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PRIJS VOOR NMC BIJ BEST OF INTERIOR AWARD 2020

De designprofielen IL ARSTYL® voor verlichting van NOËL & MARQUET scoren in de categorie wanddesign.
Bij de Best of Interior Award werden de producten van het jaar voor het eerst ook in categorieën verkozen. In de cate-
gorie wanddesign ontving NMC de productprijs voor de designprofielen IL ARSTYL® voor verlichting, de decoratieve 
profielen van het premiummerk NOËL & MARQUET voor indirecte verlichting.

EÉN PROFIEL, DUBBEL VOORDEEL

De vijf profielen IL5, IL6, IL7 MEMORY, IL8 en IL9 MEMORY van ontwerper Michaël Bihain van NOËL & MARQUET 
zijn puristisch, rechtlijnig en perfect geproportioneerd en weten daardoor de moderne tijdgeest te vatten. Ze werden 
pas onlangs bekroond voor hun uitstekende decoratieve kwaliteit met de Red Dot Award Product Design 2020. Dank-
zij een kleine inkerving aan de achterkant kunnen ze bovendien van ledbanden worden voorzien om ook als indirecte 
verlichtingsoplossing te worden gebruikt. Bij de profielen IL 7 MEMORY en IL 9 MEMORY heeft de gerenommeerde 
ontwerper de vormtaal van historische sierlijsten geïntegreerd in nieuwe minimalistische en designgerichte plafond-
profielen. 
Het minimalistische wordt aanweziger en het bestaande wordt handig gemoderniseerd. Alle profielen voldoen aan de 
strenge eisen van brandklasse BS-2, d0. Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of inrichting, de duidelijke geom-
etrische vormen bieden heel wat gebruiks- en combinatiemogelijkheden voor een nieuwe, heel eigen inrichting en 
zorgen dus voor net het juiste evenwicht tussen elegante terughoudendheid en spannende accenten.

THE FIVE AWARD-WINNING IL ARSTYL® DESIGN LIGHTING PROFILES 
FROM NOËL & MARQUET
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1  IL5 |  2  Z40 |  3   IL9 MEMORY |  4   IL6 |  5   LIQUID 
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KWALITEIT MADE IN BELGIUM

Polyurethaanschuim met een hoge dichtheid is de basis voor deze hoogwaardige designproducten van  
NOËL & MARQUET. De profielen worden vervaardigd in Eynatten, België, in overeenstemming met de hoogste  
kwaliteits- en milieunormen. 

BEST OF INTERIOR AWARD

De Best of Interior Award is de belangrijkste woondesignprijs voor interieurarchitecten en interieurontwerpers. Ook in 
2020 zocht en vond een prominente jury weer particuliere inrichtingsconcepten die er bovenuit steken. Bettina Biller-
beck, hoofdredactrice van het tijdschrift SCHÖNER WOHNEN, designjournaliste Janina Tämmen, interieurarchitecte 
Pia A. Döll en interieurontwerpster Stephanie Thatenhorst hebben de 40 beste en belangrijkste interieurprojecten 
van het jaar en de 13 beste en meest innovatieve producten uit de branche geselecteerd die op 17-9-2020 werden 
bekroond. Ze zullen van 11 tot 29 januari 2021 te zien zijn op een tentoonstelling in het Haus der Architektur in Mün-
chen. In het boek Best of Interior 2020, dat tegelijkertijd verschijnt, documenteert auteur Janina Temmen de mooiste 
woonconcepten van de huidige Duitse interieurscène aan de hand van persoonlijke woonverhalen.

2.507 tekens (incl. spaties)
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OVER NMC

NMC is een internationaal toonaangevende en op groei georiënteerde groep van bedrijven in de productie en ver-
werking van synthetisch schuim. Sinds 1950 stellen we mensen en klanten in het middelpunt van onze activiteiten en 
ontwikkelen we een breed scala aan toepassingen en producten die mensen comfort en bescherming bieden voor 
een beter leven. Verdeeld over 25 vestigingen in 16 landen leveren ongeveer 1650 medewerkers hun bijdrage voor 
klanten in 120 landen. Vandaag, bijna 70 jaar na de oprichting van het bedrijf, produceren we nog steeds NOËL & 
MARQUET designelementen op onze site in Eynatten in België.

ECOLOGISCH ASPECT

Als familiebedrijf is NMC zich altijd bewust geweest van zijn verantwoordelijkheid voor toekomstige generaties. En 
dit bewustzijn voor energie-efficiëntie, duurzaamheid en klimaatbescherming heeft voor gevolg dat elke stap in de 
ontwikkeling, productie en verkoop van NOËL & MARQUET designelementen op milieuvriendelijkheid wordt gecon-
troleerd en geoptimaliseerd: 

• 20% van de energie halen we uit onze eigen zonnepanelen en 100% uit hernieuwbare bronnen.

• Onze eigen recyclage-installatie zorgt ervoor dat nagenoeg 100% van het afval hergebruikt wordt.

• Gesloten watercircuits minimaliseren het verbruik.

• ISO 14001-certificering - de internationale norm voor milieubeheersystemen

• BREEAM-certificering van alle NOËL & MARQUET producten
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DOWNLOAD DE VOLLEDIGE PERSKIT 

Teksten in Word-formaat, foto‘s in hoge resolutie, illustraties, enz. ...via ons Extranet*:

https://media.nmc.eu

* Vereist voorafgaande registratie
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VERANTWOORDELIJKE 
UITGEVER  
nmc SA
Gert-Noël-Straße
B-4731 Eynatten
Tel.: +32(0)87 85 85 85
Fax: +32(0)87 85 85 11
info@nmc.eu

PERSCONTACT NMC
NMC SA
Marketing DESIGN ELEMENTS
Gert-Noël-Strasse
4731 EYNATTEN
Tel: +32 (0)87 85 85 00
marketing@nmc.be
www.noel-marquet.com


