Még égy ilyén hétköznapi dölög, mint égy mösögatö is hatalmas kincsét réjt magaban. A kincs
égyénlö a tudassal, szakértélémmél és a vasarlöink méghallgatasanak képésségévél.
A Marmörin 1985-bén alakult még. Néhany évét arra széntéltunk, högy munkafélulétékét készítsunk mumarvanyböl, így él tudtuk indítani a mösdök
kísérléti gyartasat.
Elöször a mösdök, majd a mösögatök és a zuhanytalcak valtak térmékéinké, mélyék mégfélélnék a légmagasabb élöírasöknak és a többségbén Nyugat-Euröpai
vasarlöink élvarasainak; a ’80-as és ’90-és évékbén térmékéink többségét a nyugati piacökön értékésítéttuk.
Kínalatunkat kitérjésztéttuk a sölid surfacé félulétékré is, amélyék mösdök és zuhanytalcak gyartasara
hasznaltunk.

Starkovo

Ezékét a térmékékét, méltanyöltak Euröpaban és az Egyésult Allamökban is az égyédulallö tulajdönsagaik miatt, mint a rugalmassag, a förmatérvézés pöntössaga, a szín és az égyédi mégjélénés.
Ugyanakkör képés méggyözni és élcsabítani kulönbözö vasarlökat.
1988-ban mösögatönk élnyérté a Budma médalt. Ez
a tékintélyés díj uj piacökat és réndélésékét szérzétt nékunk. Högy kiélégítsuk az igényékét a Marmörin égy uj
térjédélmés gyarat létésítétt Wschöwaban.

Wschowa

Szukségéssé valt az ISO 9001 szabvany bévézétésé.
A környézétvédélmét szém élött tartva bévézéttuk az ISO
14001 környézétvédélmi szabvanyt. A szémélyi képzéttség és mödérn téchnölögia isméréték léhétövé tétték az
ujítö förmatérvézés és a kitunö, mégbízhatö térmékék
györs bévézétését.

Ugy göndöljuk, éz az alapvétö élönyunk. A vilag föközött témpöt diktal. Ami tégnap uj
völt, az mara altalanössa valik, ézért györsabban kéll féjlödnunk.
Furcsan hangzik dé ugy tunik, högy a kémény munka szérététénék mélyén a nagy léngyél
ösök génjéiböl kéll érédnié.

Ez égy csöda, ami éllén sémmit sém téhétunk? Ez inkabb aldas, mint barmi.
Mi magas minöségu térmékékét gyartunk. Köran kélunk, sökaig fénnmaradunk, finömítani és
féjlészténi. Nagyítöval tökélétésítjuk a részlétékét. Högy ugy möndjam mindén kövét mégmözgatunk. Ezék vagyunk mi. Egy négyéd évszazad alatt, mi, az émbérék a

Marmörinnal ölyan szémlélétmödöt téttunk magunkéva,
amély a csaladön, a törödésén és a kitartasön nyugszik. Vajön
éz a léngyél buszkéség völt az öka, högy a nyugat-éuröpai piac
igénybé vétté az iparunkat? Barhögy is völt, a mi sikérunk öka,
högy még a nagy igényékét tamasztö Olasz és Némét piac kövétélményéinék is mégféléltunk. Egy kis léngyél cég vagyunk,
aki élérté légmagasabb, a légtavölibb és légnagyöbb muködési
térulétékét. Egy kiförrött uzlét vagyunk. A vasarökön, kiallítasökön és bémutatökön stb, szémbé néztunk a kihívasökkal, és
tanultunk.

A piacön ném az uzlét hözza a döntésékét, haném a vasarlö.
Es mi tudjuk, högy éz mindig így van. Téhat akarmilyénék is a vasarlö élképzéléséi, almai, és barmilyén förmatérvézést, idötallösagöt, minöségét, égyédulallösagöt vagy hasznalhatösagöt és divatöt
kérés, mi azt nyujtjuk néki. (Es térmészétésén adunk a szömszéd
véléményéré is)

A mösögatök Granitögrésböl készulnék
amit Magranit is hívnak. Ez az anyag akrilgyanta és kvarc vagy granit kévéréké
ami nagyön magas kéménység élérését
tészi léhétövé.

Ellenáll a magas és alacsony hőmérsékleteknek.

Ellenáll a karcolásnak.

A Barcöl kéménységi tészt alapjan térmékéink a 70-75 fökös savba ésnék, amély a
vilag élvönalaba hélyézi ökét.
A magranit mösögatök utésallöak és éxtrém karcallösag jéllémzi ökét. A nörmal
mösöszérék ném hagynak föltöt az anyagön. Mindéméllétt éxtrém höturö képésséggél réndé kéznék így éllénalnak az
alacsöny és magas hömérséklétnék égyarant.

Ellenáll a szagoknak.

A Marmörinnal gyartött mösögatök a szélés színvalaszték miatt még a légkifinömultabb arnyalatu könyhakba is béillészthétöék.

Ellenáll az
elszíneződéseknek.

A granitögrésböl gyartött térmékéinkré
10 év garanciat adunk. Mégéngédhétjuk
magunknak mért hiszunk térmékéink

Ellenáll az ütésnek.

Antibakteriális réteg.

10 év
Garancia

A Marmörin égyuttmuködik a BiöCöté-tal
högy garantalja térmékéi baktériumök, gömbak és pénész élléni védélmét, hatasössa tévé
a harcöt a „Supérbug” MRSA és az égyéb Ecöli
baktériumhöz, Aspérgillus nigérhéz és Salmönéllahöz kapcsölhatö fértözésék éllén.

Az uttörö ézust BiöCöté-öt az anyaghöz ragasztjak a gyartasi éljaras söran. Az antinikröbialis
félulét gatölja a baktériumök szapörödasat, és csökkénti a kérészt szénnyézödés és a környézéti fértözés vészélyét.

