Vaš dom je vaše življenje …
		 Vaše življenje je vaš dom …

Edinstveno doživetje doma.
“Ustvarjeno za vaše zadovoljstvo in popolnost bivanja.” Marles

www.marles.com

Nihče ne more misliti ali čutiti namesto vas ... pomembni ste vi … samo vi
Nihče ne more sanjati ali čutiti namesto vas ...
								
							

			

					

... to lahko zgolj vi ...

SAMO VI!

“Vaša odločitev je vaš dom in vaš dom je vaše življenje.” Marles 								

Vaš dom je vaše življenje ...

ivljenju.”

... in vaše življenje je dragoceno ... je vse, kar imate. Prav zato se
v Marlesu osredotočamo na najdragocenejši in najpomembnejši
del vašega življenja – vaš dom.
Nič ni pomembnejšega, nič večjega in nič bolj čudovitega od vaše sreče –
vašega življenja.
Marles tim smo tukaj zato, da spremenimo današnji dan v najboljši dan
vašega življenja – dan, ko ste se odločili, da je vaše življenje v resnici
najdragocenejše in si zasluži vrhunsko hišo – dom. Brez opravičevanj in
izgovorov.
Zavedamo se, da smo na čudoviti poti kreacije vašega doma ... naše
poslanstvo je kakovost vašega življenja, to je naša glavna naloga,
odgovornost in zaveza.
“Odločite se, kaj
želite. Verjemite,
da je to možno in
da si zaslužite le

								

najboljše.”
MICHELANGELO

Marles hiša in vaše življenje bo postalo polno in navdušujoče …
“Vaše življenje je v vaših rokah. Vi sami odločate o vaši sreči, vaši hiši in
vašem domu. Bodite odločni in samozavestni, da izberete kar želite in
izberete modro. Vzemite usodo v svoje roke ter izberite tisto, kar vas
bo navduševalo in kar boste ljubili celo življenje. Bodite gospodar svojega
življenja in kreator svojega doma. Odločite se in vzemite vaše življenje v
svoje roke, kajti nihče drug tega ne more storiti namesto vas. Vzemite si
pravico ustvariti srečen in izpolnjen dom.”
Danes je vaš trenutek, ključni trenutek vašega življenja. Dovolite si, da
vaše sanje postanejo resničnost in izberite hišo, ki si jo resnično želite.
Resnično ljubite lahko le, kar vam poželi srce. Drznite si vstopiti v svoje
sanje in postanite del ponosne družine Marles. Vzemite si pravico, biti
srečni. Nihče drug tega ne more storiti namesto vas. To lahko storite
zgolj vi sami.
Marles tim je tukaj, da uresniči vaše sanje.

“Vaše življenje je naše sporočilo.” Marles

Marles Human
Centered Philosophy™
(filozofija osredotočena na človeka)

za vaše največje zadovoljstvo ...
Ne ustvarjamo zgolj hiš, temveč dajemo obliko vašim sanjam,
hrepenenjem in željam. Vse z namenom ustvariti izreden dom o
katerem ste vedno sanjali in si ga želeli.
V Marlesu vemo, da arhitekturno oblikovanje ni le grobo risanje
arhitekturnih načrtov, temveč gre za ustvarjanje prostora – za
način razmišljanja in kreativnega oblikovanja vrhunskega bivalnega
okolja. V Marlesu smo tako razvili unikatno in zelo napredno
metodologijo ustvarjanja hiš ter prostorov, ki niso zgolj hiše in
prostori, ampak domovi in bivalni prostor z dušo ter življenjem.
Naša unikatna metodologija Oblikovanje Osredotočeno na
Človeka™ - Human Centered Design™ je kombinacija tehnologije,
kognitivne znanosti, človeških bivalnih potreb in vrhunskega dizajna.
Omogoča nam, da ustvarjamo hiše, domovanja in objekte, ki
se harmonično zlijejo z vašim stilom življenja in vam omogočajo
optimalno zadovoljstvo ter izkušnjo bivanja. Z Marles metodologijo
vaše življenje zablesti v vsem svojem sijaju in popolnem doživetju
bivanja.

Narejeno za
vaše popolno
zadovoljstvo.
Vaš
Marles team

Pri Oblikovanju Osredotočenem na Človeka™ ne gre za gradnjo
hiše ali poslovnega objekta. V središču ste namreč vi – vaše želje,
vaše potrebe, vaš način življenja, vaše sanje. Vi ste bistvo vašega
življenja in vi ste bistvo Marles dizajna. Bolj kot vse drugo nam je
pomembno, kako narediti stvari odlične (in še boljše) in fantastično
funkcionalne za vas, vašo družino, vaše bližnje, vaše poslovanje,
vaše sanje.

“Menim, da Marles dizajn predstavlja veliko več, kot le estetiko. Pomeni uporabnost,

“Oblikovanje Osredotočeno na Človeka
pove, kako delamo z vami – našimi strankami. Pozorni smo na skrb za
okolje, vaša čustva, estetska merila in to je tisto, kar dela Marles hiše
posebne in unikatne.” Marles studio

Marles Oblikovanje Osredotočeno na Človeka™ je izredno učinkovito,
saj z njegovo pomočjo Marles hiša postane del vas samih. Omogoča
popolno zlitje vaših želja, kjer se vaše telo, vaš razum in vaša duša zlijejo
v harmonično in edinstveno doživetje bivanja. Izberite Marles in vaše
življenje bo polno in izpolnjeno.
Pri tem ne gre zgolj za razvoj vašega doma ali vaše sanjske hiše,
temveč za aktivno soustvarjanje vašega edinstvenega in nepozabnega
življenja. Zavedamo se namreč, da je vaš dom vaše življenje in pri
Oblikovanju Osredotočenem na Človeka™ gre za ustvarjanje
vašega edinstvenega, navdušujočega in nepozabnega življenja.
Bistvo Oblikovanja Osredotočenega na Človeka – OOČ™ je
filozofija, kjer oblika sledi funkciji. Oblika je namreč povsem
prilagojena vašim potrebam, željam in življenjskem slogu.
Bistvo metodologije je, da oblikovanje sledi funkciji™
za vaše največje zadovoljstvo.

Naš cilj, naše sporočilo in naše
poslanstvo: “V naši naravi je, da
iščemo in ustvarjamo najboljše.”
Marles

dovršenost in edinstveno doživetje presežkov. Je vse to in še več.” Mirijana Bračič

Oblika sledi funkciji™ Form Follows Function™.

“Dom je ime, je beseda, močna beseda; močnejša, kot beseda čarovnika, močnejša, kot želje

Brez izjeme ima vsak človek sposobnost,
da živi srečno, izpopolnjeno življenje v
popolnem miru, ravnotežju in radosti.

Novo obdobje
			za vaš dom - vaše življenje

Naša odkritja so sedaj
zbrana v Marlesovem
laboratoriju za kakovost
bivanja –
Marles Living Lab™

Enako si vsako podjetje zasluži optimalen prostor za delovanje,
ki podpira in omogoča opravljanje aktivnosti in uresničevanje
zastavljenih ciljev.
Z osredotočanjem v raziskave in razvoj ter s pomočjo več kot
50 let izkušenj smo v Marlesu odkrili, da obstaja en univerzalni
zakon vsakega izpolnjenega življenja, bivanja in dela.
Naše popotovanje k odličnosti se je pričelo z razkrivanjem
najboljših svetovnih arhitekturnih projektov in dizajnov. Podali
smo se nazaj k osnovam in se vprašali: “Zakaj so ti projekti
vrhunski in kaj je tisto, kar jih naredi vrhunske?” Tako smo
spoznali bistvo vrhunske arhitekture in vrhunskega dizajna, ki
omogoča edinstveno doživetje bivanja, delovanja in ustvarjanja.
Razkrili smo skrivnost vseh največjih oblikovalcev in arhitektov
v zgodovini. Zavedali so se, da hiša niso zgolj zidovi, temveč
da obstaja nekaj več … duša prostora. Vsi največji so se
osredotočali na interakcijo človeka s prostorom in vse, kar
so kadarkoli oblikovali ali naredili, je bilo v skladu z zakonom,
ki smo ga poimenovali Oblika sledi funkciji™ - Form Follows
Function™.
Naša odkritja so sedaj zbrana v Marlesovem laboratoriju za
kakovost bivanja – Marles Living Lab™, ki je vodilni laboratorij
za bivanje, delovanje in kvaliteto življenja v našem prostoru.
Osredotoča se na funkcionalnost oblikovanja za vaše največje
zadovoljstvo ter vrhunsko izkušnjo bivanja.
Pri tem nič ne prepuščamo naključju. Poslušamo vas,
upoštevamo vaše želje ter pretehtamo možnosti in nato
naredimo tisto, kar je najbolje za vas.

duhov v najmočnejši magiji.” Charles Dickens

Temelj za uspeh leži v visokokakovostni izvedbi, prvovrstni
kvaliteti, profesionalnosti in odgovornosti. Izstopamo
v tehnološki dovršenosti, odličnosti oblikovanja in
razumevanju vaših potreb ter želja.

V ISK ANJU POPOLNOSTI ...

		Marles tehnologija

Marlesova filozofija delovanja:

Vaše popolno zadovoljstvo in zaupanje
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Marles tehnologija združuje trende, najsodobnejše tehnologije, notranje
oblikovanje, arhitekturo, industrijsko oblikovanje in umetnost bivanja.
Vsak projekt preučimo celostno in iz več zornih kotov. Vključujemo tako
prostorske zmožnosti in vpetost v okolje kot tudi materialne, socialne,
psihološke, fiziološke, estetske in zgodovinske vidike ter povezave. Vsaka
Marlesova rešitev je zato večplastna in kompleksna.
Marles HomoBioTehnologija™ je 100 odstotno zagotovilo za vaše
popolno zadovoljstvo. Jedro Marlesove filozofije dizajna leži v tehničnem
napredku, hkratnem ohranjanju čuta za človeka; v ustvarjanju
dih jemajočih rešitev, a vseeno v ohranitvi oblikovne vrednosti in
funkcionalnosti. Združujemo moč in čudovito izkušnjo bivanja z
učinkovitostjo in funkcionalnostjo. Urbanizem, načrtovanje, tehnologija,
prostor, sistem, dizajn, materiali - vse mora dosegati naše standarde
kakovosti.
V Marlesu smo vedno v iskanju odličnosti, kar pomeni biti boljši od
najboljšega. Naša inovativnost in vizija odličnosti nas vodita na povsem
nova in tehnološko napredna področja, kjer postavljamo standarde
odličnosti. Naš cilj je še naprej presegati standarde ter postavljati merila
odličnosti v tehnologiji bivanja, kajti neprestano težimo k temu, da vam
ponudimo edinstveno izkušnjo bivanja.
Naše rešitve odlikuje inovativen pristop, ki se osredotoča na vaše
zadovoljstvo in popolnost bivanja. Uporaba preprostih oblik in naprednih
ter nezahtevnih orodij nam omogoča, da lahko dosežemo visok nivo
profesionalnosti. Uporabljamo najboljše materiale in tehnologijo, s
katerimi zgradimo popoln dom za vaše optimalno zadovoljstvo bivanja.

kolju
Predani smo kakovosti in vrhunski izvedbi v vseh
projektnih fazah. Razvijamo domove za srečno življenje
in zgradbe za uspešno bivanje ter delo.

“Naše hiše in objekti združujejo vrhunsko funkcionalnost, najnaprednejše tehnologije ter estetsko oblikovan
saj ste v središču razvojnega kroga vedno vi in vaše potrebe. Naši tehnologi, razvojniki in oblikovalci združ

Marlesov
M-design
krog

Naš edinstveni pristop k načrtovanju in
oblikovanju
Črke M, D, E, S, I, G, N so ključne kratice, ki Marles tim vodijo skozi sedem
korakov načrtovanja in oblikovanja vašega popolnega doma ali objekta. .
M:
D:

Marles poslanstvo – opredelimo cilje, potrebe in želene rezultate.
Definicija – opredelimo vse potrebne elemente ter korake na poti
doseganja želenih rezultatov.
E: 	Eksperimentiranje in raziskovanje – preučimo vse možnosti ter iščemo
najboljše in najugodnejše rešitve.
S: 	Sodelovanje – sodelujemo z vrhunskimi strokovnjaki ter združujemo
znanja in izkušnje vseh sodelujočih.
I:
Ideje in inovativnost – neprestano izboljšujemo ter nadgrajujemo vaše želje.
G: 	Gradimo in ustvarjamo vrhunske hiše in objekte – pri tem neprestano
spremljamo kakovost ter se držimo dogovorjenega.
N:
Negovanje – negujemo odnos z vami – našimi partnerji ter vam
pokažemo, kako je potrebno negovati in vzdrževati hišo Marles.

nje za vaše popolno doživetje in radost bivanja. Vsako hišo in objekt prilagodimo vašim potrebam in željam,
žujejo tehnologijo in vaše potrebe v nepozabno zlitje vaše hiše Marles.” Bogdan Božac - Direktor Marlesa

Vaša mediteranska duša
bo zaživela v popolnosti
v naših mediteranskih
domovih.

V našem laboratoriju za
kakovost življenja in bivanja
neprestano razmišljamo ter
razvijamo inovativne ideje in
rešitve za maksimalen užitek
ter doživetje doma.

Public

Futur

Sodoben človek želi
nekaj več – estetiko,
funkcionalnost in kakovost
vsakega trenutka.

Exclusive

Modern

Brezčasna kakovost
bivanja, ki temelji na
vrhunski Marles tehnologiji
in dolgoletnih izkušnjah ter
vam omogoča optimalno
kakovost bivanja.

Mediteran

Tradicional

Ko kupujete Marles hiš, kupujete vaše življenje, zato smo za vaše popolno zadovoljstvo razvili 6 palete izdelkov.

Marles hiša je več kot hiša, je dom,
			
je več kot dom, je vaše življenje.

Za še tako zahtevne želje
in individualne rešitve smo
pripravili linijo Exclusive, ki
se povsem prilagodi vašim
zahtevam ter vam omogoča,
da ustvarite dom povsem po
vaši podobi.

Poslovni objekti, šole in
vrtci postanejo z Marles
tehnologijo nekaj posebnega, udobnega in predvsem
učinkovitega.

Vaša hiša je vaše življenje …

Marles

Living Lab™

(koncept)
V Marles laboratoriju za kakovost bivanja
ustvarjamo hiše in stavbe popolnoma
prilagojene vašim željam in potrebam.
Nihče ne bo vedel zakaj, le vi boste imeli
skrivnosten nasmeh na ustnicah, ker vas bo
Marles navduševal vsak dan.

“Ne kopiramo hiš, ustvarjamo domove.”
									
Marles

Hiša tradicionalne gradnje
in izgleda je klasika, s

Tradition

katero ne morete zgrešiti, v
njej se vsi dobro počutijo.

Brezčasna kakovost bivanja, ki temelji na vrhunski Marles tehnologiji in
dolgoletnih izkušnjah ter vam omogoča optimalno kakovost bivanja. Hiša
tradicionalne gradnje in izgleda je klasika, s katero ne morete zgrešiti, v njej
se vsi dobro počutijo.

Izbirate lahko med številnimi Marles rešitvami, lahko pa ustvarimo
tudi dom, kot ste si ga zamislili zgolj vi.

“Hiša je zgrajena iz zidov in sten; dom pa nastane z ljubeznijo in sanjami.” Marles

Funkcionalnost, racionalnost, praktičnost
Bistvo bivanja v hiši se vsekakor dotika praktičnosti in uporabnosti hiše kot objekta.
Sama funkcionalnost hiše nam mora omogočati praktično življenje, prosto gibanje brez
ovir, racionalno postavitev, prihranek časa in logiko glede na človekove potrebe ter
opravila v hiši.

Tradicija dandanes
ne pomeni nekaj
nazadnjaškega ali
zastarelega. Biti v stiku s
tradicijo okolja, ki nam je
blizu, pomeni biti v stiku s
svojimi predniki, modrostjo
in tradicionalnimi običaji.
Zakaj bi iskali nove rešitve
in nove poti, če so te že
prehojene tudi najlepše in
če to, kar je tradicionalno,
vedno deluje

Konformno orientirano
Poudarek na udobju ne pomeni kompromisov na področju ideje, oblik ali estetike. Daleč
od tega, pomeni le povečanje kakovosti bivanja in dolgoročnega zadovoljstva.

Atraktivni dizajn z upoštevanjem tradicije
Linije so domače in skladne z urbanistiko okolja, v katerem se hiša nahaja. Marles
hiše sledijo tako sodobnemu pristopu kot tradiciji in s tem dvopolno dovršijo izgled,
funkcionalnost ter samo idejo hiše.

Prilagodljivost
Tudi tradicija dopušča odstopanja, variacije in izbiranje med različnimi idejami, modeli, barvami … Ko črpamo iz tradicije
in zgodovinskih slogov, je rezultat lahko še posebej navdihujoč in prijeten za oči. Predvsem pa so občutki, ki jih zbuja tisti,
ki delajo bivanje prijetno. Tudi tradicionalna oblika, ki ji dodamo svoj pečat, moderen detajl ali zgodovinski pridih, je lahko
sodobna.
Tradicija dandanes ne pomeni nekaj nazadnjaškega ali zastarelega. Biti v stiku s tradicijo okolja, ki nam je blizu, pomeni
biti v stiku s svojimi predniki, modrostjo in tradicionalnimi običaji. Zakaj bi iskali nove rešitve in nove poti, če so te že
prehojene tudi najlepše in če to, kar je tradicionalno, vedno deluje.

Modern
“povej mi, kaj nameravaš narediti s tvojim edinstvenim in dragocenim življenjem.”
										
Mary Oliver

Sodoben človek želi nekaj več, estetiko, funkcionalnost in kakovost
vsakega trenutka … Prav to mu omogoča Marles hiša Modern, ki
združuje najsodobnejša oblikovalska ter arhitekturna spoznanja z
naprednimi tehnologijami.
Ko ustvarjamo vaš dom, prisluhnemo najprej vam, kako želite živeti,
bivati … želimo vam izraziti pozornost, hvaležnost, zaupanje, spoštovanje.
Ne glede na to, za koga ustvarjamo, vedno sledimo temu, da izraža vaš
odnos, kulturo, okus.

Sim veliquam iusto con vel doluptat ent velisse quipit ute modolestru
“Živeti je najredkejša stvar na svetu. Večina ljudi zgolj obstaja, to je vse.” Oscar Wilde

Drugačnost
Ko ustvarjamo vaš dom,
prisluhnimo najprej vam.
kako želite živeti, bivati …

Hiše Marles Modern so vse prej kot klišejske, navadne ali
konvencionalne. Te hiše odražajo trende sodobnega časa
in dihajo z napredkom. Ne pustijo se uokviriti ali ujeti v
časovni trak, so tako posebne in drugačne, kot so posebni
in drugačni njihovi lastniki.

Stilsko razigrane oblike

Ravno domišljija je tisti vir navdiha, ki nas popelje dlje pri ustvarjanju
doma – prostora za bivanje. Več domišljije pa pomeni več
individualnega, osebnega v dizajnu. Če je moderen pristop dobro
personificiran ni nikoli hladen ali odtujen, je odraz ustvarjalca,
lastnika, človeka, ki biva in je avtor svojega bivalnega prostora.

Modernost, sodobnost oziroma aktualnost ima številne
obraze, mnoge linije in brezmejne možnosti. Pri gradnji
hiše je pomembno, da ima vsak načrt tudi svoj namen,
cilje ter argumentirano zaslombo v obliki, funkciji in
estetiki. Stilsko si lahko danes marsikaj privoščimo, vedeti
pa moramo, da bomo z izbranim stilom dolgo živeli, z njim
dihali in se prebujali v nove dneve. Izbrati moramo stil,
ki nas resnično nagovori in pripada našemu značaju ter
načinu življenja.

Prepletanje mladostne svežine

Nekonvencionalnost in

in elegance

oblikovna posebnost

Ko ustvarjamo, smo mladi, mladi po srcu in mladi v idejah –
rastemo. Nekaj najlepšega v človekovem življenju je ustvarjanje
zase in oblikovanje svojega prostora. Če temu dodamo še kanček
osebnostne elegance, smo na vrhu – zmagovalci v svojem času in
prostoru.

Hiše, ki so jih gradili naši dedki so preteklost. Hiše Marles
Modern odlikujejo svež dizajn, nove čiste linije in sodoben
videz, ki narekuje korake prihodnosti v bivanju modernega
človeka.

Moderni dizajn z veliko domišljije

ud tie cons dipis aute do dolore ming et ad euipisi te duis ecte min esent vent.

V Marles laboratoriju za kakovost življenja
ter  bivanja neprestano razmišljamo in razvijamo inovativne ter nove ideje oziroma rešitve
za vaš maksimalen užitek ter doživetje doma.

Razmišljanje izven danih
okvirjev je tisto, kar
povzroča napredek

Novi izzivi
Z vsem napredkom na področju tehnologije, varstva
okolja, pristopa k bivanju in človekove vloge pri ustvarjanju
najbolj optimalne rešitve so Marles hiše Futur resnični in
pravi odgovor na zahteve ter potrebe sodobnega časa.
Novih in zahtevnih izzivov se ne bojimo, sprejemamo jih z
odprtimi rokami.

Drzne ideje
Prihodnost je za drzne. Z drznimi idejami bomo prišli
dlje in se najbolj približali vašim željam kot naročnika, ki
ima vizijo in željo po ustvarjanju nečesa novega, svojega,
naprednega in povsem drznega. Ideja, ki je drzna in
posega v območje nemogočega, je lahko največji izziv
in začetek neverjetnega potovanja ustvarjanja novega
bivanjskega koncepta. Drznite si sanjati z nami!

Future
Izpopolnjevanje
– težnja k popolnosti
Ko imate vizijo, ko veste, kaj potrebujete za uresničitev
življenjskih sanj, ko vidite korake do izpolnitve in imate tudi
sredstva za dosego tega, takrat lahko govorimo o popolnem
procesu ustvarjanja popolne hiše – vaše hiše. Hiša postane
dom, ko se v njej počutimo izpolnjeni in vemo, da bo takšno
tudi naše življenje v njej – gre za trenutek, h kateremu nezavedno težimo vsi ljudje, a ga le redki zares doživijo.

Igra z idejami
Prihodnost je tisto, kar je odprto, nedorečeno, nima dovršnih glagolov in ne pozna
besede NE. Zanjo je vse mogoče, prihodnost je v nas. Določimo svoje ideje za prihodnost,
dajmo jih na papir, rišimo, pišimo, oblikujmo … ideje so osnova, saj brez ideje ni končnega
izdelka. Nato gradimo naprej in osnovnim idejam dodajamo nove, konkretnejše ideje, te
pa razvijemo dokončno v popolne vaše ideje.

Ideje črpamo pri naših strankah
Razmišljanje izven danih okvirjev je tisto, kar povzroča napredek, generira nore in drzne
ideje in je tisto, na čemer temelji razvoj. Včasih smo človeško omejeni z lastnimi resursi,
izkušnjami in pogledi. Zato so še kako dobrodošli zunanji pogledi in ideje ljudi, ki pridejo
v proces neobremenjeni ter dodajo svoj košček v mozaiku ustvarjanja nove ideje – nove
hiše. Naše stranke so neprecenljivi vir in enakovreden partner v razvoju Marles hiš.

“Postanite sprememba, ki jo želite videti v svetu …” Gandhi

Mediteran
Vaša duša bo zaživela v popolnosti v VAŠEM mediteranskEM domU …

Prilagajanje kulturnemu okolju
Geni, vzgoja in okolje – vse to nas definira, in nekaterim stilom želimo slediti vse življenje
v vsem, kar počnemo. Eden takih stilov je mediteranski, ki še posebej poudarja kakovost
življenja, ki ne temelji na hitrem in pridobitnem tempu, ampak teži k umirjenosti,
povezanosti z naravo, dobri hrani in še boljši notranji komunikaciji. Morje je človekov
največji vir idej, odgovorov in življenjskih skrivnosti. Prisluhnite mu!

Morje je človekov največji vir idej, odgovorov
in življenjskih skrivnosti. Prisluhnite mu!

“Čez eno leto si boste mogoče želeli, da bi pričeli danes.” Karen Lamb

Sredozemska klima
Mediteran je geografsko lociran na Sredozemlje, ki s svojimi značilnostmi
definira in oblikujejo tudi tamkajšnjo arhitekturo. Hiše Marles Mediteran seveda
objektivnim dejavnikom ne morejo kljubovati, lahko pa so znotraj njih inovativne,
izvirne in drugačne - noro privlačne! V hiši Marles Mediteran boste želeli
preživeti več kot samo počitnice, to je hiša za večne užitke ob morju!

Hiša tra

izgleda je klas

Exclusive

zgrešiti, v njej

Za še tako zahtevne želje in individualne rešitve smo pripravili linijo Exclusive, ki se povsem prilagodi vašim zahtevam ter vam omogoča, da ustvarite
dom povsem po vaši podobi.
Svoboden občutek je, ko si posameznik lahko vzpostavi svojo lastno vero v
svojem srcu in se pri tem ne omejuje s tradicijo.

Dominanca
Ljudje pogosto dominirajo v svojih idejah, pogledih in življenjskem slogu – to se potem
seveda odraža na vseh nivojih, tudi v izbiri in opremi hiše. Če človek deluje proti sebi, se
mu to slej ko prej maščuje, nujno je poslušati svoj notranji glas in slediti vzgibom, ki nam
jih narekuje značaj ter posledično ustvariti unikatno, eno in edino, svojo hišo.

Edina razlika med ljudmi, ki živijo svoje sanje in ljudmi, ki samo živijo, je Marles.

Nagnjenost k posebnostim, drugačnosti
Drugačna gradnja ne pomeni slabe gradnje, daleč od tega. Vse kar pomeni, je
natančnejše in bolj precizno planiranje ter načrtovanje, pomeni pa tudi daljše obdobje
gradnje ter same realizacije. Časovno gre za večji zalogaj, ki pa je zato tudi bolj privlačen,
saj se hitro ne da priti do vrhunskih rezultatov.

adicionalne gradnje in

sika, s katero ne morete

j se vsi dobro počutijo.

Razkošna zasnova
Da bi na koncu dobili vse tisto, kar želimo, moramo dobro načrtovati. Gradnja, ki zahteva
posebne pogoje, vključuje posebne materiale in je namenjena posebnim ljudem, zahteva
tudi nadstandardno zasnovo, temelje in usklajene vizije. Le tako si lahko zagotovimo
vrhunski končni izdelek – hišo, ki bo vsem v ponos in užitek, tako snovalcem, kot lastniku,
ko bo užival v njenih posebnostih in razkošju.

Bogati dekorativni stavbni členi
Gradnja Exclusiv hiše omogoča povsem svojevrstne in unikatne odločitve in ne teži k
optimizaciji stroškov, gradi sicer na optimizaciji obremenjevanja okolja, ostalo pa je
prepuščeno domišljiji in še tako norim, drugačnim željam naročnika. Eno so recimo že
dekorativni stavbni členi, ki v osnovi spremenijo klasično predstavo o hiši.

Prestižna sestavljanka
V snovanju hiše Marles Exclusive ni omejitev, ni prepovedanih materialov ali oblik, so le najboljše in vrhunske projekcije.
Le najboljše je dovolj dobro za najboljše. Tako je tudi v hiši Marles Exclusive, ki se ne zadovolji z ničemer drugim kot top
naj izbiro in v polnosti sledi vsem željam naročnika. Končni produkt je rezultat višje vizije, sodobnega bivanja in človeka s
stilom, je prestižno okolje samih presežkov.

Marles sistem gradnje hiš
nudi odlične pogoje za gradnjo
javnih objektov in njihovo
vsesplošno uporabo

Public

“Dobro ni kategorija, ki bi nas zanimala.” Bogdan Božac

Marles je največji slovenski proizvajalec industrijsko izdelanih

turistični objekti,

montažnih objektov. Marles sistem gradnje hiš nudi z vsemi

zdravstveni objekti,

svojimi prednostmi odlične pogoje za gradnjo javnih objektov in
njihovo vsesplošno uporabo kot so:

		

trgovski objekti,
vrtci, šole,

		

gostinski objekti,

poslovni objekti ,
		

telovadnice,

stanovanjska naselja itd

Marlesov način gradnje je zasnovan po najsodobnejših
načelih in svetovnih trendih. Pol stoletja izkušenj, najnovejša
spoznanja, uporaba sodobne tehnologije ter uporaba
sodobnih, okolju in človeku prijaznih materialov vam omogoča
zdravo bivanje in dobro počutje.
Nudimo vam izvirno zasnovo za zdravo in prijetno bivanje.
Odločite se za rešitev, ki je trajna, gospodarna, mednarodno
priznana, preskušena in cenovno ugodna.
Za Marlesov način gradnje je značilna izjemno dobra
toplotna izolacija, kar je zelo pomembno, saj vam tako
zagotavljamo toplotno ugodje. S tem sočasno nizke stroške
vzdrževanja in nizke stroške energije za ogrevanje.
Prav tako je za Marles rešitve značilna velika hitrost gradnje,
ki omogoča hiter rok vselitve. Zaradi načina izdelave je
namreč objekt suh takoj po finalizaciji in ga lahko, brez
škodljivih posledic za zdravje, uporabljamo takoj, saj ni
potrebno dolgotrajno sušenje gradbenih materialov. Tako je
za vas nemudoma po zaključku gradnje zagotovljeno zdravo
bivanje v objektu.
Industrijska izdelava sestavnih delov montažne stavbe
pa nadalje zagotavlja stalno visoko kakovost in vgradnjo
najkakovostnejših materialov izredne trajnosti ter pristopno

ceno in ne nazadnje tudi potresno in požarno varnost, kar
potrjujejo številni objekti, grajeni na potresnem področju. Če
k temu dodamo še možnosti kontroliranega prezračevanja
objektov z rekuperacijo, zbiranje deževnice za uporabo
vode v sanitarijah itd. ugotovimo, da so možnosti izboljšanja
bivalnega ugodja in odgovornega odnosa do okolja skoraj
neskončne.
Visoko učinkovit nizko-energijski način gradnje
in pa pasivni način gradnje z opisanim načinom
prezračevanja predstavljata sodobno, v
prihodnost usmerjeno in trenutno najboljšo
rešitev gradnje.

Rekuperacija zraka
S prisilnim prezračevanjem in vračanjem toplote izrabljenega
zraka (REKUPERACIJO) prispevamo k bolj zdravemu bivalnemu/delovnemu okolju, saj s tem dosegamo:
• optimalni nivo kisika in CO2 v prostoru,
• v zimskem času ni vdora zelo hladnega zraka ob
zračenju (manj možnosti prehladov),
• prezračevanje ne povzroča prepiha,
• učinkovito filtriranje in izločanje alergenov iz zraka,
• dušenje zvoka,
• varčevanje z energijo.

Marlesove rešitve dosegajo najvišje svetovne standarde.
Varnost in kvaliteta
bivanja je gotovo eden
najpomembnejših
pogojev pri
načrtovanju in
gradnji objektov, kot
so vrtci in šole, kjer
otroci preživijo velik
del svojega otroštva.

Že sami predpisi, ki se morajo upoštevati ob gradnji vrtcev in šol zagotavljajo visoko
varnost otrok. V Marlesu pa te predpise še nadgrajujemo skladno z izkušnjami iz
že zgrajenih objektov. Poleg tega pa sta evropsko tehnično soglasje in CE znak, ki ju
posedujemo v Marlesu največja garanta za maksimalno zdravo in varno bivanje otrok.

Kako je poskrbljeno za varnost?
Trenutno je Marles edini slovenski proizvajalec montažnih
hiš, ki lahko svoj izdelek – hišo označi z zakonsko predpisanim znakom CE.

Kdor je ekološko osveščen, se odloča za montažno gradnjo, zato pričakujemo vaš klic na telefon: 02 / 429 46 03

V Marlesu smo odločeni in pripravljeni, da vašo prihodnost ustvarjamo
skupaj z vami.

Živeti in ustvarjati prihodnost
Zavedamo se, da pri odločitvi za hišo ali objekt ne gre zgolj za zgradbo, temveč za vaš
način bivanja in življenja – za vašo prihodnost.
Delite z nami, kar
vas navdihuje in
vam daje moč, da
bomo skupaj oblikovali vašo sanjsko
prihodnost.

Naša ekipa arhitektov, inženirjev, raziskovalcev, načrtovalcev in oblikovalcev se vsak
dan osredotoča na vaše zadovoljstvo in popolnost naših rešitev. Vsak dan, iz dneva
v dan, nas navdihuje naše poslanstvo – ustvarjati presežke v arhitekturi in bivanju.
Vse z namenom, da vam pričaramo nasmeh na obraz.
V Marlesu smo se zaobljubili kakovosti, tehnologiji, vrhunskem dizajnu, izvedbi in
odličnosti sodelovanja z vami – našimi partnerji.
Da bo vaše bivanje popolno, se odločite tudi vi in sprejmite zaobljubo popolnosti, ki
jo bomo gradili skupaj. To je lahko: kratek stavek po elektronski pošti, telefonski klic,
obisk Marlesa ali skica sanjske hiše, ki bi jo radi zgradili.

Kaj sledi?

Razvoj v prihodnosti…
V Marlesu gradimo varne, nizko-energijske hiše, se pa zavedamo,
da z napredkom in razvojem na vseh področij to za celovito storitev
oziroma popoln končni produkt ni dovolj. V naše hiše je tako brez
dvoma možno vgraditi različne elemente in napeljave, ki so potrebne
za delovanje hiše po načelu pametne hiše.
Marles merila za trajnostno gradnjo to tudi omogočajo, saj je taka
gradnja prijazna do uporabnika in okolja v vseh pogledih. Sistem
pametne hiše ponuja najvišjo stopnjo udobja in nadzora, hkrati pa
naredi življenje enostavno, praktično in funkcijsko povezano.
Priprava doma za tehnologijo nove generacije predstavlja sicer
dodatni strošek, predvsem pa nekaj več korakov v času načrtovanja,
tu vam nevodmno lahko Marlesovi strokovnjaki pomagamo s svojimi
izkušnjami in nasveti.
Inteligentni sistem, ki ga vgradimo v hišo, prinaša popoln nadzor
nad varnostjo, televizijo, audio in video napravami, internetom,
telefonom, osvetljavo in še bi lahko naštevali.

“Vaše življenje in vaš dom sta eno in isto … zagotovo pa izredno dragoceno.” Marles

1.	INOVATIVNA
PAMETNA HIŠA MARLES

“Dom je ime, je beseda, močna
beseda; močnejša, kot beseda
čarovnika, močnejša, kot želje
duhov v najmočnejši magiji.“
Charles Dickens

Inteligentna ali pametna hiša je tista, ki nam daje optimalne pogoje za
bivanje ter je sočasno najbolj varčna skozi čas. Za vas smo zasnovali
inovativno inteligentno hišo Marles za zdravo, energetsko varčno in
brezskrbno bivanje.
Njena prednost je v izolaciji, prezračevanju in možnostih izkoriščanja
naravnih virov. V tem smo inovativni pionirji in tu smo dosegli vrhunec
našega razvoja ter dosežkov.
Pomembno je, da človek inteligenco in znanje uporabi sebi v prid, da ima
nižje stroške vzdrževanja ter upravljanja. Če slednje združite še s konceptom
pametne hiše se boste odločili za resnično vrhunsko doživetje Marles
bivanja.
Bodite inteligentni, izberite inovativno inteligentno hišo Marles.
Dobro načrtovan, odlično izoliran dom bo topel in suh v vseh letnih časih.
Razumno načrtovanje prepreči težave s hrupom in vlago. V pametni hiši
je življenje udobneje. Zmanjšajo se stroški vzdrževanja, kar uporabniku
prihrani čas in denar.

1.1. Pametna ali inteligentna hiša je:
• Topla, suha, z več svetlobe.
• Cenejša za vzdrževanje, z nizkimi stroški za energijo.
• Udobna, varna in zdrava za bivanje.
• Prijazna do okolja.
Energijska varčnost v povezavi s funkcijami inteligentne hiše je dom
prihodnosti. Uporabniku lajša življenje z osnovnim namenom izboljšanja
kakovosti življenja. Z najsodobnejšimi dosežki s področja avtomatizacije,
komunikacije, materialov, umetne inteligence in varnosti.
V inteligentni hiši dosegamo pravo temperaturo notranjosti, ki je čim bolj
stabilna ob hkratni minimalni porabi energije. Ob učinkoviti rabi energije
zagotavlja uporabniku želeno raven toplotnega udobja kar se dosega z
različnimi funkcijami, ki na podlagi vremenske napovedi, ki jo dobi preko
serverja segajo od regulacije temperatur, regulacije ogrevanja, zapiranja,
odpiranja oken, senčil.

1.2 ENERGETSKA VARČNOST
IN SISTEMI OGREVANJA
Za lastnike Marles hiše varčevanje z energijo ne pomeni
nižanje življenjskega standarda in manjšega ugodja ter
dodatnih nepotrebnih stroškov. Nasprotno. Živeti v hiši
Marles, pomeni delovanje sodobnega ozaveščenega
človeka, ki se zaveda pomena energije in njenega vpliva
na okolje.
Znano je dejstvo, da z ogrevanjem bivalnih prostorov
nadomeščamo toploto, ki uhaja iz stavb. S primerno
izolacijo ovoja stavbe in učinkovitim ogrevalnim sistemom
je toploto mogoče zadrževati tam, kjer jo potrebujemo –
v bivalnih prostorih.

Med najpomembnejše dejavnike toplotnih izgub sodi
toplotna zaščita stavb. Zato za izolacijo Marles hiš
uporabljamo kakovostne materiale, ki uporabnikom
Marles hiš stroške ogrevanja krepko znižajo, ob tem pa
omogočijo, da dolga leta uživajo v toplih domovih.
V Marlesove nizkoenergijske, visoko učinkovite in tri
litrske ter pasivne zgradbe se zaradi izrednih toplotnih
karakteristik ovoja stavb, toplota v prostore lahko
dovaja tudi preko dovedenega zraka in preko nizkotemperaturnih ogrevalnih površin. Za večje udobje
uporabnikov se lahko predvidi talno oziroma stensko
ogrevanje, ki lahko, če je predvideno ogrevanje s toplotno
črpalko, v poletnem času omogoča hlajenje prostorov.

1.3. PREZRAČEVANJE, SVEŽ ZRAK OSNOVNA POTREBA VSAKOGAR OD NAS
Čist zrak, brez neprijetnih vonjav in škodljivih snovi,
predstavlja osnovno potrebo vsakogar od nas.
V današnjih toplotno izoliranih in tesnjenih hišah
predstavlja prezračevanje bivalnih prostorov za
pridobitev svežega zraka in preprečevanje škode
zaradi akumulacije vlage pomemben faktor. To zahteva
odpiranje oken najmanj štiri-krat na dan po osem minut,
kar povzroča toplotne izgube in dovod nefiltriranega
zraka, ki s seboj prinaša prah, hrup in izpušne pline.
Vendar ne pri Marles hišah. Marlesova tehnologija
omogoča prisilno prezračevanje, ki avtomatično in
kontinuirano prezračuje celotno hišo. S tem potreba po
odpiranju oken sploh več ne obstaja.

Brezskrbno lahko uživate v svežem
prefiltriranem zraku in prednostih, ki jih
prinaša kontrolirano prezračevanje:
• stalno svež zrak v vseh prostorih,
• ni neprijetnih vonjav,
• preprečen je tudi vdor hrupa v prostore,
• zrak je filtriran in zato ne vsebuje cvetnega prahu
(olajšanje za alergike!),
• ni težav, ki jih povzroča povišana vlaga v prostorih,
zlasti v kopalnicah, s čimer je zagotovljena večja
trajnost gradbenih materialov,
• večja varnost, ker ni treba odpirati oken.

Z Marlesom gradite svoj dom - kakršnega želite, velikega

1.4. KONTROLIRANO PREZRAČEVANJE Z
VRAČANJEM TOPLOTE ZAVRŽENEGA
ZRAKA - VRHUNEC ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI
Želite storiti še korak naprej pri varčevanju z energijo?
Ste se odločili, da želite živeti v hiši, v kateri bodo stroški
ogrevanja kar najmanjši, vendar ne na račun zmanjšanega
bivalnega udobja? V tem primeru vam lahko na izbiro ponudimo
katero od privlačnih Marlesovih hiš, ki ustrezajo standardom
pasivne hiše ali zelo dobre nizko-energijske hiše.

Naprave za sistem komfortnega
prezračevanja z rekuperacijo

Kontrolirano prezračevanje je v sodobnih hišah torej
nepogrešljivo, zato smo se pri Marlesu odločili, da vam bomo
v naših hišah ponudili vse prednosti, ki jih prinaša sistem
kontroliranega prezračevanja z vračanjem toplote zavrženega
zraka.

Shematksi prikaz razvoda cevi v hiši s
komfortnim prezračevanjem

Za vse Marlesove sisteme gradnje je značilna odlična toplotna izolacija in zrakotesnost ovoja.

ali majhnega, vedno bo udoben, topel in varen.

1.5. SISTEMI, KI OMOGOČAJO GRADNJO
NIZKOENERGIJSKE MARLES HIŠE
BASIC N 6

• poraba energije za ogrevanje med 30 - 60 kWh /m2 a* (ca 3 – 6
litre olja na kvadratni meter uporabne stanovanjske površine na
ogrevalno sezono).
*Poraba energije za ogrevanje odvisna od ovoja zgradbe, arhitekture in konkretnih klimatskih
razmer kraja, kjer je zgradba postavljena.

MEGA N 10

Možni sistemi ogrevanja
v nizkoenergijski hiši Marles:
• plinski kondenzacijski kotel ali
• toplotna črpalka ali
• leseni peleti in
• solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode
• solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode in dogrevanje hiše z 800 l

MEGA DOH

akumulatorjem toplote

Solarni sistem

Radiatorsko ogrevanje

Toplotna črpalka

Akumulator toplote

Cevni kolektor

Talno ogrevanje

• omogočajo izvedbo zrakotesnega ovoja zgradbe, kar dodatno in
bistveno prispeva k zmanjšanju porabe energentov za ogrevanje in
zmanjševanju stroškov.
• poraba energije za ogrevanje 25 kWh / m2 a* ( ca 2,5 litra olja na
kvadratni meter uporabne stanovanjske površine na ogrevalno sezono).

MEGA PLUS N 10

1.6. SISTEMI, KI OMOGOČAJO GRADNJO
2,5 LITRSKE MARLES HIŠE

*Poraba energije za ogrevanje odvisna od ovoja zgradbe, arhitekture in konkretnih klimatskih
razmer kraja, kjer je zgradba postavljena.

EKO

Možni NAČINI ogrevanja
TRILITRSKE HIŠE Marles:
• obvezna vgradnja rekuperacije
• kompaktna toplotna črpalka, sanirani bojler in talno gretje ali
• kompaktna toplotna črpalka, sanitarni bojler, talno in stensko gretje ali
• ogrevanje z lesno biomaso ali

Solarni sistem

Odvod izrabljenega
toplega zraka iz kuhinje,
kopalnic, WC, spalnic

EKO DOH

• solarni sistem

Stensko ogrevanje

Hladen svež zrak

Ohlajen izrabljen zrak

Rekuperator

Toplotna črpalka

Cevni kolektor

Dovod toplega
svežega zraka

Talno ogrevanje

EKO PASIV

1.7. SISTEMI, KI OMOGOČAJO GRADNJO
PASIVNE MARLES HIŠE
• MEGA PLUS PASIV N14, PASIV in EKO PASIV vam omogoča, da bodo
vaši stroški nižji kot strošek ene kave na dan
• poraba energije za ogrevanje do 15 kWh / m2 a * ( ca. 1,5 l olja na
kvadratni meter uporabne stanovanjske površine na ogrevalno sezono).

PASIV

*Poraba energije za ogrevanje odvisna od ovoja zgradbe, arhitekture in konkretnih klimatskih
razmer kraja, kjer je zgradba postavljena.

MEGA PLUS PASIV N 14

Srce pasivne hiše je kompaktna naprava, v kateri sta združena toplotna
črpalka in komfortna prezračevalna naprava s toplotnim menjalnikom
v katerem porabljeni zrak, ki ga vodimo na prosto, odda velik del svoje
toplote svežemu zraku, ki ga v objekt dovajamo.

Odvod izrabljenega
zraka iz kuhinje,
kopalnic, WC, spalnic

Dovod svežega toplega
zraka v bivalne prostore

Odvod ohlajenega
izrabljenega zraka

Kompaktna naprava rekuperator, hranilnik
toplote in toplotna
črpalka

Kolektor - 25-35 m dolga
cev za zajem svežega zraka

Zajem svežega zraka

Da bi kakovostno živeli v sedanjosti in tako tudi v
prihodnosti.
Pasivna hiša – hiša zgrajena po pasivnem standardu je super izolirana hiša
z udobno in zdravo notranjo bivalno klimo, ki jo lahko vzdržuje brez aktivnih
sistemov ogrevanja in hlajenja. Koncept pasivne gradnje ni ne slog gradnje,
ni način, ampak gradbeni standard!
Da bi dosegli merila pasivne hiše, moramo upoštevati tri glavne
značilnosti:
• super izoliran ovoj zgradbe,
• nepredušno gradnjo in
• solarni vnos.
Pasivna hiša mora zagotavljati nizko porabo energije in visoko stopnjo
bivalnega ugodja. Za dosego standarda pasivne hiše in pridobitev certifikata
je potrebno hišo zgraditi brez toplotnih mostov, zato je pomembna izvedba
vseh detajlov. Zgradba mora biti zrakotesna, vgrajene morajo biti učinkovite
ogrevalne prezračevalne naprave.

Zakaj hiši pravimo pasivna?
• Ker je zasnovana tako, da za svoje delovaje porabi manj energije, le-to pa
proizvaja na učinkovit način.
• Ker lahko izkorišča obnovljive vire energije in notranje dotoke tako, da je
skoraj ni potrebno ogrevati, niti hladiti

ZA VAS USTVARJAMO S SRCEM
Moč tehnologije in bivanja v vašem življenju.
Sodobne Marles rešitve se od klasičnih razlikujejo po tem, da gradijo na
udobju in kakovosti življenja, dela ter bivanja. Osredotočamo se na estetiko,
udobje ter funkcionalno doživetje prostora.
Naše znanje in tehnologija nam omogoča ustvarjanje gradbenih in
arhitekturnih presežkov; edinstvene hiše - domove, vrtce, šole, poslovne in
upravne stavbe.
Naše vodilo je kakovost bivanja in ustvarjanje, zato posvečamo pozornost
tudi majhnim dodatkom; savna, jacuzzi, notranja oprema …
Naša bistvena konkurenčna prednost je v tem, da skupaj z vami ustvarimo
točno takšen prostor, kot si ga želite vi.

“V naši naravi je, da iščemo in ustvarjamo najboljše.” Marles

“Povej mi, kaj nameravaš narediti s tvojim edinstvenim in dragocenim življenjem.” Mary Oliver

Zakaj gradnja s pasivno tehnologijo?
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PASIVNA HIŠA
KONTAKT • KONTAKT • CONTACT • CONTACT • KONTAKT • CONTATTO
MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.
Limbuška c. 2, 2341 Limbuš
Slovenija
Tel: +386 (0) 2 429 46 03
Fax: +386 (0) 2 429 46 40
E-mail: komerciala@marles.com
www.marles.com

MARLES ECO HAUS ITALIA S.R.L.
Stazione di Prosecco 29/A
IT- 34010 Sgonico (TS)
Tel/Fax: +39 040 251 349
Mob: +386 41 338 876
E-mail: diana.lesnikkosar@marles.com
www.marles.it

SALON IDEJ MARLES
Dunajska 151, 1000 Ljubljana
Slovenija
tel: +386 (0)8 205 28 51
fax: +386 (0)8 205 28 52

MARLES Fertighaus GmbH
Fertighauszentrum Blaue Lagune, Parz.30
AT-2334 Vösendorf
Tel: + 43 2236 677 688
Fax: + 43 2236 677 688 10
E-mail: daheim@marles.at
www.marles.at

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.
Podružnica Zagreb
Ivana Lučića 2 a/1. kat
HR-10000 Zagreb
Tel: +386 (0)2 42 94 617
Fax: +386 (0)2 42 94 640
E-mail: infohr@marles.com

Vreme je povsem nepomembno, dokler ste v hiši Marles.
Das Wetter spielt keine Rolle, solange es sich um ein Marles-Haus handelt. Qu’importe la météo quand votre maison porte le nom
de Marles. The weather doesn’t really matter, as long as the house is Marles. U biti, vremenske prilike i nisu toliko bitne dok ste u
Marles kući. Finché la casa è Marles, il tempo non ha molta importanza.

