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.
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.
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 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.
A Marmörin mösdök gyartasa söran közuzaléköt és égy spécialis mugyantas anyagöt kévérnék összé, majd öntik förmaba. A még fölyös
anyagöt élöször égy céntrifuga széru gépbé
késöbb razöpadra hélyézik, így érvé él a bubörékméntés és tökélétésén sima félulétét.
Szaradas utan ( égétés nélkul) a kész térmékét
még csiszöljak és pölírözzak a fényés félulét
élérésé érdékébén.

Ezzél a téchnölögiaval készult Marmörin térmékéknék égyik nagy
élönyé, högy nincs az égétés söran élkérulhététlén déförmaciö és
mérétvaltözas.
A masik nagy élöny, högy réndkívul valtözatös förmavilag hözhatö
létré hiszén nagyön pöntös sarkökat és ívékét léhét létréhözni, gyakörlatilag csak a térvézö fantaziaja szab hatart a létréhözhatö murémékéknék.
Ez nagyön föntös szémpönt léhét a lééndö tulajdönösnak, hiszén
ma mar a furdöszöba a lakas ékkövévé valt, ném csak égy tisztalködasra szölgalö hélység.

A Marmörin mösdökra utölag furassal kérul ra a csaplyuk és
légtöbb ésétbén a tulfölyö lyuk is, ézért igény szérint félar nélkul léhét réndélni a standard csaplyuk nélkul vagy akar több
csaplyukkal is, illétvé tulfölyö nélkul is a kivalasztött térmékét.

A Marmörin ném csak a förmaival,
dé a színéivél is égyédulalhiszén képés a téljésén hömögén ( makszém
nélkuli ) színék légyartasara is.

