app.noel-marquet.
com). De site wordt gehost op krach-
tige servers en is daarom overal en 
altijd beschikbaar - mits er een stabiele 
internetverbinding beschikbaar is.

https://app.noel-marquet.com

www.lijstenornament.nl
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VIND DE DISTRIBUTEUR IN UW BUURT

GEOLOKALISATIE

Op zoek naar een distributeur in uw buurt of voor 
uw project? Met ons systeem voor geolokalisatie 
vindt u hem snel en eenvoudig.

Naast alle contactgegevens van onze groothandels 
(adres, telefoon, e-mail en website) krijgt u ook 
meer informatie over de NOËL & MARQUET-pro-
ducten die ze aanbieden.

Wij werken deze informatie voortdurend bij.
Onze groothandelaars geven u graag advies en 
een optimale service.

 

BESTEL UW STALEN ONLINE!

Bij NOËL & MARQUET vinden wij het belangrijk dat 
u uw woonruimten een unieke, persoonlijke uitstral-
ing kunt geven. Wij willen ook dat u op voorhand 
het effect van onze decoratieproducten ziet: pla-
fondlijsten, wand- en kaderlijsten, plinten, profielen 
voor indirecte verlichting, gevelprofielen, … 

Daarom bieden wij u graag de mogelijkheid om 
online stalen te bestellen. Per aanvraag kunt u tot  
5 stalen bestellen. Op het bestelformulier voor 
stalen kunt u ook een exemplaar van onze Product 
Overview-brochure bestellen. Wij bezorgen u die 
graag samen met uw stalen. 

NIEUWE SERVICE: GRATIS STALEN

https://noel-marquet.be/nl/stalenservice/ 

https://noel-marquet.be/nl/waar-kopen/

www.lijstenornament.nl
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LIGHTING COLLECTIE

Nieuwste element van onze NOËL & MARQUET collectie,
de module voor directe en indirecte verlichting. Deze module 
bestaat uit 17 profielen voor directe en indirecte verlichting,
inclusief de IL10, IL11 profielen en een nieuwe referentie voor 
2021, de IL12 - compact en multifunctioneel profiel.
Een speciaal kenmerk van deze module is de LED-stick met 
voeding. via een Power-Bank en voorzien van een telesco-
pische stang waarmee u het effect van het LED-licht kunt 
simuleren met alle profielen.

Afmetingen: (L x P x H) : 21,5 x 23x 43,3 cm
Art. code 3042020
Prijs/stuk excl. btw 97,00 €
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Verantwoordelijk uitgever
nmc N.V
Gert-Noël-Strasse
B-4731 Eynatten
Tel.: +32(0)87 85 85 85 
info@nmc.eu

noel-marquet.com

De uitgever draagt geen enkele ver- 
antwoordelijkheid voor ongevraagde 
teksten, gegevensdragers, foto’s en 
illustraties. 
 
NOËL & MARQUET Newsletter Benelux 
is beschermd door auteursrecht. Alle 
rechten voorbehouden.

ONS VERKOOPMATERIAAL

ONZE COLLECTIES

PLINTENCOLLECTIE

De NOËL & MARQUET plintencollectie bevat de meest  
courante plintenmodellen, inclusief overzetplinten en industrieel 
in RAL-kleuren geschilderde plintenstalen (vanaf 500 lopende 
meter). Compacte collectie met onze plinten en overzetplinten.

Afmetingen (L x P x H) : 32 x 8 x 42 cm 
Art. code 3039212
Prijs/stuk excl. btw  21,00 €

Neem contact op met uw dichtstbijzijnde reseller: 
www.noel-marquet.com

BESTSELLER COLLECTION

Een collectie met de bestsellers inzake plafond-, muur- 
en vloerdecoratie en verlichtingsprofielen.
31 profielen, telkens 10 cm lang, apart uitneembaar, 
in een praktisch en stevig plastic koffertje.
De ideale en voordelige manier om kennis te maken met de 
wereld van de NOËL & MARQUET producten.

Afmetingen: (L x P x H) : 47,5 x 8 x 42 cm 
Art. code 3043803 
Prijs/stuk excl. btw 37,90 €

www.lijstenornament.nl




