MARJAL GROUP
SIGNATURE PROPERTIES SINCE 1979

Marjal has over 40 years of experience in design, development and
conceptualization of unique luxury homes in privileged locations
on the Costa Blanca, Spain. Our architectural studio provides
customers with all of the resources needed to conceptualize an
ideal home.

Marjal heet ruim 40 jaar ervaring met het ontwerp, de ontwikkeling en de beeldvorming van opmerkelijke luxewoningen op
bevoorrechte plaatsen aan de Costa Blanca, Spanje. Haar architectenbureau stelt al haar middelen ter beschikking van de klant
om een beeld te vormen van de ideale woning.

Pioneers in the use of home applied technology to optimize
eficiency, and it is the norm for our technical team to handle the
implementation of the best qualities available on the market.

Het technische team verricht baanbrekend werk wat betret het
gebruik van technologie toegepast op de woning om de eficiëntie ervan te optimaliseren en gebruikt als vuistregel de allerbeste materialen die beschikbaar zijn op de markt.

architecture/ architectuur
At Marjal we are born architects. Our passion for design and architecture has lead us to
maximum specialization, designing each home as a unique project. Marjal’s identity is
ruled by maximum respect for the environment surrounding the home, thus providing
harmonious integration with the same.

RAZONES

MARJAL
REASONS

Bij Marjal zijn we geboren architekten. Door onze liefde voor ontwerp en architectuur zijn
we uiterst gespecialiseerd in het ontwerp van elke woning als afzonderlijk project. De
identiteit van Marjal is gebaseerd op de allerhoogste eerbied voor de omgeving rondom de
woning, voor een harmonieuze integratie ervan.

LANDSCAPING/ TUINARCHITECTUUR
Architecture does not end at the walls of the home. Far beyond the surrounding walls, harmony
with the landscape transfers the interior life of the home to the exterior. A careful selection of
plants prolongs the garden landscape towards the horizon and its natural surroundings.

Architectuur eindigt niet bij de muren van de woning. De harmonie met het landschap brengt
het leven in de woning naar buiten. Een nauwgezette selectie planten maakt van de tuin een
verlenging van het landschap naar de horizon en de natuurlijke omgeving.

INTERIOR DESIGN/ BINNENHUISARCHITECTUUR
We have a multi-discipline and eclectic team, with a passion for culture and design that
translates into interior design. Interior furnishing is conceptualized from the beginning of the
home design, to ensure a functionality and habitability that goes beyond beauty.
Ons multidisciplinaire en eclectische team heet een voorliefde voor cultuur en ontwerp,
toegepast op de binnenhuisarchitectuur. De binneninrichting wordt van bij het ontwerp van de
woning gepland, om de functionaliteit en bewoonbaarheid ervan te waarborgen zonder enkel
aan de zichtbare schoonheid te denken.

technology/ TechnOLOGY
At Marjal we are pioneers in the use and implementation of home applied technology. We seek
home eficiency and maximum comfort for the people who live in it every day.
Marjal’s experience throughout the years is backed by the trust
of our hundreds of customers, who have made our best projects
and their dreams possible. From the very first moment we design
each home with the care and anticipation of that very first day,
attending each and every detail as if it were our own home.
From the plot selection to the interior design, the entire process
becomes the passionate development of our love for design and
architecture.
Hand in hand with future dwellers, we make their dreams come
true and ours too.

De jarenlange ervaring van Marjal is bovendien gebaseerd op het
vertrouwen van honderden klanten, die onze beste projecten en
hun eigen dromen hebben waargemaakt. Vanaf het eerste ogenblik ontwerpen we elk huis met de grootste zorg en het enthousiasme van de eerste dag, met oog voor de kleinste details, alsof
het ons eigen huis was.
Vanaf de keuze van het grondstuk tot de binnenhuisarchitectuur,
het volledige proces is de uitdrukking van onze vurige liefde voor
ontwerp en architectuur.
Hand in hand met de toekomstige eigenaars maken we zowel
hun droom als de onze waar.

Bij Marjal verrichten we baanbrekend werk wat betret technologie het gebruik en de toepassing
daarvan op de woning. Ons streefdoel is de eficiëntie van de woning en het maximale comfort
van de personen die er dag na dag in wonen.

costa
The Costa Blanca is the coastline of the province
of Alicante. It is 200 kilometres long and provides
marvellous beaches and an exceptionally beautiful
settings. Its tepid transparent waters, palm trees and
nature parks submerge visitors in a real paradise.
The Cost Blanca has a contrasting landscape, where
the mountains meet the sea in the form of enchanting
clifs with hidden coves of crystal clear water and rich
sea beds. Here the beaches alternate from fine golden
sand to small coves with smooth pebbles, gravel or
rocks.

This privileged coast enjoys an average temperature
of 22º and over 310 days of sunshine a year. Its cities
are filled with history and things to do, enchanting
villages and bustling areas to enjoy the holiday
atmosphere all year round.
It is perfectly connected with the international
airports of Alicante, Valencia and Murcia and the AP7
motorway which joins the entire Mediterranean coast.

De Costa Blanca is de kuststrook die tot de provincie
Alicante behoort. Met een lengte van 200 km zijn hier
prachtige stranden en een uitzonderlijk mooie omgevingen te vinden. De bezoeker vindt in de zachte
temperaturen van het kristalheldere zeewater, de
palmbomen en de natuurparken slechts enkele van
de ingrediënten van dit ware paradijs.
De Costa Blanca is een streek van contrasten, waar de
bergen in de zee duiken en zo spectaculaire klifen en
verborgen baaien met kristalhelder water vormen. De
rijke zeefauna en –flora is te vinden aan de stranden
met fijn, goudgeel zand, die worden afgewisseld met
kleine baaien met rots- of grindstranden.

Aan deze bevoorrechte kust heerst een gemiddelde
temperatuur van 22ºC en schijnt de zon meer dan
310 dagen per jaar. Hier zijn steden vol geschiedenis
en activiteiten, verleidelijke dorpjes en bruisende
bestemmingen te vinden om het hele jaar lang van de
vakantiesfeer te genieten.
De kust is perfect verbonden met de internationale
luchthavens van Alicante, Valencia en Murcia en de
autosnelweg AP7, die aansluiting vormen met de volledige Spaanse middellandse-zeekust.
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At Marjal we design our villas and golf apartments as an ideal
retreat to enjoy the stunning views provided by the golf course.
Homes designed so that exterior spaces are just as important as
the interior.
Each one of our properties is characterized by its ample size.
Harmonious homes, full of life and filled with light.

Bij Marjal ontwerpen we onze golfvilla’s en –appartementen als
een ideale rustplaats om te genieten van het bevoorrechte uitzicht dat de golfbaan biedt.
De woningen zijn zodanig ontworpen dat de buitenomgeving
even belangrijk is als de binnenruimte. Elk van onze huizen wordt
gekenmerkt door de ruime afmetingen ervan, wat tot harmonieuze woningen vol licht en leven leidt.

At Marjal each villa is developed as a unique and individual project.
Areas are planned under the premise of achieving maximum space.
Open-plan and generous rooms, open to the predominant landscape
and into which the uncontrived and clean Mediterranean architecture
blends.

The interior design and furnishing of the home is excellent. Top quality
materials and home applied technology to achieve maximum comfort,
at the service of all of its dwellers.

Bij Marjal wordt elke villa ontwikkeld als een uniek en afzonderlijk
project. De ruimtes worden zodanig gepland dat de ruimste afmetingen worden verkregen. Niet-ingedeelde en ruime vertrekken die open
staan naar het omgevende landschap, waarmee de mediterrane architectuur op natuurlijke wijze versmelt.

De binnenhuisarchitectuur en de uitrusting van de woning zijn uitmuntend. Bouwmaterialen van de allerhoogste kwaliteit en technologie
aangepast op de woning zorgen voor het maximale comfort in dienst
van de bewoners ervan.

The landscape surrounding the home is important to
Marjal. The search for balance, integration, respect
and a more harmonious architecture is the basis for
the development of each and every project.

Het landschap rondom de woning is uiterst belangrijk
voor Marjal. Om elk van de projecten te ontwikkelen,
gaan we op zoek naar evenwicht, integratie, eerbied
en de meest harmonieuze architectuur.

Many of the villas have versatile basements which can be used as
recreation rooms, bedrooms, gyms, cellars, etc. Glass plays a key role in
our villas. In the aim of introducing the predominant, sunny landscape
into the inside of the home, exterior glass, in the form of windows and
railings surround the interior and exterior space.

Veel van de villa’s hebben polyvalente kelders die kunnen worden gebruikt als speelzaal, slaapkamer, fitnessruimte, wijnkelder, enz. Glas is
een van de hoofdrolspelers in onze villa’s. Om de zonnige buitenomgeving zo veel mogelijk binnen te brengen in de woning worden grote
glasramen gebruikt.

The use of warm materials in sot tones that reflect the light that
passes through every nook and cranny, accentuates the exuberant
luminosity and fills the rooms with peace. Our rooms seek to
provide a relaxing holiday sensation.
Het gebruik van materialen met warme, zachte kleurschakeringen
die het licht tot in elke hoek reflecteren, benadrukt de uitzonderlijke helderheid zodat in alle vertrekken rust heerst. Een van de
streefdoelen van onze woningen is een ontspannend vakantiegevoel te creëren.

In the aim of maximizing space, the sliding windows of our
apartments embed into the wall, so that they become completely
hidden. Uniting the living area with the exterior terraces results in
an immense space.
Om de ruimte te maximaliseren, worden de glasramen van onze
appartementen verzonken in de muren tot ze volledig verborgen
worden. Het resultaat is een enorme ruimte waarin de leefruimte
versmelt met de buitenterrassen.

The technology serving the home provides unique
eficiency and comfort for its dwellers. Blinds
lower automatically, lights adjust according to the
time of day, climate control adapts to the outdoor
temperature... comfort that takes very little getting
used to and that is easily missed when it’s gone.

Technologie in dienst van de woning zorgt voor een
opmerkelijke eficiëntie en een enorm comfort voor
de bewoners. Gemotoriseerde zonneblinden, automatische dimlichten volgens het uur van de dag,
klimaatregeling die wordt aangepast aan de buitentemperatuur... het is niet moeilijk te wennen aan
dergelijke geriefelijkheid, die al gauw
onmisbaar wordt.

Overflowing swimming pools create a refreshing and relaxing
blue-sky efect in the garden surrounding each home.

Overlopende zwembaden creëren een verfrissend en ontspannend
hemelsblauw efect op de tuin rondom elke woning.
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The Mediterranean light is unique and special. We
know this at Marjal. Our villas overlooking the sea are
bathed in sunshine to the beat of the glimpse of the
waves. Unique projects in one of the most privileged
areas of the Costa Blanca, with an intoxicating
lifestyle. A perfect and marvellous sensation of living
life outdoors.

Het mediterrane licht is uniek en bijzonder. Bij Marjal
weten we dit. Daarom baden onze villa’s met zicht op
zee in de zon op het ritme van de golven. Bijzondere
projecten op een van de meest bevoorrechte plaatsen
van de Costa Blanca, waar de levensstijl bedwelmend
is. Het resultaat is een perfect en fantastisch gevoel
van leven in open lucht.

Each one of our villas has its own personality. Each
interior design identifies it as something really special.
Four diferent models, to choose one that adapts to
your lifestyle, on which our renowned architects leave
their signature.

Elke van onze villa’s heet een eigen persoonlijkheid.
Elke binneninrichting maakt de woning werkelijk
bijzonder. Vier verschillende modellen om de woning
te kiezen die het meest overeenstemt met uw leefstijl,
waarop onze gerenommeerde architecten hun stempel drukken.

Signature Villas to be precise...
Kortom, Signature Villas...

In a privileged environment which crowns the busy tourist life of
the Costa Blanca and the fabulous views from the vantage point.
A magnificent environment, to enjoy the best services, hotels, golf
courses, clubs ... etc, with the privilege of an oasis of tranquility. In
Marjal, we have developed diferent models of houses to adapt to
each plot the design that will make it more eficient with the use and
occupancy, preserving the Mediterranean esthetics, which highlights
the architecture.

In een bevoorrechte omgeving die het bruisende toeristische leven aan
de witte kust bekroont en met fabelachtige zichten vanuit het uitkijkpunt. Een indrukwekkende omgeving om te genieten van de beste diensten; hotels; golterreinen; private clubs …enz, met het privilege van
een oase van rust. Marjal heet verscheidene modellen van woningen
ontworpen die aangepast zijn aan ieder perceel; een ontwerp die veel
eficiënter is in het gebruik ervan maar steeds met het behoudt van de
Mediterraanse schoonheid en een architectuur die baadt in het licht.

All homes include technology which provides the luxury of a
comfortable space and serves the dwellers of the home, taking one
step further towards the uniqueness of the design and its finishes.
Quality is our flagship.

Alle woningen zijn voorzien van technologie die luxe vertaalt in een
comfortabele ruimte in dienst van de bewoners van de woning, zodat
het ontwerp en de bouwmaterialen de woning nog unieker maken. We
dragen kwaliteit hoog in het vaandel.

The owners of these fabulous villas can also use the private facilities of
one of the most luxurious hotels of the Costa Blanca.

De eigenaars van deze prachtige villa’s hebben bovendien de mogelijkheid om gebruik te maken van de private installaties van een van de
meest luxueuze hotels van de Costa Blanca.
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A RC H I T EC T U R E , I N T E R I O R D E S I G N , L A N DS C A P I N G A N D T EC H N O LO GY
A RC H I T EC T U U R , B I N N E N I N R I C H T I N G , T U I N A A N L EG E N T EC H N O LO G I E

Marjal ofers the possibility to acquire a plot where
you can develop your own project in harmony with
the architectural concept of its surroundings.

Marjal biedt de mogelijkheid om een grondstuk te kopen om uw eigen project te ontwikkelen in harmonie
met het stedenbouwkundige concept van de omgeving.

A committee of architects will advise you on the best
design and support you in designing, building and
making your home more eficient.

Een team van architecten biedt u advies over het beste
ontwerp en helpt u bij de vormgeving en de bouw van
uw woning en om uw huis eficiënter te maken.

The numerous design projects we make available to
you are internationally renowned architectural works.

De talrijke ontwerpprojecten die we ter beschikking
stellen, zijn opgesteld door internationaal gerenommeerde architecten.

ARCHITECTURE
ARCHITECTUUR

Marjal Projects combine contemporary architectural criteria, where
shapes are simplified and the use of ornaments is avoided.
Our architects work with two basic concepts, new material and new
technology, which when combined revolutionize the act of planning
and constructing buildings and spaces.
We seek sustainable projects, integrated into the environment in a
natural manner, caring for the landscape as the main element in a
healthy lifestyle.

De projecten van Marjal voldoen aan criteria van hedendaagse architectuur, waarbij vormen worden vereenvoudigd en het gebruik van
versiering wordt vermeden.
Onze architecten werken met twee basisconcepten, namelijk nieuwe
materialen en nieuwe technologieën. De combinatie hiervan veranderd
radicaal de manier waarop gebouwen en omgevingen worden gepland,
gebouwd en aangelegd.
We zoeken duurzame projecten om op natuurlijke wijze te integreren
in de omgeving, waarbij het landschap als hoofdingrediënt van een gezonde leefstijl wordt gehandhaafd.

INTERIOR DESIGN
BINNENHUISARCHITECTUUR

Eclectic, fresh, varied and diverse, the perfect combination of beauty
and function... proposals packed with details that move between
classic, avant-garde, and multi-cultural designs.
We personalize every project with passion, combining materials,
colours... playing with light. We integrate the interior into the exterior,
seeking harmony and always thinking of the most important part of a
Marjal home, the people who live in it.

Maximum respect for open-plan spaces leads us to design integrated
furniture and doors, which allow us to play with volumes and alcoves,
like the hidden kitchen that opens towards the main room of the
home. Choosing finishes and materials is carried out carefully in order
to combine the modern and luxurious with comfort and light, making
the home an ideal place for its owners.
Wood in warm tones, high shine sot lacquers, textured paper on
walls, doors integrated into furniture... the details of every corner are
important.

Eclectisch, verfrissend, gevarieerd en uiteenlopend, de ideale combinatie tussen schoonheid en functionaliteit… voorstellen vol details die
gaan van klassiek tot avantgardistisch en multicultureel.
We passen elk project persoonlijk en met veel zorgen aan, we combineren materialen, kleuren, enz., we spelen met het licht. We integreren
de buitenomgeving in de woonruimte, op zoek naar harmonie en volgens het principe dat het belangrijkste van een woning van Marjal de
personen zijn die erin wonen.
We houden ons strikt aan niet-ingedeelde vertrekken. Dit leidt tot het
ontwerp van geïntegreerd meubilair en geïntegreerde deuren om te
spelen met volumes en leegtes, zoals de verborgen keuken die kan
worden geopend naar het hoofdvertrek van de woning. Bij de keuze
van de bouw- en afwerkingsmaterialen wordt zorgvuldig rekening
gehouden met de combinatie van moderniteit en luxe enerzijds en
comfort en helderheid anderzijds, zodat de woning ideaal is voor de
eigenaars.
Warmkleurig hout, zachte lak met hoge glans, getextureerd papier op de
muren, geïntegreerde deuren in het meubilair… zelfs de kleinste details van elk hoekje zijn belangrijk.

LANDSCAPING
TUINARCHITECTUUR

Our landscapers are considered architects of nature,
given that they work with values that transcend mere
gardening, in search of combining the environment
and materials.
In a natural way, they harmonize factors such as
lighting, textures, new materials, existing or artificially
created borders, integrating elements like water,
ponds and waterfalls. We aim to harmonize nature
with itself and with the work of man.

Onze tuinarchitecten worden beschouwd als architecten van de natuur, aangezien ze werken op basis
van waarden die verder gaan dan louter tuinieren. Ze
gaan steeds op zoek naar de perfecte combinatie van
de omgeving en de gebruikte materialen.
Ze harmoniseren op natuurlijke wijzen factoren zoals
verlichting, texturen, nieuwe materialen, bestaand of
kunstmatig aangebracht reliëf en integreren andere
elementen zoals water, vijvers en watervallen. We
proberen de natuur met zichzelf en met het werk van
de mens te harmoniseren.

T EC H N O LO GY
T EC H N O LO G I E

At Marjal we are pioneers in the use and implementation of home
applied technology. We seek home eficiency and maximum comfort
for the people who live in it every day.
Every Marjal home is equipped with Home Automated System control,
which provides tranquillity and comfort that is out of the ordinary.
From centralized closing to remote control lighting... it has multiple
uses.

Bij Marjal verrichten we baanbrekend werk wat betret het gebruik en
de toepassing van technologie gericht op de woning. We streven naar
maximale eficiëntie van de woning en een optimaal comfort voor de
personen die er dag na dag in wonen.
Elke woning van Marjal is uitgerust met domotica-systemen die voor
een ongeziene rust en geriefelijkheid zorgen, gaande van gecentraliseerde afsluitingen tot verlichting met afstandsbediening… de mogelijkheden zijn oneindig.

