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NOËL & MARQUET – Premiummerk en pionier voor de professional 

Met het lanceren van het nieuwe merk NOËL & MARQUET worden tegelijkertijd nieuwe producten op de markt 
gebracht, die deze nieuwe richting indrukwekkend onderstrepen. De veelzijdig bruikbare, rechtlijnige, minimalistische 
profielen staan volledig in het teken van de actuele purismetrends. Voor onmiddellijk gebruik ter plaatse ontvangt de 
verwerker creatieve maar gemakkelijk in de praktijk om te zetten vormgevingsideeën, die door architecten en designers 
exclusief worden ontwikkeld en door NMC regelmatig als inspiratiebron op de markt worden gebracht.

NMC, de Belgische producent van designprofielen, onderstreept met zijn nieuw premiummerk NOËL & MARQUET zijn 
strategische nieuwe richting en visie: van louter profielfabrikant naar een moderne en trendsettende inspirator. NOËL & 
MARQUET staat synoniem voor decennia knowhow en een uitgesproken innovatiespirit op gebied van premiumdesign. 
Het merk is de garantiesleutel voor kwaliteit, service en advies en staat ook garant voor een uniek productassortiment op 
het hoogste niveau: NOËL & MARQUET – een merk van NMC, hét premiummerk voor de professional. Met het op de 
markt brengen van dit nieuwe merk op de beurs „Farbe, Ausbau und Fassade“ in Keulen worden daarom tegelijkertijd 
16 nieuwe producten op de markt gelanceerd, die de nieuwe koers van het merk NOËL & MARQUET duidelijk 
onderstrepen.

De veelzijdig bruikbare nieuwe profielen staan volledig in het teken van de huidige purismetrend, die op dit ogenblik 
niet meer weg te denken is uit de binnenhuisarchitectuur. Met een minimalistisch uitziend design en een duidelijke 
vormentaal wordt een woonstijl in de praktijk gerealiseerd, die tegelijkertijd een duurzaam tijdloos, eenvoudig en elegant 
effect weerspiegelt. Zo ontstaat een duidelijke sfeer met precies het juiste evenwicht tussen elegante terughoudendheid 
en spannende accenten.  

Puristische profielen voor dubbel gebruik – solo en voor indirecte verlichting

De vijf nieuwe profielen van de Belgische designer Michaël Bihain IL5 – IL9  (ARSTYL®) weerspiegelen precies deze 
moderne tijdgeest: zij zijn puristisch, rechtlijnig, perfect geproportioneerd en kunnen dankzij een kleine inkeping op de 
achterkant ook met LED-strips worden uitgerust en zo eveneens voor indirecte verlichtingsoplossingen worden gebruikt. 
De duidelijke, geometrische vormen bieden architecten en binnenhuisarchitecten, designers, decorateurs, schilders 
en vormgevers veelvuldige toepassings- en combinatiemogelijkheden en bijgevolg een nieuwe, heel eigen vormwereld 
voor de nieuwbouw of de renovatie in de privésector of voor grootschalige en industriële bouwprojecten. 

Profielen met Memory-effect – kwaliteit en design in een nieuw jasje

In het bijzonder vermeldenswaard zijn de beide profielen met „Memory“-effect (IL7 en IL9). Hier heeft de gerenommeerde 
designer al bestaande profielen in de nieuwe geïntegreerd en zo virtuoos twee werelden samengebracht: het 
minimalistische komt duidelijker tot uiting en het bestaande wordt handig gemoderniseerd. Deze Memory-profielen 
kunnen met een vaste stijl in veel leefomgevingen worden geïntegreerd. Dit kan zijn om een klassiek uitzicht een sfeer 
van lichtheid te geven, maar ook om aan een minimalistisch interieur een traditionele touch te verlenen. Maak kennis 
met een product met een échte geschiedenis en een verbazingwekkend resultaat, waarvan de emotie afspat, net zoals 
het nieuwe merk NOËL & MARQUET uitstraalt. Kwaliteit en design in een nieuw jasje gestoken.

Nieuwe puristische vormgevingsprofielen –  veelzijdige toepassingen

Zes klassieke, rechtlijnige en puristische vormgevingsprofielen voor plinten, wanden en plafonds, vier deurlijstprofielen 
en een hoekprofiel ronden het nieuwe NOËL & MARQUET productportfolio indrukwekkend af. Allemaal in een heel 
minimalistisch design: eenvoudig en glad. Alle modellen voor de plint zijn zonder lijn en twee ervan zijn omkeerbaar. 
Bovendien is er een nieuwe overzetplint en ook een zeer functioneel nieuw wand- en plafondprofiel, dat op vier 
verschillende manieren kan worden geïnstalleerd. 

Concrete meerwaarde voor de verwerker

De nieuwe claim „Create Unique Living Spaces“ onderstreept de toekomstige koers en moet voor de vakman zowel 
een aanmoediging als een oproep zijn: met „NOËL & MARQUET – Design Elements“ kunnen unieke woon- en 
leefomgevingen worden gecreëerd, waarin mensen zich goed voelen. Een nieuwe wereld met een creatief ruimtelijk 
design. De inspiratie: wonen. Met dat doel voor ogen worden nu al creatieve maar eenvoudig in de praktijk toe te passen 
vormgevingsideeën als inspiratiebron op de markt gebracht, die door architecten en designers exclusief voor NMC 
worden gecreëerd. De eerste vijf ideeën werden al op de beursstand gepresenteerd en jaarlijks zullen er andere volgen.  

Duidelijke productstructurering – voor een snel resultaat

Om bij de uitgebreide keuze sneller en doelgerichter naar het product te worden geleid, zijn alle artikelen volgens hun 
toepassingsgebied gesorteerd. Klanten kunnen nu beter de weg vinden in de volgende categorieën: plafondprofielen, 
wandprofielen, plinten, verlichtingslijsten, functionele lijsten, designelementen en gevelinrichting. 

Binnen deze toepassingsgebieden wordt dan nog een onderscheid gemaakt volgens de twee productieprocessen 
„Schuimstoffen“ en „Extrusie“. Voor alle duurdere, driedimensionale vormen met oog voor detail, worden bij schuimstoffen 



hoogwaardige aluminiumvormen gebruikt, waarin zeer samengeperst polyurethaanschuim (ARSTYL®) wordt ingespoten. 
Het resultaat zijn nauwkeurig vervaardigde designelementen, met bijzonder veel details of puristisch modern. NMC 
haalt bij dit productieproces als enige fabrikant de gecertificeerde brandclassificatie Euroklasse B voor zijn lijsten. Een 
échte meerwaarde! Arstyl-sierlijsten zijn zodoende bijzonder goed geschikt voor de verhoogde brandveiligheidseisen in 
grootschalige en industriële bouwprojecten. Daartegenover staat de extrusiemethode, waarbij polystyreen in gemiddelde 
en hoge dichtheid tot lichte plafondlijsten (NOMASTYL®) of tot stootvaste wand- en plintlijsten (WALLSTYL®) wordt 
gevormd. Het belangrijkste onderscheidingskenmerk hier is de materiaaldichtheid. In alle gevallen zijn de producten 
van NOËL & MARQUET uniek wat betreft aantrekkelijkheid, authenticiteit en kwaliteit.

Modern, klassiek of tijdloos, puristisch of gezellig, voor privédoeleinden of voor grootschalige en industriële 
bouwprojecten: voor de klant staan innovatieve oplossingen voor een creatieve interieurinrichting ter beschikking. Het 
zijn oplossingen die elk vertrek tot iets heel uniek omtoveren, naar ieders smaak en een antwoord op elke eis en elke stijl. 
„Met het nieuwe merk NOËL & MARQUET komt NMC zijn visie en zijn belofte na om door innovatieve impulsen een 
meerwaarde voor zijn klanten en unieke leefruimten voor de eindverbruiker te creëren“, beklemtoont  Roger Aussems, 
Business Unit Manager DESIGN ELEMENTS. NOËL & MARQUET – Create Unique Living Spaces.

De nieuwe vormgevingswereld voor de nieuwbouw, renovatie en grootschalige 
en industriële bouwprojecten

De nieuwe profielen van de Belgische 
designer Michaël Bihain zijn puristisch, 
rechtlijnig, perfect geproportioneerd en 
kunnen dankzij een kleine inkeping op 
de achterkant ook met LED-strips worden 
uitgerust en zo solo of voor indirecte 
verlichtingsoplossingen worden gebruikt. 

De foto‘s tonen de profielen IL5 (ARSTYL®) en IL6 (ARSTYL®) in hun toepassing als indirecte verlichting tegen het 
plafond of verticaal tegen de wand.

De duidelijke, geometrische vormen bieden architecten en binnenhuisarchitecten, designers, decorateurs, schilders en 
vormgevers een veelvoud aan toepassings- en combinatiemogelijkheden. 

 IL5 (ARSTYL®) IL6 (ARSTYL®) IL8 (ARSTYL®)

Concept: © Michael Bihain



Profielen met Memory-effect – Kwaliteit en design in een nieuw jasje

De profielen met Memory-effect waarbij al bestaande profielen in de nieuwe profielen werden geïntegreerd, kunnen 
aantrekkelijk in vele leefomgevingen worden geïntegreerd om aan een klassiek uitzicht een sfeer van lichtheid of aan 
een minimalistisch interieur een traditionele touch te verlenen.

IL7 (ARSTYL®) met Memory-effect 

Puristische profielen voor dubbel gebruik – solo en voor indirecte verlichting

solo voor indirecte 
verlichting

IL5 (ARSTYL®)

IL6 (ARSTYL®)

IL7 Memory (ARSTYL®)

IL8 (ARSTYL®)

IL9 Memory (ARSTYL®)



Nieuwe puristische vormgevingsprofielen –  veelzijdige toepassingen

Rechtlijnige en puristische wandlijsten en deurlijsten in een zeer minimalistische uitvoering: eenvoudig en glad.

De foto toont de volgende profielen:

Wand midden: WD2 WALLSTYL®

Kozijn: WD5 WALLSTYL®

Plint: FD15S WALLSTYL®

Deurlijst: WB2 WALLSTYL®

Deurkozijn: WD2 WALLSTYL®
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