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Een bijzonder materiaal
HI-MACS® is een slim composietmateriaal
van acryl, mineralen en natuurlijke pigmenten.
Het vormt een glad, niet-poreus oppervlak,
is geschikt voor thermoforming en heeft geen
zichtbare naden.

Een oneindige bron van inspiratie
In deze brochure vindt u een selectie van
projecten waarbij HI-MACS® succesvol werd
ingezet. Om de veelzijdigheid van het materiaal
te laten zien in de praktijk, en ter inspiratie.
Wat gaat u straks doen met HI-MACS®?

Prestaties, fabricage, functionaliteit en hygiëne:
HI-MACS® voldoet in alle opzichten aan de
hoogste kwaliteitsnormen. Het is geschikt
voor vele toepassingen en biedt talloze
voordelen ten opzichte van conventionele
materialen.
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HI-MACS®: 5 bijzondere eigenschappen

Wij geloven in samenwerken
Wie een doel wil bereiken, begrijpt het belang van samenwerking. De makers van HI-MACS®
bieden u volledige ondersteuning: bij verwerking en service, van begin tot eind. En via ons
Quality Club Network komt u gemakkelijk in direct contact met gecertificeerde partners.

Eenvoudig te verwerken
Hoewel HI-MACS® bijna net zo robuust is als steen, is het
te bewerken als hout. Met eenvoudig gereedschap is het
materiaal te zagen, frezen, schuren en boren – waarmee
u kostbare tijd bespaart. Dankzij de nieuwe thermocuretechnologie presteren oppervlakken van HI-MACS® beter
dan andere vergelijkbare solid surface producten.

Naadloze perfectie
HI-MACS® is nagenoeg te produceren zonder zichtbare
naden of randen – ook in grote oppervlakken. Dit garandeert
optimale hygiëne en goed schoon te houden toepassingen.
Ideaal voor onder meer ziekenhuizen en laboratoria.

Bijeenkomst met jonge productdesigners voor een project in Nederland

3D-design
Het flexibele HI-MACS® kan – anders dan traditionele
materialen – verhit worden en is daardoor geschikt voor
driedimensionale thermoforming. De meest spectaculaire
ideeën zijn op die manier makkelijk vorm te geven.

Beurs in Londen

Dramatisch transparant
Bepaalde kleuren en dikten van HI-MACS® bezitten een
bijzondere transparantie wanneer ze aan licht worden
blootgesteld. Dankzij deze lichtdoorlatende eigenschappen
is het de perfecte keus voor lampen en verlicht meubilair.

Breed kleurenpalet
De juiste kleur is van cruciaal belang voor hoogwaardig
design. HI-MACS® biedt een vrijwel onbeperkt aantal
kleurtinten. Welke u ook kiest, HI-MACS® is altijd 100%
homogeen.

Quality Club-trainingssessie

4 | HI-MACS® – The Natural Acrylic Stone™ by LG Hausys – himacs.eu

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Dominik Obertreis
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Kwaliteit is: de langste garantie
Kwaliteit is: verankerd in ons DNA

We geven onze Quality Club-leden 15 jaar garantie –
de langste garantietermijn binnen de solid surface markt!

HI-MACS® komt voort uit de hightech infrastructuur en de
jarenlange ontwikkelervaring van LG. LG Group garandeert
dat alle grondstoffen van de hoogste kwaliteit zijn. Het
gebruikte acryl wordt in onze eigen fabrieken gemaakt:
perfectie vanaf de bron.

Kwaliteit is: beschikbaarheid
We hebben ons hele assortiment op voorraad. In 40 regionale
magazijnen door heel Europa en in een enorm centraal
magazijn in België.

BECAUSE

Kwaliteit is: wereldwijde ondersteuning
Onze klanten krijgen volledige toegang tot het wereldwijde
netwerk van LG – voor aftersales-service en fabricage

WINS

Kwaliteit is: een netwerk van vaklieden

HI-MACS® QUALITYCLUB

Onze zeer vakkundige fabricagepartners volgen regelmatig cursussen
en bijscholingen, zodat ze u kunnen voorzien van het beste advies en
de beste producten. Allen zijn gecertificeerde leden van de HI-MACS®
Quality Club. We brengen u graag met hen in contact.
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Non-stop ontwikkeling van kleuren om uw keuze te vergemakkelijken

Gefotografeerd door Rafael Krötz

De nieuwe standaard in kwaliteit

De splinternieuwe HI-MACS
Structura®-serie is zowel
binnenshuis als buitenshuis
te gebruiken, bijvoorbeeld
om een gevel te bekleden.
Maakbaar op maat:
ontwerpers kunnen er
hun eigen designs mee
creëren en produceren.

Kleuren brengt binnenhuisarchitectuur tot leven. Jarenlang domineren verschillende tinten wit, tot leven
gebracht met aantrekkelijke accentkleuren, door verschillende tinten en materialen vakkundig te
combineren.
Onze kleurenontwikkelaars volgen de internationale markt nauwlettend. Ze onderhouden contact met
internationaal vermaarde designers en architecten, en zijn voortdurend op de hoogte van ontwikkelingen
in andere sectoren. Het resultaat is een collectie waar de allerbeste architecten en designers graag mee
werken. Marcel Wanders en Karem Rashid hebben kleuren voor ons ontwikkeld; onder anderen Zaha Hadid,
Alessandro Mendini, Ron Arad en Christian Liaigre vertrouwen al jaren op HI-MACS®.

HI-MACS Structura®: revolutionaire innovatie
De basis van de HI-MACS Structura®-collectie wordt gevormd door
10 aantrekkelijke patronen: de standaardserie. Met thermoforming
geeft u HI-MACS® driedimensionaal vorm en textuur. Zo maakt u
uw eigen designs, en breiden wij de mogelijkheden met HI-MACS®
verder uit.

Plaatmateriaal, wastafels, wasbakken
en accessoires
HI-MACS® plaatmateriaal is beschikbaar in diktes van 3 mm, 6 mm,
9 mm, 12 mm en 19 mm – en in zes verschillende afmetingen. Het
12 mm dikke plaatmateriaal is bovendien beschikbaar in de grotere
afmeting 1350 x 3680 mm.
De uitgebreide reeks HI-MACS® wasbakken, wastafels en boven
gemonteerde bassins is bij uitstek geschikt voor onder meer
badkamers, keukens en ziekenhuizen. Alle wastafels en wasbakken
kunnen worden opgenomen of flush worden gemonteerd in platen.
Er zijn ook aangepaste producten buiten de standaardreeks verkrijgbaar.

De standaard HI-MACS® formaten zijn 930 x 3000 mm, 760 x 2490 mm,
910 x 2490 mm, 760 x 3680 mm, 910 x 3680 mm en 1350 x 3680 mm.

De nieuwe Velvet-kleuren uit de Solid-reeks zijn geïnspireerd op de schoonheid van de natuur en tactiele
materialen zoals leer en ruwe klei. Met rijke organische pigmenten verlenen Mink, Evergreen,
Cosmic Blue en Suède de beste materialen een atmosferische afwerking.
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Gevels en
wandbekleding

Voor binnen en buiten: alleen de hoogste kwaliteit is goed
genoeg. HI-MACS® gaat lang mee en is daardoor geschikt
voor wandbekledingsprojecten, gevels en voorzetwanden.

Alle foto’s op deze dubbele pagina zijn genomen door Dominik Reipka Fotograf

Maak een grootse entree
Deze dak- en wandconstructie lijkt lichtgewicht en zwevend te zijn, maar is naadloos samengesteld
uit meer dan 100 grote HI-MACS®-platen. Het geheel is bevestigd aan een constructie van hout
en staal.

De foyer is door de grote ramen
verbonden met buiten. Binnen vormen
het plafond (dat licht laat binnenstromen) en de receptiebalies, gemaakt van
HI-MACS®, een link met de gevel buiten,
vervaardigd uit hetzelfde materiaal.

Entree hoofdkantoor Hanse Merkur
Locatie: Hamburg, Duitsland
Design: Querkopf Architekten GmbH, Wasfy Taha, Fionn Mögel, Duitsland, querkopf-architekten.de
Vervaardiging: Likoo / Betriebsgesellschaft GmbH, Duitsland, likoo.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces, Duitsland
Bevestigingssysteem: KEIL Befestigungstechnik GmbH, Duitsland, keil.eu
Materiaal: HI-MACS®-FR, Alpine White
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Forbury Place
Locatie: Reading, UK
Design: Aukett Swanke, UK, aukettswanke.com
Vervaardiging: BSF Solid Surfaces Ltd, UK,
bsfsolidsurfaces.com
HI-MACS® leverancier: James Latham Plc, UK
Materiaal: HI-MACS®, Nordic White

De rots die u kunt vervormen
De wandinstallatie in de foyer van dit hoofdkantoor vormt een
kunstwerk in de ruimte – terwijl de witte HI-MACS® op de begane
grond een rustig massief oppervlak biedt. De driedimensionale
structuur zorgt voor een spannend contrast.

Alle foto’s op deze dubbele pagina zijn genomen door Edmund Sumner

De gedraaide bovenste delen van de stroken HI-MACS® zorgen voor
een fascinerend samenspel van kleuren tussen het matte oppervlak
en de glinsterende metalen wand daarachter.
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Openbare gebouwen
en kantoren

De eisen voor publieke ruimten zijn streng. Het is daarom
goed te weten dat HI-MACS® regelmatig onderworpen
wordt aan producttesten, en beschikt over alle certificaten
op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Alle foto’s op deze dubbele pagina zijn genomen door Infinite 3D Ltd.

De eerste indruk is cruciaal
Het is geen toeval dat HI-MACS® vaak toegepast wordt in foyers en ontvangstruimten.
Het is gemakkelijk te onderhouden, voelt plezierig aan en maakt op een subtiele manier
een stijlvolle indruk.

Ashton 6th Form College
De receptiebalie, gemaakt van HI-MACS® in de kleur Midnight Grey, ziet eruit als een dynamische helling.
De verschillende hoogten zorgen vooraan in de foyer voor
een professionele afstand; deze is verkleind en informeel
gemaakt op plaatsen waar mensen met de medewerkers
spreken.
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Locatie: Ashton, UK
Design: GA Studio, UK, gastudio.co.uk
Vervaardiging: Lomax interiors, UK,
lomaxinteriors.com
HI-MACS® leverancier: James Latham
Plc
Materiaal: HI-MACS®, Midnight Grey
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Claudio Bader

Door de aangenaam warme afwerking is HI-MACS®
het ideale materiaal voor het eetgedeelte en de tafels
in een restaurant.

Aupark Shopping Center

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Dano Veselsky

Locatie: Bratislava, Slowakije
Design: Kyzlink Architects
Vervaardiging: A.M.O.S. Design s.r.o.
Materiaal: HI-MACS® Banana, Alpine
White

Eten in stijl
Op plaatsen waar veel mensen eten, worden bijzondere eisen gesteld aan het materiaal.
Het moet aantrekkelijk zijn, maar heeft veel te verduren. Het felgele HI-MACS® voor de
zitplaatsen en de achterwanden zijn kleurrijk, terwijl de halfronde balies in wit HI-MACS®
zorgen voor een elegante touch. Het solid surface materiaal is gemakkelijk schoon te
maken en te onderhouden, waardoor het langer meegaat.
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De lichtgevende bank
Verlichte loketten, cabines, wanden, deuren en receptiebalies: de transparantie van
HI-MACS® is effectief gebruikt voor vrijwel al het meubilair van dit bankfiliaal. De
variaties in helderheid (onder andere te zien op de verlopende balie) zijn is gerealiseerd
door het materiaal op verschillende dikten te frezen.

Raiffeisen Mendrisio
Locatie: Mendrisio, Zwitserland
Design: Studio d’architettura Casali Sagl,
Zwitserland, studiocasali.ch
Vervaardiging: Il Falegname Fabrizio Sagl,
Zwitserland, ilfalegname.ch
HI-MACS® leverancier: kläusler acrylstein ag,
Zwitserland
Materiaal: HI-MACS®, Opal

Openbare gebouwen en kantoren | 17

De ramen zetten de polygoonvorm van de
HI-MACS® constructie door, en onderstrepen
de esthetiek van de diamantvormige oppervlakken.

HypoVereinsbank-Tower
Locatie: Munich, Duitsland
Design: HENN GmbH Munich, Duitsland, henn.com
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Alle foto’s op deze dubbele pagina zijn genomen door HGEsch Photography

De geometrie van het asymmetrische kristal
Ook voor ervaren designers en constructeurs een uitdaging: de hoekige witte entiteit
wentelt drie verdiepingen omhoog in de foyer van deze bank en opent fascinerende
perspectieven voor bezoekers. De constructie, 36 ton zwaar en 850 m2 groot, is
samengesteld uit in totaal 500 afzonderlijke delen en wordt gedragen door een
dubbellaagse subconstructie.
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Alle foto’s op deze dubbele pagina zijn genomen door Ronald Smits

Horeca

Laurenskerk Alkmaar
HI-MACS® geeft een visuele boost aan trendy bars, chique
restaurants en hippe clubs. Voor internationale ketens is
het goed te weten dat LG Hausys wereldwijd aftersalesservice biedt.

Locatie: Alkmaar, Nederland
Design: OPERA Amsterdam,
Nederland
Vervaardiging: Houtwerk B.V.,
Nederland
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Black

Esthetiek en functionaliteit: deze
HI-MACS®-installatie is zowel een fraaie
creatie als een gebruiksvriendelijke balie
in één.

HI-MACS® met andere hoogwaardige materialen
Hier is gekozen voor een werkblad van licht eiken, dat uitstekend samengaat met het raamwerk
van zwart HI-MACS®. De voor- en zijwanden ogen massief, maar door de ingenieuze verlichting
lijken ze te zweven.
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TrickShot

Gefotografeerd door Stelian Popa

Locatie: Bucharest, Roemenië
Designer: Sebastian Mindroiu | Pick Two
Vervaardiging: Atvangarde Surfaces, Roemenië,
atvangarde.ro
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Thorsten Ruppert

HI-MACS® in de TrickShot
De verlichte patronen en woorden om de bar van deze bowling-, darts- en
biljartclub zijn gemakkelijk aan en uit te zetten. De van achter uitgefreesde
uitsparingen zorgen ervoor dat het oppervlak glad en gemakkelijk schoon
te maken is.

WINEOLED©
Designer: Deslabs, Italië, deslabs.it
Vervaardiging: DESLABS Lighting,
wineoled.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White
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Bar Main Palais
Locatie: Frankfurt am Main,
Duitsland
Designer: PurPur GmbH
Vervaardiging: Paul Schad
Tischlerei GmbH,
schad-trier.de
HI-MACS® leverancier:
Klöpfer Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®,
Alpine White

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Tiziana Arici

Aan de bar in stijl
Vanuit elke hoek moest deze bar er perfect uitzien, óók met reflecterende
lampen. Afzonderlijke oppervlakken zijn naadloos verbonden en vormen
samen een complete hoekeenheid.

HI-MACS® voor fijnproevers
De designers van DESLABS kiezen
hun materialen met zorg. Voor het
ontwerp van de lamp WINEOLED,
waarmee wijnkenners beter de
kleur en helderheid van wijn
kunnen beoordelen, viel hun keus
op OLED-verlichting, de draadloze
voeding van Tesla, en HI-MACS®.

Horeca | 23

Novotel Madrid Center
Locatie: Madrid, Spanje
Design: International Hospitality
Projects (IHP), Spanje, ihp-group.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

De zes massief ogende HI-MACS®
pilaren creëren samen een doorgang naar de receptiefoyer en
vormen het hart van de lobby.
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Alle foto’s op deze dubbele pagina zijn genomen door Jesús Granada

Als de grootste Novotel ter wereld wordt gerenoveerd...
Voor de renovatie van de grootste Novotel-vestiging ter wereld –
het vlaggenschiphotel in Madrid – kwamen uitsluitend producten
van topkwaliteit in aanmerking. Het ontwerp moest een sterke
visuele en functionele kwaliteit verenigen met een natuurlijke
uitstraling. De drie rechte receptiebalies (met discrete achtergrondverlichting rondom de voet en de ‘zwevende’ lampenkappen
erboven) vormen één geheel. De massieve pilaren in de foyer zijn
gemaakt van Alpine White HI-MACS®.
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In de detailhandel mogen geen concessies worden gedaan
aan kwaliteit. HI-MACS® doet precies wat hightech merk
LG belooft: het materiaal voldoet perfect aan de eisen
voor een prestigieuze omgeving.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Olaf Becker, Becker Lacour

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Atvangarde

Winkels en
beurzen

City Park Mall Constanța
Locatie: City Park Mall Constanța, Roemenië
Design: Atvangarde, Roemenië, atvangarde.ro
Vervaardiging: Atvangarde, Roemenië,
atvangarde.ro
Materiaal: HI-MACS®, Black, Alpine White
Hoogwaardig design en duurzaamheid
Door HI-MACS® van achter te belichten en
naadloos samen te voegen met elementen
van hetzelfde materiaal of acryl, kunnen
oppervlakken grondig en effectief schoongemaakt worden. Zwart of wit: HI-MACS®
creëert een buitengewoon visueel effect.

LG Signature Pavillion
Locatie: IFA Berlin, Duitsland
Design: Jason Bruges Studio, UK,
jasonbruges.com (total concept) –
Architect Soo-in Yang, Korea (pavilion)
– Innocean, Korea innocean.eu
(exhibition presentation concept)
Vervaardiging: Expotechnik Group,
Duitsland, expotechnik.com – Ackermann GmbH, Duitsland, ackermanngmbh.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer
Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White
Synoniem voor kwaliteit
Toen LG het Signature Pavilion ging ontwerpen voor de IFA van Berlijn, werd al snel duidelijk dat de stand
gebouwd moest worden met HI-MACS®. De toepasbaarheid van het materiaal en de precisie waarmee het
bewerkt kan worden maakte grote indruk, zowel op de designers als de bouwers.
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Hygiëne en steriliteit staan voorop in ziekenhuizen en
laboratoria, en alle gebruikte materialen moeten ook aan
de strengste normen voldoen. Dankzij de internationaal
gecertificeerde weerstand tegen vuil, virussen, bacteriën
en een groot aantal chemicaliën is HI-MACS® het voorkeursmateriaal in de zorgsector.

Denttaglio Clinic
Locatie: Bucharest, Roemenië
Design: Atvangarde Design Team,
Roemenië, atvangarde.ro
Vervaardiging: Atvangarde, Roemenië,
atvangarde.ro
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Locatie: Bratislava, Slovak Republic
Design: Pro-Style s.r.o.
Vervaardiging: Drevovyroba Podzimek, Czech
Republic, drevovyroba.podzimek.cz
Materiaal: HI-MACS®, Emerald
De perfecte werkomstandigheden
Optimale hygiëne houdt in dat materiaal waarmee gewerkt wordt gemakkelijk
schoon te houden moet zijn. Ook moet het vrij zijn van naden (waarin zich
vuil, virussen en bacteriën kunnen ophopen) en bestand tegen onder meer
chemicaliën. Deze tandartspraktijk in Bratislava ziet er door het HI-MACS®
in fris Emerald bovendien goed uit.
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Katarina Bako Dohraryova

Stomamed tandartspraktijk

HI-MACS® houdt van licht
De vele nuances van een puur wit oppervlak komen pas goed tot hun recht
als specifieke lichteffecten de grenzen van het kleurenspectrum verleggen.
Dit doel werd bereikt in deze receptiebalie met bijpassende lage koffietafel.
Het gebogen silhouet van de balie is eenvoudig te realiseren met HI-MACS®,
maar met andere, vergelijkbare materialen eenvoudigweg onhaalbaar.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Atvangarde

Gezondheidszorg
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Materialen in uw woning zijn als huisgenoten: u gaat
ermee onder één dak wonen en kiest ze dus zorgvuldig
uit. Met HI-MACS® haalt u zekerheid in huis: elke Quality
Club-leverancier geeft u exclusief 15 jaar garantie.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Frank Hanswijk

Woonruimten

Fort Asperen
Locatie: Acquoy, Nederland
Design: Bureau SLA, Nederland,
bureausla.nl
HI-MACS® leverancier: Baars &
Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Flatiron House
Locatie: London, UK
Design: FORMstudio, UK, formstudio.co.uk
Vervaardiging: Solid Vervaardigings, UK,
solidVervaardigings.co.uk
HI-MACS® leverancier: James Latham Plc,
UK
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

‘Een trap met kamers’
HI-MACS® was een van de weinige materialen waarmee de bijzondere vorm
van deze trap gerealiseerd kon worden.
De afmetingen van de ruimte maakten
het onmogelijk om met één groot stuk te
werken: HI-MACS® bood de mogelijkheid
de constructie op te bouwen uit kleine
delen en het geheel op locatie te assembleren tot een naadloos oppervlak. De
aannemer won kostbare tijd dankzij het
thermocure-oppervlak van HI-MACS®,
dat snel gladgeschuurd kan worden.

Het witte huis in het bruine huis
Dit traditionele houten huis, met een dak van
zware houten balken, werd eerst gestript en
daarna verrijkt met een ultramodern huisbinnen-het-huis. Het ‘kleine huis’ is volledig
van HI-MACS® gemaakt. Traditioneel hout en
innovatief HI-MACS® vullen elkaar prachtig
aan.
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Bruce
Hemming

Deze karakteristieke trap is het allesbepalende element van het
slanke gebouw: uitgevoerd in HI-MACS® voelt het geheel natuurlijk
en vloeibaar aan en brengt het licht in het hele huis.

Woonruimten | 31

Dankzij de niet-poreuze, vuilafstotende thermocuretechnologie biedt HI-MACS® de beste kwaliteit
werkbladen voor het verweken van voedsel en bereiden
van maaltijden. Gebruiksvriendelijk, smaakvol, en
eenvoudig schoon te houden.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Rastelli

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Denis Dalmasso

Keuken

‘Karan’ door Rastelli

Le Baou

Design: Karim Rashid, USA, karimrashid.com
Fabricator: Dform Srl, Italië, dform.it
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Locatie: Aix-en-Provence, Frankrijk
Design: Charlotte Raynaud, Frankrijk,
charlotteraynaud.com
Fabricator: Felix Hegenbart SARL,
Frankrijk, felixhegenbart.com
HI-MACS® leverancier: Mobistrat,
Frankrijk
Materiaal: HI-MACS®, Crystal Beige

Kookeiland 2.0
Het monolithische vormenspel van dit kookeiland bevat panelen die in ruime
hoeken samenkomen – zoals een klif. Daar heeft het element zijn naam aan te
danken (baou is Frans voor ‘rots’). Om geen afbreuk te doen aan het uiterlijk
of de functionaliteit, moesten de panelen echter wel worden samengevoegd
tot een compacte, naadloze eenheid. Het werd gerealiseerd met HI-MACS®.

Ruime rondingen en rechte vormen
Karim Rashid weet in zijn ontwerpen als geen ander spanning en rust te
combineren. Zijn design voor de Karan-keukens van Rastelli is spannend,
sensueel, en ademt zelfvertrouwen in een sfeer van tijdloosheid. Alle
werkbladen (onder andere de tafel met de gebogen poot en de ovale opening)
zijn gevormd uit witte HI-MACS®-elementen.
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Novy
Dankzij het waterdichte oppervlak van het materiaal en
het uitgebreide assortiment hoogwaardige wastafels is
HI-MACS® simpelweg voorbestemd voor de badkamer.
Het materiaal voelt warm en aangenaam aan; u zult ervoor
vallen bij de allereerste aanraking. En het onderhoudsgemak krijgt u er gratis bij!

Verdonschot
Design: Beaubad, België, beaubad.be
Vervaardiging: Beaubad, België, beaubad.be
HI-MACS® leverancier: Engels Design &
Decoration, België
Materiaal: HI-MACS®, Babylon Beige

Gefotografeerd door Novy

Artistiek verlichtingselement en
afzuigkap in één
Twee platte, zuinige motoren en
state-of-the-art led-technologie
gingen een verbintenis aan met het
3 mm dikke HI-MACS® – het perfecte
oppervlak voor deze apparatuur.
Innovatie op haar fraaist.

Badkamer

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Kris Thijs

Design: Novy, België, novy.be
Vervaardiging: Novy, België, novy.be
HI-MACS® leverancier: Engels Design
& Decoration, België
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Simone Piva
Locatie: Spazio Canova, Milano, Italië
Design: Simone Piva, Italië, simonepiva.com
Vervaardiging: Simone Piva, Italië, simonepiva.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Gefotografeerd door Elisabetta Brian

Elegantie en functionaliteit: minder is meer
Het oog ziet betoverende eenvoud en pure elegantie. De hand voelt een mat satijnen afwerking,
die de voorzijde van het meubilair een unieke tactiliteit meegeeft.

Supertrio: beton, hout en HI-MACS®
HI-MACS® komt optimaal tot zijn recht in combinatie met andere
hoogwaardige materialen. Hier vormen de betonnen muur, een
brede eikenhouten vloer en de HI-MACS® wasbak, achterwand en
kastdeuren tezamen een bijzonder functioneel geheel. De Babylone
Beige-tint vormt de perfecte verbinding tussen de verschillende
materialen.
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Bath by Clay – Level

Privébad – Kipfenberg

Locatie: Nederland
Design: Baths by Clay, Nederland,
bathsbyclay.com
Vervaardiging: Baths by Clay, Nederland, bathsbyclay.com
HI-MACS® leverancier: Baars &
Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Locatie: Kipfenberg, Duitsland
Design: Schreinerei Thorsten Mayer,
Duitsland, SchreinerMayer.de
Vervaardiging: Schreinerei Thorsten Mayer,
Duitsland, SchreinerMayer.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces,
Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White, Beige

Gefotografeerd door Baths by Clay

Water en HI-MACS® gaan prima
samen
Het Nederlandse Baths by Clay
heeft zich gespecialiseerd in badkamermeubilair en past in zijn hele
badkamercollectie HI-MACS® toe.
Deze minimalistische wastafel, die
speelt met de geringe dikte van het
materiaal, heeft een rand van slechts
12 mm dik. De wasbak, het kraanniveau en het blad hebben een elegant
verloop.

Twee kleuren, één materiaal
Deze ruimte kan met recht een
‘HI-MACS® badkamer’ worden
genoemd: vrijwel alle functionele
elementen – wandbekleding, vloer,
wastafel en voetbad – zijn van
HI-MACS® gemaakt. Gemakkelijk
te onderhouden, weldadig in gebruik
en een lust voor het oog.

Not Only White

‘Kloosterachtig’ minimalistisch
Zo veel mogelijk weglaten en een
maximale functionaliteit behouden,
dat is het uitgangspunt van de Nederlandse designer Marike Andeweg.
Ze creëert keer op keer moderne
designklassiekers met haar Not Only
White-collectie. Deze royale ovalen
bak en de slimme contouren vullen
elkaar aan in een perfecte, haast
verstilde harmonie.
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Studio Hetzer

Design: Marike Andeweg,
Nederland
Vervaardiging: Not Only White, Nederland, notonlywhite.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White,
Grey, Concrete Grey

Badkamer | 37

Of u HI-MACS® nu gebruikt voor hexagonale tafels met
interne verlichting, honingraatvormige planken,
gegraveerde balies of thermoform zitmeubilair: het
materiaal biedt onbeperkte ontwerpmogelijkheden in
de beste kwaliteit.

Gefotografeerd door Ronald Smiths

Meubeldesign

Lamp ‘FILTER’
for ‘Transitions II’
Locatie: Rotterdam, Nederland
Design: Sabine Marcelis, Nederland,
sabinemarcelis.com
Vervaardiging: Solid Factory, Nederland
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff,
Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Arctic Granite,
Gemini, Opal, Star Queen

Gefotografeerd door Pierre Cabrera

Lamp of kunstwerk?
Deze ronde lampen komen tot leven met de gecombineerde tinten van HI-MACS® als basismateriaal.
Rond de binnenzijde van de ring bevinden zich neonlampen. Deze interacteren met de verschillende
materialen, elk met een andere transparantie.

Medusa-lamp
Design: Misha Belyaev mishabelyaev.com
Vervaardiging: Karat llc
Materiaal: HI-MACS®, Opal

Lamp en tafel worden één
HI-MACS® geniet een groeiende populariteit bij de productie van meubilair voor de
consumentenmarkt. Designers roemen de eindeloze mogelijkheden van het materiaal,
de precisie waarmee het kan worden ingezet, en de lichteffecten die ermee te creëren
zijn. Een illustratie van dat laatste is de HI-MACS® Lucent-collectie.
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Tulip
Locatie: Toulouse, Frankrijk
Design: Pierre Cabrera – design Studio, Frankrijk,
pierre-cabrera.fr
Vervaardiging: Pierre Cabrera, Frankrijk, pierre-cabrera.fr
HI-MACS® leverancier: Planacryl, Frankrijk
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

HI-MACS® ademt veelzijdigheid
Het design van deze opvallende atmosferische lamp drijft op de rijke bewerkingsmogelijkheden en eigenschappen van HI-MACS®. De driedimensionale
vormbaarheid, een hoge lichtdoorlatendheid en de eenvoud waarmee het
materiaal kan worden gezaagd, gesneden en geschuurd, vormen samen de
perfecte basis voor dit veeleisende product.

Meubeldesign | 39

Buitenshuis

Education?
Onderwijs

Buitenshuis toegepaste materialen staan het hele jaar
bloot aan de elementen: zon en regen, sneeuw en ijs, een
sterk wisselende vochtigheid en temperaturen. HI-MACS®
werd onderworpen aan de strengste tests, en is bewezen
opgewassen tegen de zwaarste omstandigheden buiten.

Onderwijsgebouwen worden vooral door jonge mensen
gebruikt. HI-MACS® is daarop berekend: het is sterk, kan
tegen een stootje en is gemakkelijk te onderhouden. De
ideale materiaalkeuze voor basis- en middelbare scholen,
universiteiten en andere opleidingsinstituten.

Privéhuis
Locatie: Diessen am Ammersee,
Duitsland
Design: Karl Dreer GmbH, Duitsland
Vervaardiging: Schreinerei Karl
Dreer GmbH, dreer-gmbh.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Gefotografeerd door Claudio Bader

Buiten is het nieuwe binnen
Steeds meer architecten en bouwers waarderen de slijtvaste eigenschappen
van HI-MACS® en passen het materiaal toe voor buitenmeubilair en buitengevels.

Kleuterschool

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Melanie Gotschke
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Locatie: Cadepezzo, Zwitserland
Design: Herrmann Flavio, Zwitserland
Vervaardiging: IL Falegname Fabrizio Sagl,
Zwitserland, ilfalegename.ch
HI-MACS® leverancier: klausler acrylstein ag,
Zwitserland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White, Sky Blue,
Banana, Light Green, Sapphire, Ruby, Emerald

Als pastelkleurige snoepjes
Het moet een plezier moet zijn om deze wastafel – van een Zwitserse kleuterschool –
te gebruiken. Niet alleen voor de kinderen, die door de kleuren worden aangetrokken,
maar ook voor de medewerkers. Zij kunnen de wasbakken gemakkelijk schoonmaken:
een vochtige doek voor licht vuil en een mild schuurmiddel voor hardnekkigere vlekken
volstaat. De thermocure-technologie levert een nog betere kwaliteit van het oppervlak.

Buitenshuis – Onderwijs | 41

Vliegveld

Bureaus, balies en meubilair op een vliegveld staan bloot
aan buitengewoon intensief gebruik door zowel reizigers
als personeel. Bij uitstek een plaats dus waar HI-MACS®
goed tot zijn recht komt: makkelijker schoon te houden,
slijtvast en sterk dankzij de innovatieve thermocuretechnologie.

Scheepvaart

In de hightech laboratoria van LG werd een nieuwe samenstelling van HI-MACS® ontwikkeld, speciaal voor gebruik
in de scheepvaart. HI-MACS® FR verwierf inmiddels het
IMO-certificaat, module B en D – overeenkomstig de strenge
richtlijnen voor uitrusting van zeeschepen. Het voldoet aan
alle eisen voor brandwerendheid en -vertraging.

Bekleding van pilaren op het vliegveld
Charles de Gaulle in Parijs
Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Sebastian Scheuerecker

Locatie: Paris, Frankrijk
Designer: Marc Fidelle and Andrei David, Direction de
Ingénierie et de l’Architecture d’Aéroports de Paris,
Frankrijk, aeroportsdeparis.fr
Vervaardiging: LCCA, Frankrijk, lcca.fr
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

MS Amadea

Extreme omstandigheden
Duizenden reizigers met rolkoffers, een oneindige hoeveelheid bagage,
strikte regelgeving en veiligheidsnormen: de extreme omstandigheden van
een luchthaven vragen om een slim en efficiënt gebruik van binnenhuisarchitectuur. HI-MACS® heeft zich de afgelopen jaren bewezen als een bijzonder
duurzaam materiaal van superieure kwaliteit dat bestand is tegen de
voortdurende belasting van een druk vliegveld.

Locatie: Hamburg, Duitsland
Design: Phoenix Reisen GmbH, Duitsland, phoenixreisen.com
Vervaardiging: 2 Pier GmbH – Holztec Innenausbau GmbH, Duitsland, 2pier.de – tb-berndt.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White, Arctic Granite

Thuis en op volle zee
HI-MACS® biedt klasse en ruimte voor de badkamers
in de scheepshutten van MS Amadea.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Mathieu Ducros
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Beste van de
laatste tien jaar

Talloze architecten en designers zijn inmiddels doordrongen
van de rijke mogelijkheden en bijzondere eigenschappen van
HI-MACS®. Met hun vakmanschap en talent hebben ze meesterwerken weten te realiseren door te kiezen voor HI-MACS®.
Het zijn tot op de dag van vandaag inspirerende voorbeelden
voor gebruikers en eigenaren.

Gefotografeerd door Alexandra Mocanu

Atlas zwembad
Locatie: Paris, Frankrijk
Design: Yoonseux Architectes,
Frankrijk, yoonseux.com
Vervaardiging: ASKA Interior,
Frankrijk, aska-interior.com
Materiaal: HI-MACS® Arctic White

Gefotografeerd door Werner Huthmacher

Cool! Zwembad voor de nieuwe generatie
Dit binnenbad in een Parijse school is voornamelijk
met HI-MACS® gemaakt: delen van de buitenmuur, het
geometrische reliëf op de wanden, de antislipvloer in de
doucheruimte en de verschillende losse meubelstukken
zijn allemaal uitgevoerd in HI-MACS® Arctic White.

Händel-huis

Gefotografeerd door Jan Bitter

Locatie: Halle, Duitsland
Design: Gerhards & Glücker, Duitsland,
gerhardsgluecker.com
Vervaardiging: Möbel Damm, moebel-damm.de
Materiaal: HI-MACS®, Arctic White

Barokke vormen voor een barokke componist
Dit gebouw, een eerbetoon aan componist Georg Friedrich Händel, gaat van
een ingetogen expositie- en ontvangstruimte naar een exuberante hal in
barokstijl. HI-MACS® maakte beide delen mogelijk en verbindt ze met een
ornamentele glorie en het subtiele spel van licht.

Raiffeisen Bank Zürich
Locatie: Zürich, Zwitserland
Design: NAU Architecture, Zwitserland, Drexler Guinand Jauslin Architekten,
Zwitserland, nau.coop, dgj.ch
Vervaardiging: Wallcovering patterns design: ROK, Rippmann Oesterle Knauss,
Zwitserland, rok-office.com – Wallcovering and joinery: Glaeser Baden,
Zwitserland, glaeser.ch
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Hotel Puerta America
Locatie: Madrid, Spanje
Design: from left to right: Christian Liaigre, Frankrijk –
Ron Arad, UK – Zaha Hadid Architects, UK – christian-liaigre.fr,
ronarad.co.uk, zaha-hadid.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White, Black, Fiery Red

Gefotografeerd door diephotodesigner.de

Ontworpen door 19 architecten en designers
Het resultaat van hun werk is werkelijk adembenemend: elke kamer in dit
hotel is een kunststukje op zich. HI-MACS® stelde de designers in staat om
hun meest gedurfde ontwerpen te verwezenlijken.

Gefotografeerd door Valter Baldan Fotografo

Adembenemende effecten
De Raiffeisenbank in Zürich stelt portretten tentoon van voormalige prominente
inwoners. De portretten vallen op door het complexe reliëf van driehoeken in
verschillende afmetingen en door de bijzondere architectuur.

Showroom ALV
Locatie: Milan, Italië
Vervaardiging: Flusso, Facchinetti
Group
Materiaal: HI-MACS®, Ivory White

Kijk hier eens!
Het centrale element in deze showroom is een rond filigrein skelet,
gemaakt van HI-MACS® dat een veelzijdig perspectief biedt op de
modeaccessoires van ontwerper Alviero Martini.

44 | HI-MACS® – The Natural Acrylic Stone™ by LG Hausys – himacs.eu

Beste van de laatste tien jaar | 45

Omdat ons milieu het waard is
Alle HI-MACS® producten zijn – zonder uitzondering – vervaardigd conform de milieunorm ISO 14001.
Samenstelling: aluminiumhydroxide, het hoofdbestanddeel van HI-MACS®, is
een bijproduct van aluminiumproductie.
Productieproces: de productie van dit materiaal wordt gekenmerkt door een
uitstekende energiebalans. Daarnaast voldoen de HI-MACS®-fabrieken in
Cheongju (Korea) en Atlanta (VS) aan alle geldende milieunormen.
Transport: het materiaal wordt uitsluitend per schip van de VS naar Europa
getransporteerd. Binnen Europa houdt HI-MACS® zich aan de Euro-5-normen
voor verminderde uitstoot van deeltjes. Het partnernetwerk van LG Hausys
Europe is zorgvuldig geselecteerd: de transportpartner voor Europa garandeert het recyclen van afvalwater, gebruikt zonne-energie in het magazijn en
rijdt met vrachtwagens op gas. Daarom heeft de LG Hausys-partner de Green
Truck Award 2013 ontvangen.

Verwerking: het materiaal is vrijwel zonder afval te verwerken.
Belofte: LG Hausys voert regelmatig milieu-audits uit en publiceert de
resultaten samen met een analyse van het energieverbruik. Dankzij het
gebruik van niet-vervuilende brandstoffen is de uitstoot van broeikasgassen
sinds 2008 met 15.000 ton per jaar verminderd.
Bevat geen formaldehyde: er zijn uitgebreide studies verricht door zowel de
eigen laboratoria van LG Hausys als door erkende onafhankelijke instituten.
Deze hebben aangetoond dat HI-MACS®-materiaal en -hechtmiddelen na het
hardingsproces geen formaldehyde bevatten.

Een krachtig partnernetwerk voor
uw creatiefste ideeën
Architecten en designers hebben verbluffende ideeën. En vakmensen kunnen
die perfect realiseren met HI-MACS®.
We brengen u graag in contact met het netwerk van onze exclusieve distributeurs.
Ze werken samen met meer dan 5000 fabrikanten in Europa en met tal van
Quality Club-trainingscentra. Zo bieden we u op alle niveaus de beste kwaliteit.
We bieden u de zekerheid van onze wereldwijde LG aftersales-service met onze
ervaren HI-MACS®-experts, verspreid over de hele wereld. Maak uw volgende
kwaliteitsstap en neem contact op met onze exclusieve distributeurs.
U vindt de contactgegevens op

himacs.eu
Because Quality Wins.

De Eden-collectie:
op-en-top milieuvriendelijk
De Eden-collectie van LG Hausys is het milieuvriendelijkste massieve oppervlakmateriaal dat
momenteel op de markt is. Het kleurenpalet bestaat voor tot wel 35% uit gerecyclede materialen.
Het US Scientific Certification System erkent de Eden-collectie voor het grote aandeel gerecyclede
materiaal. Projecten gemaakt van HI-MACS® Eden komen bovendien in aanmerking voor LEEDcertificering (Leadership in Energy and Environmental Design) van de US Green Building Council
en kunnen 2 credits ontvangen in verschillende LEED-categorieën. Een goede reden om voor het
duurzame HI-MACS® te kiezen.
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Afmetingen – platen

Informatieblad

Standaard afmeting

Speciale afmetingen

PLAATDIKTE
IN MM

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE
IN MM

PLAATDIKTE
IN MM

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE
N MM

3

930

3000 *

6

910

2490 **

6

760

2490

9

910

3680 **

6

910

2490 *

12

910

3680 **

9

760

3680

12

1350

3680 **

9

910

3680 *

19

760

3680 ***

12

760

3680

12

910

3680 *

12

1350

3680 *

19

760

3680 *

De maat is van belang om de efficiëntie te verhogen
en om knip- en snijverlies te beperken
HI-MACS® platen bestaan in verschillende diktes en afmetingen. Perfect voor een maximale versnijdbaarheid en
minimale kosten. Toch zijn niet alle kleuren in elke plaatdikte verkrijgbaar. De correcte beschikbaarheid vindt u
terug in onze kleurtabellen op de volgende pagina’s.
Met de brandwerende kwaliteit van HI-MACS® worden
de toepassingsgebieden aanzienlijk verbreed
HI-MACS® FR type platen zijn verkrijgbaar in S728 Alpine
White en op speciale bestelling in S801 Nougat Cream,
S729 Ivory White, S706 Arctic White en S705 Grey.
Platen in S728 Alpine White komen overeen met de
IMO-standaardmodules B + D en M1. FR-platen zijn bijzonder geschikt voor gebruik in openbare gebouwen,
buitengevels en de scheepvaart.

* Alleen verkrijgbaar in S028 Alpine White.
** Alleen verkrijgbaar in S028 Alpine White and S006 Arctic White.
*** Alleen verkrijgbaar in Solid kleuren.

Chemische resistentie
HI-MACS® is een volledig homogeen materiaal, zonder poriën en makkelijk in onderhoud.
TESTVLOEISTOF

TIJDSDUUR INWERKING

EVALUATIE G02 WIJZIGING

EVALUATIE S06 WIJZIGINGEN

Azijnzuur

16 u

geen

geen

Citroenzuur

16 u

geen

geen

Natriumcarbonaat

16 u

geen

geen

Ammonia

16 u

geen

geen

Ethylalcohol

16 u

geen

geen

Witte wijn, rode wijn

16 u

geen

geen

Coladranken 1

16 u

geen

geen

Oploskoffie 1

16 u

geen

geen

Zwarte thee

16 u

geen

geen

Zwarte bessensap

16 u

geen

geen

Room

16 u

geen

geen

Water

16 u

geen

geen

Benzine

16 u

geen

geen

Aceton

16 u

3

3

Ethyl-Butylacetat

16 u

3

3

Boter

16 u

geen

geen

Olijfolie

16 u

geen

geen

Mosterd

16 u

geen

geen

Zout

16 u

geen

geen

Ui 1

16 u

geen

geen

Lippenstift

16 u

geen

geen

Veelgebruikt huishoudontsmettingsmiddel

16 u

geen

geen

Zwarte inkt – marker

16 u

2

2–3

Stempelinkt

16 u

1

1

Reinigingsmiddel

16 u

geen

geen

Reinigingsoplossing

16 u

geen

geen

Belastingsgroep volgens DIN 68861*

16 u

1B

1B

Test doorstaan +

Volgens DIN 68861 &
DIN 68930 Tab.1

Beoordeling volgens DIN 68930 Tab 1
Andere aanrechten: Belastingsgroep: «1C»

* 1A = uitstekend; 1F = zeer slecht
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0 = geen zichtbaar resultaat; 5 = beschadigd

HI-MACS® is uiterst vuilafstotend en zeer robuust. Zo zult u vele jaren
van de uitstekende kwaliteit van uw nieuwe product kunnen genieten.
SPECIFICATIE

EENHEID

RESULTAAT SOLIDS

RESULTAAT GRANIET

TESTMETHODE

Buig-E-Module

MPa

8900

7730

DIN EN ISO 178

Buigvastheid

MPa

70.1

64.3

ASTM D638

Rek na het breken

%

1

1.1

DIN EN ISO 178

Trekvastheid

MPa

69.5

56.3

DIN EN ISO 527

Dichtheid

g/cm3
kg/m3

1.75
1750

1.65
1650

ISO 1183
ISO 1183

Kogeldrukhardheid

N/mm2

257

239

DIN EN ISO 2039-1

Mohs-hardheid

2 to 3

2 to 3

EN 101

Stift-hardheid

>9H

>9H

ISO 15184

Wateropname
Gewicht
Kracht/dikte

<0,1%
<0,1%

<0,1%
<0,1%

≥25
≥1500

≥25
≥1500

Slagsterkte
Slagtesttoestel
Kogelvaltest (valhoogte)

DIN EN 438 Deel 12

N
mm

E DIN EN 438, 02/02 Deel 2/20
E DIN EN 438, 02/02 Deel 2/21

Antislipeigenschappen

>0,32 – 0,9

GMG100 (vervangt R9)

Antislipeigenschappen

Acceptantiehoek van meer dan 10° to 19° = R10

DIN 51130

Resistentie tegen wisselende temperaturen

°C

≥0,05

Droge hitte (kookpot)

°C

≥100 (7C)

≥0,05

AMK
DIN 68 861, Deel 7, 04-’85

Vochtige hitte (kookpot)

°C

≥100 (7C)

DIN 68 861, Deel 8, 04-’85

Temperatuurwisselproef

°C

geen wijziging

UNI 9429

Resistentie tegen brandende sigaret

6C

6B

Resistentie tegen krassen

4D

4B

Elektrostatische
doorgangsweerstand

>1x1012Ω

isolerend, niet geleidend

Warmtegeleidingsvermogen

W/mK

0.636

DIN 68 861, Deel 6, 11-’82
DIN 68 861, Deel 4, 11-’81
DIN IEC 1340-4-1, 04-’92
EN 61340-5-1

0.55

DIN EN 12664

Warmtedoorlaatweerstand

m2K/W

0.038

0.045

DIN EN 12664

Thermische
uitzettingscoëfficiënt

mm/mK
m/m/°C

0.048
30.0 x 10-6

0.055

DIN EN 14581

Waterdampdoorlaatbaarheid diffusieweerstandsgetal

μ

18607

16150

DIN EN ISO 12572

Uitzetting ten gevolge van een wijziging van de
relatieve luchtvochtigheid
Lengte
Dikte
Massa

DIN EN 318, Ausg. 5, 1998
%
%
%

-0.03
0.06
0.05

-0.02
0.03
0.05

Reactie ten opzichte van kokend water
Gewichtstoename
Diktetoename

%
%

<0,1
<0,1

>0,1
<0,1

Lichtechtheid (Xenon)

Skala 0 – 10

beter dan 6

beter dan 6

DIN 53 387, 04-’89

geschikt

LGA Hygiënecertificaat

E DIN EN 438, 02/02 Deel 2/12

Compatibiliteit met levensmiddelen

geschikt voor alle kleuren

Hygiëne

geschikt

Brandklasse Brandbaarheidsproef MPA/NRW
HI-MACS® MPA/NRW
(BAM) 12 mm
(BAM) 9 mm + back-up
(Bodycote/Warrington) 12 mm

B1
geen druppelend materiaal
B1 voor alle kleuren*
B1 voor alle kleuren*
B-s1 , d0
voor alle HI-MACS®
kleuren*
voldoet aan de BS 476
Klasse O

LMBG § 31

DIN 4102-1
DIN 5510
DIN 4102-1
BS EN ISO 11925-2 : 2002
BS EN 13823: 2002

* momenteel enkel geldig voor Marmo, Galaxy, Volcanics, Lucent en Eden
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Kleuren
Lucent

Kleuren is essentieel in design. Elegant Nordic White, warm Toffee Brown of mystiek Cima.
We hebben elke kleur die u wilt – aan u de keus.

Extra service op aanvraag
LG Hausys Europe kan indien gewenst afwijkende afmetingen en speciale
kleuren produceren. Neem voor meer informatie over de voorwaarden
contact met ons op via himacs.eu.

Indien gecombineerd met nauwkeurig geplaatste lichtbronnen, worden de
doorzichtige pasteltinten omgevormd tot dramatische designaccenten.

BIM OBJECTS
verkrijgbaar bij himacs.eu

Opal
S302 [12/6 mm]
∆ E4

Sapphire
S303 [12 mm]

Ruby
S304 [12 mm]

Emerald
S305 [12 mm]

Solids

Natuurlijke trendy kleuren gekenmerkt door middelgrote deeltjes met rechte randen. Drie ervan zijn gecureerd door de Nederlandse topdesigner Marcel Wanders.

Van elegant tot extravagant, van klassiek tot ultramodern – dit is een collectie zonder grenzen.
NIEUWE

Lucia
Drie kleuren
ontwikkeld door
Marcel Wanders:
Red Quinoa
W010 [12 mm]

Lentil
W007 [12 mm]

Ice Queen
W001 [12 mm]

Shadow Queen
W003 [12 mm]

Star Queen
W004 [12 mm]

VELVET
KLEUREN
Suede
S121 [12 mm]

Mink
S118 [12 mm]

Evergreen
S119 [12 mm]

Cosmic Blue
S120 [12 mm]

Volcanics
Diep en mystiek, lijkt op een kostbare natuurlijke steen, maar met alle voordelen van Natural Acrylic Stone™.

Gemini
VW01 [12 mm]

Tambora
VE01 [12 mm]

Santa Ana
VA01 [12 mm]

Frosty
VA22 [12 mm]

Maui
VG21 [12 mm]

Taos
VB21 [12 mm]

Nordic White
S033 [19/12 mm]
∆ E4

Alpine White
S028 [19/12/9/6/3 mm]
∆ E3

Diamond White
S034 [19/12 mm]
∆ E4

Arctic White
S006 [19/12/9/6 mm]

Ivory White
S029 [19/12/9/6 mm]
∆ E4

Satin White
S001 [19/12/9/6 mm]

Cream
S009 [19/12/6 mm]
∆ E3

Nougat Cream
S201 [19/12 mm]

Almond
S002 [19/12 mm]
∆ E3

Babylon Beige
S102 [19/12 mm]

Concrete Grey
S103 [19/12 mm]

Toffee Brown
S104 [19/12 mm]

Marta Grey
S108 [19/12 mm]

Light Green
S212 [19/12 mm]

Lemon Squash
S106 [19/12 mm]

Banana
S026 [19/12 mm]

Orange
S027 [19/12 mm]

Fiery Red
S025 [19/12 mm]

Festival Pink
S116 [19/12 mm]

Steel Grey
S109 [19/12 mm]

Grey
S005 [19/12/9/6 mm]

Midnight Grey
S117 [19/12 mm]

Sky Blue
S203 [19/12 mm]

Deep Indigo
S115 [19/12 mm]

Cima
VB02 [12 mm]

Marmo
NIEUWE

Met geaderde structuur die aan marmer doet denken.

Ispani
M428 [12 mm]

Bologna
M103 [12 mm]

Roma
M104 [12 mm]

Verona
M105 [12 mm]

19 mm: S028 Alpine White verkrijgbaar op voorraad. Alle andere vaste kleuren op aanvraag.

Aster (Galaxy)

Dark Night
S111 [19/12 mm]

Met transparante korrels en parelmoeren glans.

Coffee Brown
S100 [19/12 mm]

Black
S022 [19/12/9 mm]

 et standaard HI-MACS®-materiaal is voor elke kleur identiek, maar donkere kleuren (en kleuren met
H
meer kleurstoffen) tonen duidelijker stof, krassen, vaagheid, vlekken door hard water en andere slijtage dan kleuren met een lichtere tint. De met (*) gemarkeerde kleuren zijn daarom minder geschikt
voor toepassingen waarin het materiaal blootstaat aan intensief contact (denk daarbij aan werkbladen in drukbezochte ruimten).
Uranus
T002 [12 mm]

Nebula
T010 [12 mm]

Venus
T011 [12 mm]

Mars
T016 [12 mm]
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Andromeda
T017 [12 mm]

Carina
T018 [12 mm]

New Moon
T019 [12 mm]

Hercules
T020 [12 mm]

De werkelijke kleur kan door de druktechniek afwijken van die in de afbeelding.
Neem voor de gedetailleerde kleurenreeks contact met ons op via himacs.eu.

 ommige HI-MACS®-kleuren zijn ideaal voor toepassing buiten omdat ze goed bestand zijn tegen
S
uv-straling. HI-MACS® biedt 5 jaar garantie op de uv-bestendigheid van kleuren met een tolerantie
van ΔE3 tot ΔE4 en een verlies van glans van meer dan 40%, 10 jaar garantie op lekken van de kleur,
en 20 jaar garantie op afbladderen, opzwellen of loslaten. De garantie gaat in vanaf het moment dat
de platen voor het eerst zijn aangebracht en geldt alleen voor het plaatmateriaal zelf, niet voor de
hechtmiddelen.
Marmo is een willekeurig geaderd product; er moeten specifieke fabricagerichtlijnen worden gevolgd.
Vraag uw verkooppartner om meer informatie.
Lucent-kleuren zijn transparanter, duidelijker indien gecombineerd met lichtbronnen.
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Wastafels en wasbakken

Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl
Een enorme selectie structuren en kleuren. Natuurlijk, elegant en perfect te combineren.

Arctic Granite
G034 [12/9/6 mm],
∆ E3

White Granite
G005 [12 mm]
∆ E4

Natural Granite
G023 [12/9 mm]

Grey Granite
G017 [12 mm]

Met de uitgebreide serie HI-MACS® wastafels en wasbakken hebben creatieve ontwerpers talloze
mogelijkheden om wasruimtes, keukens, kleedkamers, en nog veel meer te ontwerpen.

Platinum Granite
G007 [12 mm]

Grey Crystal
G102 [12 mm]

Peanut Butter
G100 [12 mm]

Mocha Granite
G074 [12 mm]

CB465

CB422

HI-MACS® wasbakken worden gegoten en kunnen perfect passend flush
of ondersteund gemonteerd worden in wastafelmeubels van HI-MACS®.

Sparkle kleuren
ontwikkeld door
Karim Rashid:
Kreemy Grey
P101 [12 mm]

Black Granite
G031 [12/9 mm]

HI-MACS® wasbakken voor badkamers

Kold Silver
P102 [12 mm]

KARIM RASHID

k

LOGO - Blac

HI-MACS® babybad

CB680

Op de kraamafdeling van een ziekenhuis zijn maximale hygiëne, ergonomie
en warmte van levensbelang. De vorm van de wasbak is speciaal gemaakt
voor baby’s.

White Quartz
G004 [12/9/6 mm],
∆ E4

Crystal Beige
G101 [12 mm]

Lunar Sand
G108 [12/9 mm]

Pebble Pearl
G107 [12 mm]

Brown Pearl
G105 [12 mm]

Midnight Pearl
G015 [12 mm]

Moonscape Quartz
G058 [12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [12 mm]
∆ E3

Allspice Quartz
G063 [12 mm]

Riviera Sand
G106 [12/9 mm]

Beach Sand
G048 [12/9 mm]
∆ E3

Almond Pearl
G008 [12 mm]

Black Pearl
G010 [12/6 mm]

Black Sand
G009 [12 mm]

KARIM RASHID

HI-MACS® wasbakken voor badkamers (bovenmontage)

CB330S

CB540R

Alle drie de bakken zijn exclusief ontworpen voor bovenmontage. De krappe
radius van de twee rechthoekige modellen zorgt voor een buitengewoon
ruime bak.

one 225C
LOGO - Pant

CB330C
Desert Sand
G001 [12 mm]

Tapioca Pearl
G050 [12 mm]

Grey Sand
G002 [12/6 mm]
∆ E4

HI-MACS® spoelbakken
HI-MACS® spoelbakken worden via een hoogwaardig gietproces geproduceerd. Welk product u ook kiest uit
ons aanbod, alle spoelbakken worden flush in het werkblad of onder het werkblad gemonteerd. U kunt ook
kiezen voor een op maat gemaakt model.

Eden

CS490R

CS490D

CS528R

CS400S

CS449RL

CS800D

CS325R

CS325S

CS449RS

CS398S

CS824D

Een uniek palet met warme, natuurlijke tinten en verschillende korrelgroottes. Extra bijzonder is dat de collectie voor maximaal 35% uit gerecyclede materialen bestaat.

Cocoa
G501R [12 mm]
12% Recycled Content

Sugar Maple
G510R [12 mm]
35% Recycled Content

Poplar
G511R [12 mm]
35% Recycled Content

Birch Bark
G514R [12 mm]
35% Recycled Content

Pecan
G515R [12 mm]
35% Recycled Content

Hickory
G516R [12 mm]
35% Recycled Content

Mountain Ash
G517R [12 mm]
35% Recycled Content

Ripe Cotton
G518R [12 mm]
12% Recycled Content

De Eden-collectie is verkrijgbaar op aanvraag.

HI-MACS is groen
Het LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)-zegel is een
beproefd classificatiesysteem voor milieuvriendelijke, zuinige en duurzame
bouw. Het certificatieproces is gebaseerd op credits; gebouwen scoren
volgens verschillende criteria. Kiezen voor HI-MACS® Eden bij nieuwe
bouw- en renovatieprojecten, kan u maximaal 2 credits opleveren in de
volgende LEED-categorieën:
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Indoor Environmental Quality (IEQ, kwaliteit van de binnenomgeving)
LEED IEQ 4.1: materialen, kleefstoffen en afdichtingsmiddelen met lage
uitstoot (1 credit)
Materials & Resources (MR, materialen & hulpbronnen)
LEED MR 4.1: materialen met meer dan 10% gerecyclede inhoud (1 credit)
LEED MR 4.2: materialen met meer dan 20% gerecyclede inhoud (2 credits)
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Meer informatie?
Wij horen graag van u!
HI-MACS®. Because Quality Wins.

Europees hoofdkwartier
LG Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt
Duitsland
info@himacs.eu

Voor de contactgegevens in uw regio, raadpleeg onze website:

himacs.eu

Colfons
2 Pier GmbH – Holztec Innenausbau GmbH, 2pier.de | A.M.O.S. Design s.r.o., amosdesign.eu | Ackermann GmbH, ackermanngmbh.de | Alexandra Mocanu, alexandramocanu.com | ASKA Interior, aska-interior.com |
Atvangarde, avantgarde.ro | Aukett Swanke, aukettswanke.com | Baars & Bloemhoff, baars-bloemhoff.nl | Baths by Clay, bathsbyclay.com | Beaubad, beaubad.be | Bruce Hemming, bhphoto.biz | BSF Solid Surfaces Ltd,
bsfsolidsurfaces.com | Bureau SLA, bureausla.nl | Charlotte Raynaud, charlotteraynaud.com | Christian Liaigre, christian-liaigre.fr | Claudio Bader, claudiobader.photography | Dano Veselsky, maxphoto.sk | Denis Dalmasso,
denisdalmasso.com | DESLABS Lighting, wineoled.com | Deslabs, deslabs.it | Dform Srl, dform.it | diephotodesiger.de , diephotodesigner.de | Dominik Obertreis, oberteis.de | Dominik Reipka, reipka.de | Drevovyroba
Podzimek, drevovyroba.podzimek.cz | Drexler Guinand Jauslin Architekten, dgj.ch | Edmund Sumner, edmundsumner.co.uk | Engels Design & Decoration, engels.be | Expotechnik Group, expotechnik.com | Felix Hegenbart,
felixhegenbart.com | FORMstudio, formstudio.co.uk | Frank Hanswijk, frankhanswijk.nl | GA Studio, gastudio.co.uk | Gerhards & Glücker, gerhardsgluecker.com | Glaeser Baden, glaeser.ch | HENN GmbH Munich,
henn.com | HGEsch Photography, hgesch.de | Houtwerk B.V., houtwerk.nl | IL Falegname Fabrizio Sagl, ilfalegename.ch | Infinite 3D Ltd., infinite3d.co.uk | Innocean, innocean.eu | International Hospitality Projects IHP,
ihp-group.com | James Latham Plc, lathamtimber.co.uk | Jan Bitter, janbitter.de | Jason Bruges Studio, jasonbruges. | Jesús Granada, jesusgranada.com | Karat llc, 18karatwholesale.com | Katarina Bako Dohraryova,
katarinabako.sk | Klöpfer Surfaces, kloepfer-surfaces.de | Kyzlink Architects, kyzlink.com | LCCA, France, lcca.fr |mLikoo / Betriebsgesellschaft GmbH, likoo.de | Lomax interiors, lomaxinteriors.com | Mathieu Ducros,
mathieuducros.com | Melanie Gotschke, diefotografin-melanie.de | Misha Belyaev, mishabelyaev.com | Möbel Damm, moebel-damm.de | Mobistrat, mobistrat.fr | NAU Architecture, nau.coop | Not Only White, notonlywhite.com |
Novy, novy.be | Olaf Becker – Becker Lacour, beckerlacour.com | Solid Fabrications, solidfabrications.co.uk | Paul Schad Tischlerei GmbH, schad-trier.de | Phoenix Reisen GmbH, phoenixreisen.com | Pierre Cabrera,
pierre-cabrera.fr | Planacryl, planacryl.com | Pro-Style s.r.o., prostyle.cz | PurPur GmbH, purpur.de | Rafael Krötz, rafaelkroetz.de | Querkopf Architekten GmbH, querkopf-architekten.de | Rastelli, mikerastelliphotos.
com | ROK, Rippmann Oesterle Knauss, rok-office.com | Ron Arad, ronarad.co.uk | Ronald Smits, ronaldsmits.nl | Sabine Marcelis, sabinemarcelis.com | Schreinerei Karl Dreer GmbH, dreer-gmbh.de | Schreinerei
Thorsten Mayer, SchreinerMayer.de | Sebastian Scheuerecker, scheuerecker-photography.de | Simone Piva, simonepiva.com | Solid Factory, solidfactory.nl | Stelian Popa, stelianpopa.ro | Studio d’architettura Casali
Sagl, studiocasali.ch | Studio Hetzer, studio-hetzer.de | Thorsten Ruppert, thorstenruppert.com | Tiziana Arici, tizianarici.com | Werner Huthmacher, huthmacher-data.de | Yoonseux Architectes, yoonseux.com |
Zaha Hadid Architects, zaha-hadid.com |

LG Hausys Europe GmbH . joussenkarliczek.de

HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ en HI-MACS Structura® zijn geregistreerde handelsmerken van LG Hausys Europe GmbH. Alle andere product- en merknamen
zijn handelsmerken, respectievelijk geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. De inhoud van deze brochure heeft een louter informatief karakter
en kan te allen tijde zonder aankondiging gewijzigd worden. ©2017. LG Hausys Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.

