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Maroc
Exotische schoonheid voor je muren

Maroc is een decoratieve stuctechniek die je doet wegdromen van eeuwenoude Marokkaanse paleizen en hun geraffineerde decoraties. Samengesteld op basis van kalk en marmerpoeder geeft deze techniek een sober, zacht en fluweelachtig effect op binnenmuren.
Maroc is het perfecte antwoord op de vraag naar een artisanale en back-to-nature afwerking, met een exotisch tintje er bovenop…
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Toepassingen
Maroc is een volledig minerale pasta die bestaat uit hydraulische kalk, marmerpoeders en
minerale toevoegstoffen. Behalve het decoratieve aspect is de ruime toepasbaarheid van
Maroc een grote troef. Zo laat deze stuc zich ook op oneffen ondergronden, zoals glasvezel,
perfect aanbrengen.

Maroc is in heel wat ruimtes toepasbaar, zowel in privé-woningen als in exclusieve winkels
of restaurants. Na afwerking met de speciaal ontwikkelde Maroc Finish kan Maroc eveneens
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toegepast worden in keukens of badkamers.
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Troeven
- Mooie decoratieve afwerking met
natuurlijke, artisanale look
- Egaliseert oneffen ondergronden
- Goed onderhoudbaar na afwerking
met Maroc Finish
- Verkrijgbaar in een collectie van 30
prachtige kleuren
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El Gara X1-36

Tan-Tan X2

Lixus X2-34

Metnès X1-37

Sidi Ilmi X2-38

Casablanca X2-32
Safi X1-33

Oujda
X1

Goulmima X1-35

Taddert
X1-41

Marokkaanse stad, zoals El Gara, Safi, Casablanca, …

Taza X1-44

Nador X1-40

tinten en 15 op en top trendy kleuren. Elke kleur luistert naar de exotische naam van een prachtige

Tetouan X1-49

Saidia X1-54

authentieke naturelle kleuren ontstaat. Maroc is te verkrijgen in 30 kleuren, waaronder 15 meer klassieke

Zagora X1-43

Berkane X1-39

Het kleurenpalet van Maroc is samengesteld op basis van natuurlijke pigmenten waardoor een scala aan

Volubilis X1-52

Skoura X1-53
Talmest X1-55

Settat X1-51

Dakhla X1-50

Ifni X1-57
Tangier X2-48

Missour X1-58
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Rabat X1-47

Kleuren

Mehdiya X1-45

Tahala X1-42

Agadir X1-56

Gourama X1-59

De kleuren in deze folder kunnen licht afwijken van de echte kleuren door het drukprocédé.

Ifrane X1-60
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Meer info?
BOSS paints nv - Nijverheidstraat 81 - B-8791 Beveren-Leie
TEL +32 056 73 82 00 - FAX +32 056 73 82 01
WEB www.boss.be - EMAIL info@boss.be

V.U.: Annemieke Demuynck, BOSS paints, Nijverheidstraat 81, Beveren-Leie

Het hoeft geen betoog dat het plaatsen van Maroc
vakmanschap vergt. Als je vragen hebt over deze
exclusieve decoratieve techniek of je wil hem
zien schitteren in je interieur, contacteer dan je
vakman.

