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Een bijzonder materiaal

Een oneindige bron van inspiratie

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.

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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Wij geloven in samenwerken

HI-MACS®: 5 bijzondere eigenschappen

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Ronald Smits

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 direct in contact met gecertificeerde partners.

Bijeenkomst met jonge productdesigners voor een project in Nederland

Beurs in Londen

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.

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. Dankzij de minimale
radius van 18mm (voorheen 50mm) biedt het nieuwe HI-MACS®
Ultra-Thermoforming compleet nieuwe ontwerpmogelijkheden.

NIEUW:
HI-MACS® UltraThermoforming

Dramatisch transparant
Bepaalde kleuren en diktes 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
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Voorbeeldfoto: Gefotografeerd door Petr Krejčí
Alle overige foto’s op deze pagina zijn gefotografeerd door Dominik Obertreis.
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Kwaliteit is: de langste garantie

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

Kwaliteit is klantgerichte productontwikkeling.

Kwaliteit is: verankerd in ons DNA

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.

HI-MACS® ULTRA-THERMOFORMING
Extreme bochten

Kwaliteit is: beschikbaarheid

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

Radius 18 mm

Kwaliteit is:
wereldwijde ondersteuning

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

Radius 50 mm

Innovatie I:
De nieuwe, hoogwaardige lijm hecht beter en
loopt niet uit.
De minimale doelradius bepaalt hoe flexibel een materiaal voor
een ontwerp te gebruiken is. De nieuwe, hoogwaardige HI-MACS®
Ultra-Thermoforming in Alpine White vereist een minimale radius
van slechts 18 mm bij een plaatdikte van 12 mm. Hierdoor kunt
u driedimensionale concepten uitwerken met een tot dusver ongekende precisie. De ultra-thermoforming-plaat wordt aangeboden
in een formaat van 760 x 3680 mm

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.

Innovatie II:
De nieuwe, hoogwaardige kleefstof is viskeuzer en hecht beter,
met verbeterde UV-kwaliteiten.
De belangrijkste functie van een lijm is om twee delen permanent met elkaar te verbinden; de nieuwe lijm
doet dit perfect en heeft een duidelijk hogere kleefkracht. Daarnaast is de viscositeit sterk verbeterd.
U kunt veel preciezer werken zonder uitlopen! Ook heeft de lijm een betere UV-bestendigheid dan voorheen.
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Gefotografeerd door Rafael Krötz

Trendkleuren van 2018: HI-MACS®
presenteert de nieuwe Concrete reeks.
Trendkleuren van 2018:
HI-MACS® presenteert de
nieuwe Concrete-reeks.

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

Vanwege zijn uitstekende
esthetiek en zijn hoge materiaalen verwerkingskwaliteit heeft
HI-MACS® Structura de prestigieuze
Archiproducts Design Award 2017
mogen ontvangen in de categorie
Onderdelen en Materialen.

Betonnen oppervlakken worden steeds
belangrijker in de moderne architectuur; beton
als materiaal zorgt voor originaliteit, ruwheid
en een typische warme esthetiek in verschillende tinten grijs.
HI-MACS® heeft deze charmante uitstraling
gerealiseerd en gecombineerd met alle
voordelen van moderne minerale materialen:
oppervlakken worden aangeboden in vijf kleuren
die de kenmerken van beton perfect weergeven
zoals dat voorheen niet mogelijk was.

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.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Petr Krejci

Plaatmateriaal, wastafels, wasbakken
en accessoires
HI-MACS® plaatmateriaal is beschikbaar in diktes van 3 mm, 4 mm,
6 mm, 9 mm, 12 mm en 19 mm – en in zes verschillende afmetingen.
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 760 x 2490 mm, 760 x 3680 mm, 910 x 2490 mm,
910 x 3680 mm, 930 x 3000 mm, 1350 x 3000 mm, 1350 x 3680 mm en 1520 x 3680 mm.

De bijgewerkte Marmo-collectie
De negen nieuwe HI-MACS®-kleuren voldoen aan de huidige
trends voor een hoogwaardige marmeren uitstraling: van bleek
wit-op-witte, grijze en warmgrijze kleuren tot opvallend
donkerbruine en antraciettinten.
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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.

Als gevormd door de zeebries
Deze ultramoderne villa aan de Franse Rivièra roept beelden op van een
superjacht met zijn opvallende reling en uit HI-MACS® vervaardigde
patrijspoorten met verschillende afmetingen. Vooral door de afgeronde gevel
– die ook van het hightech materiaal is gemaakt – is dit indrukwekkende
gebouw een perfecte weerspiegeling van zijn maritieme locatie boven Cannes.

Villa in Cannes

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Mathieu Ducros

Locatie: Cannes, Frankrijk
Design: Pierre Guidoni, Jean Rogliano
Vervaardiging: Menuiserie Bareau, Frankrijk
HI-MACS® leverancier: Mobistrat, Frankrijk
Materiaal: HI-MACS®, Cream

HI-MACS®-materiaal domineert binnen en buiten. De reden: het is
buitengewoon goed bestand tegen wind, weer, UV-straling en andere
factoren. Daarnaast heeft het materiaal uitstekende bewerkingseigenschappen die essentieel zijn voor verwerkers en architecten.
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door AEV Architectures

Op het eerste gezicht heeft dit huis een
eenvoudig silhouet. Het was echter een
uitdaging voor architecten en verwerkers:
de in elkaar geschoven kubussen, waarvan
sommige naadloze oppervlakken hebben
en sommige duidelijke scheidslijnen, zijn
allemaal van HI-MACS® gemaakt.

Bieblova Façade

Locatie: Prague, Tsjechische Republiek
Design: P6PA+Architects, s.r.o., p6pa.cz,
Martin Klejna, Javier Navas Fabregat
Vervaardiging: Duolit s.r.o., Atlas Group s.r.o.,
Dřevovýroba Podzimek s.r.o.
HI-MACS® leverancier: Polytrade CE, s.r.o.,
Tsjechische Republiek
Material: HI-MACS®, Alpine White

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Miguel Alonso

Precies freeswerk, effectieve achtergrondverlichting, bijna onzichtbare montagetechniek en
de degelijkheid van een gevel in de binnenstad:
HI-MACS® heeft het allemaal.

Sokcho House in White

Locatie: Inheung-ri, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do,
Zuid-Korea
Design: Woo-jin, LIM AEV Architectures, aev-architectures.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Het huis dat met licht speelt
HI-MACS® creëert spannende lichteffecten:
vooral wanneer het als gevel wordt gebruikt,
is het materiaal vanuit esthetisch oogpunt
bijzonder interessant. Het licht wordt geabsorbeerd of gereflecteerd afhankelijk van de
intensiteit en invalshoek en geeft het project
Sokcho Housing in Alpine White een mystieke
uitstraling.
Als de gevel een verhaal vertelt
De gevel van het Bieblova-wooncomplex, waarvoor HI-MACS® Solid Surface
is gebruikt, is ontworpen door P6PA+Architects als eerbetoon aan Konstantin
Biebl, een prominente Tsjechische dichter uit het interbellum naar wie de
straat in Praag is vernoemd waar het gebouw aan ligt.
12 | HI-MACS® – The Natural Acrylic Stone™ by LG Hausys – himacs.eu

Gevels en wandbekleding | 13

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

City hall

Locatie: Den Haag, Nederland
Design: Rietveld Architecten, New York
Vervaardiging: Meubelmakerij Het Woud,
Nederland
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff,
Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Spelen met licht en lichtheid
De extra lange banken in de grote raadzaal van het stadhuis van Den Haag zijn
stralend en zwevend, waardoor de ruimte helder en licht wordt. Het is een
buitengewone prestatie als architectuur zo’n effect heeft. Dat begint bij het
kiezen van het juiste materiaal: HI-MACS®.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Ronald Smits

Openbare gebouwen
en kantoren
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Showroom Nicolas Feuillatte

Locatie: Chouilly, Frankrijk
Design: SAT Manager, Frankrijk
Vervaardiging: JP Martin Menuiserie, Agnesina
HI-MACS® leverancier: ASKA Interior, Frankrijk
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White
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Alle foto’s op deze dubbele pagina zijn genomen door Olivier Cez

Knallende kurken
Champagne is niet alleen een drankje, maar ook
een levenshouding. Deze mix van eigenzinnigheid en elegantie, eigenheid en extravagantie
wordt prachtig weergegeven in de proefkamers
van Nicolas Feuillatte. Deze mix van eigenzinnigheid, elegantie en extravagantie wordt
prachtig weergegeven in de proefkamers van
Nicolas Feuillatte.

Openbare gebouwen en kantoren | 17

Stairs

Plantronics

Locatie: Hoofddorp, The Neterlands
Design: Plantronics
Vervaardiging: van’t Wout Interieu bouw,
Nederland, wout.nl
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff,
Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Gefotografeerd door pixq - Martin Bahr - Picture and Design

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Willem Defijn

Design: Ingenieurbüro Pradel GbR, Duitsland
Vervaardiging: Nautilus Treppen GmbH & Co.
KG, Duitsland, nautilus-treppen.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces,
Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Diamond White

Royale geometrie van HI-MACS® en hout.
HI-MACS® maakt het mogelijk om grote oppervlakken uit één stuk te bouwen.
Zelfs de verbinding met het prachtige walnotenhout is hier bijna naadloos:
design en timmerwerk op het hoogste niveau.

Elegante klim naar de volgende dimensie
Met een trap komen mensen van de ene verdieping naar
de andere. In dit geval is het ook een kunstwerk: het
hele object uit één materiaal en één kleur versmelt met
ononderbroken radiussen tot een gebogen eenheid.
Dankzij prachtig samengestelde, thermogevormde
HI-MACS® elementen, is deze trap bijna naadloos en
een op zichzelf staand stuk.
18 | HI-MACS® – The Natural Acrylic Stone™ by LG Hausys – himacs.eu

Openbare gebouwen en kantoren | 19

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

V Rev Vegan Restaurant

Locatie: Manchester, Verenigd Koningkrijk
Designer: Acme Refrigeration, Verenigd Koningkrijk
Vervaardiging: Retail Outlet Design, Verenigd Koningkrijk
HI-MACS® leverancier: James Latham, Verenigd Koningkrijk
Materiaal: HI-MACS®, Emerald, Banana

Optimistische zigzag
Iedereen die deze bar binnenkomt merkt de positieve, vrolijke uitstraling op:
deze indrukwekkende bar, gemaakt van HI-MACS® in de tinten Emerald en
Banana, is het stralende middelpunt van een verder eenvoudige, discrete
omgeving. Het helder gele oppervlak is gemakkelijk te reinigen en dus het
perfecte materiaal voor een bar.

Een zwarte kubus met de naam “Tauro”
“Tauro,” de stier: sterk, zwart, indrukwekkend. De grote bar in dit café in de
binnenstad straalt kracht en zelfvertrouwen uit. Het grote ingelegde logo
van het merk versterkt de statige indruk.
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Gefotografeerd door Acme

Gefotografeerd door Willem Defijn

Horeca

Tauro

Locatie: Den Haag, Nederland
Designer: Same-D, Nederland, same-d.nl
Vervaardiging: van’t Wout Interieurbouw,
Nederland, wout.nl
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Dark Night

Horeca | 21

Alle foto’s op deze dubbele pagina zijn genomen door Ronald Smits

Overvloedig wit voor de perfecte presentatie
Als je iets heerlijks wilt verkopen, is het belangrijk dat de omgeving de eetlust opwekt. De royale, naadloze
oppervlakken van puur wit creëren de perfecte achtergrond voor de handgemaakte pralines van Leek.
In combinatie met de zwart-witfoto’s en het kersenhouten visgraatparket voelt het bijna als een museum.
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Patisserie Leek

Locatie: Beverwijk, Nederland
Design: Bert Beijersbergen, Nederlands,
beijersbergenbv.com
Vervaardiging: Bone Solid, Nederland,
bonesolid.nl
HI-MACS® leverancier: Baars &
Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Horeca | 23

Winkels en
beurzen

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.

Sparkasse Pforzheim Calw –
servicegebied voor edele metalen
en vreemde valuta

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Felipe Mena

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door ©Sparkasse Pforzheim Calw / Die Werft Raißle & Sieber PartG mbB

Locatie: Pforzheim, Duitsland
Design: Die Werft Raißle & Sieber PartG mbB Ausstellungsgestaltung Innenarchitektur, Duitsland, diewerft.com
Vervaardiging: Friedrich Hanselmann GmbH & Co. KG/
Hasenkopf Holz und Kunstoff GmbH & Co. KG, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Arctic White

Salon Vanitas Espai

Prachtig, deze elegante schoonheidssalon in Barcelona
In een schoonheidssalon is het belangrijk dat het decor de juiste indruk wekt.
Hier is een vloeiende compositie gebruikt van hoogwaardige materialen zoals
donker hout, verfijnde tegels en HI-MACS® in helder wit.
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Locatie: Barcelona, Spanje
Design: Cm2 Disseny, Spanje, cm2disseny.com
Vervaardiging: Ideas & Ambientes, Spanje,
ideasyambientes.com
HI-MACS® leverancier: Gabarró Hermanos, Spanje
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Het meubilair spreekt voor zich
Ovale presentatie-eilanden van HI-MACS®, speciaal geproduceerd voor elk onderwerp: de bovenzijde
en de deuren van dit elegante meubilair zijn allemaal uit HI-MACS® vervaardigd. Zelfs bij intensief
gebruik blijven de elementen solide en eenvoudig te onderhouden. Bovendien vormen ze dankzij hun
professionele, museale sfeer het perfecte podium voor exposanten.

Winkels en beurzen | 25

Hygiëne en netheid 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.

Ortho Assumburg

Locatie: Heemskerk, Nederland
Design: Been Design, Nederland
Vervaardiging: Bone Solid, Nederland, bonesolid.nl
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Ronald Smits

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door René Jungnickel

Gezondheidszorg

Duidelijk zichtbare perfecte hygiëne
Deze tandartspraktijk gebruikt HI-MACS® op alle horizontale oppervlakken.
Ook de wandbekleding bestaat deels uit het onderhoudsvriendelijke Solid Surfacemateriaal, dat met een kleine radius verbonden is. Daarnaast zijn de ronde wasbakken
verzonken gemonteerd voor een zeer functionele, bescheiden werkomgeving
die ruim aan alle hygiënische normen voldoet.
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Dental Practice Langer

Locatie: Torgau, Duitsland
Design: Geilert GmbH, Duitsland, geilert-gmbh.de
Vervaardiging: Geilert GmbH, Duitsland, geilert-gmbh.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Volledig naadloos
Verzonken en volledig naadloos zijn de steekwoorden voor de behandelstations in deze moderne
praktijk; naast de wasbakken en wandverbindingen zijn zelfs de stopcontacten verzonken geïntegreerd
in de werkoppervlakken van HI-MACS®.

Gezondheidszorg | 27

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 dubbele pagina zijn genomen door Pam Kat Photography

Woonruimten

Cocoon Living

Locatie: Amsterdam, Nederland
Design: Sander van Eyck – Cocoon
Living, Nederland, cocoon-living.nl
HI-MACS® Vervaardiging: Vincent Vd
Burg Meubelmakerij, Nederland
HI-MACS® leverancier: Baars &
Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White
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Naadloze combinatie van traditioneel en modern
Het is moeilijk te geloven dat de kamers die u hier ziet,
zich bevinden in een oud gebouw in Amsterdam dat
jarenlang leeg heeft gestaan. Bij de renovatie is gebruik
gemaakt van moderne architectuur; de smalle basisstructuur van de kamers is gecompenseerd met stralend
wit en slimme, ruimtebesparende details voor een licht
en ruimtelijk gevoel. De wastafels zijn bijvoorbeeld een
wonder van ruimtebesparende technieken: het meubel,
de wasbak en de deuren zijn allemaal van HI-MACS®
gemaakt.
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Keuken

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Pedini Cucine

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door © Fotografie Valerie Clarysse - 2017

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.

Residence C

Locatie: Koekelare, België
Design: Projectvijf, België
Vervaardiging: Waeles NV, België,
waeles.be
HI-MACS® leverancier: Engels
Design & Decoration, België
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Het bijna onzichtbare enorme eiland
Het royale witte werkoppervlak met de verzonken
geïntegreerde dubbele gootsteen zorgt voor veel
ruimte in deze keuken, om te koken of om gasten te
ontvangen. Het moderne eiland heeft zelfs een lichte,
luchtige ontbijtbar aan de ene kant. De truc is het
gebruik van de 12mm ‘dunne’ versie van het werkblad,
die bijna op de schaduw lijkt te zweven.
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Pedini, producent van designkeukens, heeft Artika
volledig uit HI-MACS® gecreëerd
Voor elke keukenontwerper die met gebogen oppervlakken werkt zijn
minerale materialen de beste oplossing. Artika is een serie van de Italiaanse
producent Pedini, met deuren zonder handgrepen en volledig geïntegreerde
wasbakken en fornuizen op de platte oppervlakken. Deze eenvoudige, elegante
look, hier te zien in Babylon Beige profiteert van de materiaaleigenschappen
van HI-MACS®.

Artika kitchen

Design: Pedini, Italië, pedini.it
Vervaardiging: FG Arredi srl, Italië, fgarredi.it
Materiaal: HI-MACS® Babylon Beige
Keuken | 31

Private House

Gefotografeerd door Stijn De Graeve – footoo

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Valerie Clarysse

Locatie: Amsterdam, Nederland
Design: Willem Benoit in collaboration with Diewert van der
Horst de Houtwerk BV and Bob de Kort, Nederland
Vervaardiging: Houtwerk BV, Nederland, houtwerk.nl
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

HI-MACS® brengt licht in het interieur van een historisch pand
In een van de drukstbezochte buurten van Amsterdam staat een oud bakstenen pand. In dit pand bevindt zich een appartement van 90 m2,
verdeeld over twee verdiepingen, dat is getransformeerd tot een perfecte woning. Mede door het gebruik van HI-MACS® als primair materiaal is een
essentiële ruimte als de keuken lichter en helderder geworden.

Private Kitchen

Locatie: Nässjö, Zweden
Design: LG collection / Karin Claesson,
Zweden
Vervaardiging: LG Collection, Zweden
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Gefotografeerd door Duo fotografi/Richard Lindor

Handdoekenrek met verbonden
werkbladen
Scandinavisch meubilair heeft de
reputatie dat het praktisch en
prachtig is. Ook hier is het verbazingwekkend hoe compact het keukenwerkblad is: het loopt aan één kant
door over de rand om een handdoekenrek met een smalle opening te
vormen. Aan de andere kant loopt
het naar boven en vormt het een
plank. De wandbekleding verbindt de
unit met de muur en fungeert als
geïntegreerd spatscherm.
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Residence W

Locatie: Diksmuide, België
Design: Waeles Ruben, België
Vervaardiging: Waeles nv, België, waeles.be
HI-MACS® leverancier: Engels Design &
Decoration, België
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Een droom in wit en walnoot
Deze kamer is een bewijs van het ontspannende effect van minimalistisch design,
dat wordt bereikt met het sleutelmateriaal – HI-MACS®. Het elegante eiland is
perfect gecombineerd met een ontbijtbar van walnotenhout.
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Badkamer

22 Parkside (Richard Rogers House)

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 er
voor vallen bij de allereerste aanraking. En het onderhoudsgemak krijgt u er gratis bij!

Locatie: Wimbledon, London, UK
Restauratieontwerp: Gumuchdjian Architects, London, UK,
gumuchdjian.com
Vervaardiging: Solidity, UK, solidity.co.uk
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Not Only White

Design: Not Only White, Nederland,
notonlywhite.com,
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Level

De verfijnde aard vindt u in de details
De charme van deze dubbele wastafelunit komt van een optische illusie: de tafel heeft twee
verschillende niveaus en wasbakdieptes, waardoor het bijna een sculptuur lijkt. Dergelijke
ontwerpen kunnen alleen worden geproduceerd met minerale materialen, bij voorkeur HI-MACS®,
dat bijzonder precies kan worden verwerkt dankzij het Thermocure-oppervlak.

Gefotografeerd door Baths by Clay

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

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Petr Krejčí

Gefotografeerd door Not Only White

Eenvoudig. Perfect.
De essentie van de ‘Not only White’-serie.
Deze wastafel is van een buitengewone
eenvoud. Hij heeft echter alles wat hij moet
hebben: een grote, stabiele, eenvoudig te
reinigen wasbak, die effectief op het eiken
paneel is gemonteerd zodat hij bijna lijkt
te zweven.
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Het huis van een legende
Richard Rogers is een van de grootste architecten van onze tijd. Tijdens
de renovatie van het huis dat hij in 1968 heeft gebouwd en oorspronkelijk voor zijn ouders heeft ontworpen, koos hij voor HI-MACS®: de hele
badkamer is uitgevoerd als een naadloze witte kubus. Het hoogtepunt:
vrij zicht op de hemel door het dakraam in de douche.
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Meubeldesign

Primitive Kitchen Tool

Design: Erik Bele Höglund, Zweden
HI-MACS® leverancier: LG Collection, Zweden
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White, Dark Night

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 Erik Bele

Trace

Omdat “primitief”
Deze keukeninnovatie van de Zweedse designer
Erik Bele Höglund is een wit werkstation
met holtes van verschillende afmetingen. Het
bestaat verder uit een zwart gereedschap
dat eruit ziet als een steen uit de oertijd,
waarvan de scherpe kant als mes kan worden
gebruikt en de ronde kant als vijzel. Beide
elementen van dit ongewone duo bestaan
uit HI-MACS®.

Locatie: Berlin, Duitsland
Design: Mia Kepenek and Team, Swiss, kenepek.ch
Vervaardiging: Strasser AG Thun, Zwitserland
strasserthun.ch – Georg Ackermann GmbH,
Duitsland, ackermanngmbh.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces,
Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White
Direct al een winnaar
De bijzettafel “Trace” van de Zwitserse
producent strasserthun heeft de
prestigieuze German Design Award
gewonnen. De unieke tafelpoten zijn
gemaakt van HI-MACS Structura®:
de tafel en het patroon op het HI-MACS
Structura®-oppervlak zijn ontworpen
door Kepenek GmbH.

‘The Showroom’ voor Transitions III

Locatie: Dutch Design Week, Nederland
Design: Mae Engelgeer, Nederland
Vervaardiging: Houtwerk BV, The Netherlands, houtwerk.nl
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Star Queen, Mars, Ruby, Cream

Rijke mix van materialen
“The Showroom” is een collectie
objecten met opvallende HI-MACS®
elementen, ontworpen door textiel
esigner Mae Engelgeer voor ‘Transitions
III’. De collectie wordt gedefinieerd door
grafische elementen, vloeiende lijnen
en verfijnde pasteltinten. De minimalistische vormen tonen de rijkheid en
elegantie van de materialen. De meubels
zijn stuk voor stuk ware statement
pieces. Volgens ons past HI-MACS®
perfect bij deze context.
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Gefotografeerd door Floor Knaapen

SANTINI – Quiet Point

Locatie: Salone del Mobile 2017,
Milan, Italië
Design: Vladimir Ambroz for A.M.O.S.
Design, Czech Republic
Vervaardiging: A.M.O.S. Design,
Czech Republic
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Rust als in een kathedraal
Vaste kantoorplekken worden steeds
minder populair: voor kantoortuinen
met flexibele werkplekken is meubilair
nodig dat deze nieuwe manier van
werken weerspiegelt en mogelijk
maakt. Het Santini Quiet Point van
Amos Design biedt rust en comfort.
De witte basis van HI-MACS® biedt
een warm, comfortabel zitoppervlak.
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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 testen, en is bewezen
opgewassen tegen de zwaarste omstandigheden buiten.

Townhouse Terrace

Locatie: München, Duitsland
Design: Karl Dreer GmbH, Duitsland, dreer-gmbh.de
Vervaardiging: Karl Dreer GmbH, Duitsland, dreer-gmbh.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Ice Queen, Babylon Beige, Grey

Buiten wonen, koken en genieten
Deze luchtige veranda is volledig van HI-MACS® gemaakt; de vloer, de keukenhoek, de banken, tafels en kleine meubels profiteren allemaal van de weerbestendige eigenschappen van HI-MACS®. Het solide, eenvoudig te onderhouden
ensemble ziet er prachtig uit en straalt de sfeer van een strandvakantie uit.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Andreas Metz

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Melanie Gotschke

Buitenshuis

Voor het mooiste uitzicht: HI-MACS® buiten
De lichtgrijze vloerpanelen en alle banken, sofa’s en tafels op het
ruime terras zijn allemaal van HI-MACS® gemaakt. Het hoogwaardige design in deze villa strekt zich tot buiten uit, waar HI-MACS®
voor een elegante, weerbestendige look zorgt.
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Penthouse Terrace

Locatie: Freudenstadt, Duitsland
Design: Karl Dreer GmbH, Duitsland, dreer-gmbh.de
Vervaardiging: Karl Dreer GmbH, Duitsland, dreer-gmbh.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White
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Onderwijs

Education?

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.

Scheepvaart

In de hightech laboratoria van LG werd een nieuwe
samenstelling van HI-MACS® ontwikkeld, speciaal voor
gebruik in de scheepvaart. Het voldoet aan alle eisen
voor brandwerendheid en heeft brandvertragende
eigenschappen.

Erlebnis Europa

Gefotografeerd door by Erlebnis Europa

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Sebastian Scheuerecker

Locatie: Berlin, Duitsland
Design: Atelier Brückner, Duitsland, atelier-brueckner.com
Vervaardiging: Bone Solid commissioned by Bruns BV,
Nederland
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White, Deep Indigo

MS Amadea

Als u wilt weten hoe Europa werkt,
komt u HI-MACS® tegen
De permanente tentoonstelling “Erlebnis
Europa” in het Europese Huis in Berlijn daagt
de bezoeker interactief uit: digitale informatietafels vormen het hart van deze installatie.
Alle oppervlakken zijn onderhoudsvriendelijk,
solide en gemaakt van HI-MACS®.

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.
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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.

Een krachtig partnernetwerk voor
uw creatiefste ideeën
Architecten en designers hebben verbluffende ideeën. En vakmensen kunnen
die perfect realiseren met HI-MACS®.

International Airport of Naples – Capodichino

Locatie: Naples, Italië
Designer: Antonio De Martino – Gnosis Architettura, Italië, gnosis.it
Vervaardiging: Ares srl, Italië, aresarredamenti.it - Legno Cad srl, Italië
legnocad.com
HI-MACS® leverancier: Luigi Strumolo Spa, Italië, strumolo.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

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. Maak uw volgende kwaliteitsstap en neem contact op
met onze exclusieve distributeurs.
U vindt de contactgegevens op

himacs.eu
Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Roberto Mango – Met dank aan Ge.S.A.C. SpA voor de afbeeldingen

Because Quality Wins.

Het vliegveld van Napels omarmt HI-MACS®
De bars in alle vertrekhallen en de incheckbalies hebben allemaal een omlijsting met een grote
radius: solide, onderhoudsvriendelijk en met een hoogwaardige uitstraling. Dit geldt ook voor de
bankjes waarop passagiers kunnen wachten.
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Atlas Swimming Pool
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.

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

Gefotografeerd door Alexandra Mocanu

Beste van de
laatste tien jaar

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 House

All images: Gefotografeerd door Jan Bitter

Gefotografeerd door Werner Huthmacher

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 royale 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: Wandbekleding patronen ontwerp: 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: van links naar rechts: 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

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.

All images: 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 kunstwerk op zich. HI-MACS® stelde de designers in staat
om hun meest uitgesproken ontwerpen te verwezenlijken.

Gefotografeerd door Valter Baldan Fotografo

Showroom ALV

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

Kijk hier eens!
Het centrale element in deze showroom is de ronde, open structuur,
gemaakt van HI-MACS®. Het biedt een veelzijdig perspectief op de
modeaccessoires van ontwerper Alviero Martini.
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Afmetingen – platen
Standaard afmeting

Speciale formaten (op verzoek leverbaar)

PLAATDIKTE
IN MM

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE
IN MM

PLAATDIKTE
IN MM

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE
IN MM

3

930

3000 *

6

910

2490 **

4

1350

30050 *

9

910

3680 **

6

760

2490

12

910

3680 **

6

910

2490 *

19

760

3680 ***

6

1350

3680*

9

760

3680

9

910

3680 *

9

1350

3680 *

12

760

3680

12

910

3680 *

12

1350

3680 *

12

1520

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.

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

Platen in S728 Alpine White zijn bijzonder geschikt voor
gebruik in openbare gebouwen, buitengevels en de
scheepvaart.

Speciale formaten zijn op verzoek leverbaar;
minimumaantallen zijn van toepassing.

Chemische resistentie

Informatieblad
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

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

Slagtesttoestel
Kogelvaltest (valhoogte)

N
mm

DIN EN 438 Deel 12

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

TESTVLOEISTOF

TIJDSDUUR INWERKING

EVALUATIE G02 WIJZIGING

EVALUATIE S06 WIJZIGINGEN

Azijnzuur

16 u

geen

geen

Resistentie tegen wisselende temperaturen

°C

≥0,05

Citroenzuur

16 u

geen

geen

Droge hitte (kookpot)

°C

≥100 (7C)

DIN 68 861, Deel 7, 04-’85

Natriumcarbonaat

16 u

geen

geen

Vochtige hitte (kookpot)

°C

≥100 (7C)

DIN 68 861, Deel 8, 04-’85

Ammonia

16 u

geen

geen

Temperatuurwisselproef

°C

Ethylalcohol

16 u

geen

geen

Resistentie tegen brandende sigaret

6C

6B

DIN 68 861, Deel 6, 11-’82

Witte wijn, rode wijn

16 u

geen

geen

Resistentie tegen krassen

4D

4B

DIN 68 861, Deel 4, 11-’81

Coladranken 1

16 u

geen

geen

Oploskoffie 1

16 u

geen

geen

Elektrostatische
doorgangsweerstand

>1x1012Ω

isolerend, niet geleidend

Zwarte thee

16 u

geen

geen

Warmtegeleidingsvermogen

W/mK

0.636

Zwarte bessensap

16 u

geen

geen

Warmtedoorlaatweerstand

m2K/W

0.038

0.045

DIN EN 12664

Room

16 u

geen

geen

Thermische

DIN EN 14581

16 u

geen

geen

0.048
30.0 x 10-6

0.055

Water

mm/mK
m/m/°C

Benzine

16 u

geen

geen

Waterdampdoorlaatbaarheid diffusieweerstandsgetal

μ

18607

16150

DIN EN ISO 12572

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

%
%
%

-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

scale 0 – 10

beter dan 6

beter dan 6

uitzettingscoëfficiënt

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

Lichtechtheid (Xenon)

Lippenstift

16 u

geen

geen

Compatibiliteit met levensmiddelen

geschikt voor alle kleuren

Veelgebruikt huishoudontsmettingsmiddel

16 u

geen

geen

Hygiëne

geschikt

Zwarte inkt – marker

16 u

2

2–3

Stempelinkt

16 u

1

1

Reinigingsmiddel

16 u

geen

geen

Reinigingsoplossing

16 u

geen

geen

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

Belastingsgroep volgens DIN 68861*

16 u

1B

1B

Test doorstaan +

Volgens DIN 68861 &
DIN 68930 Tab.1

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

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

* 1A = uitstekend;; 1F = zeer slecht 0 = geen zichtbaar resultaatt; 5 = beschadigd
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≥0,05

AMK

UNI 9429

DIN IEC 1340-4-1, 04-’92
EN 61340-5-1
0.55

DIN EN 12664

DIN EN 318, Ausg. 5, 1998

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

DIN 53 387, 04-’89
LMBG § 31

geschikt

LGA Hygiënecertificaat
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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Omdat ons milieu het waard is

Kleuren
Kleuren zijn essentieel in design. Elegant Nordic White, warm Toffee Brown of mystiek Cima.
We bieden een breed scala aan kleuren – aan u de keus.

Alle HI-MACS® producten zijn – zonder uitzondering – vervaardigd conform de milieunorm ISO 14001.

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.

BIM OBJECTS

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.

verkrijgbaar bij himacs.eu

Concrete-collectie
Betonnen oppervlakken met warme tinten zijn nu beschikbaar als minerale materialen:
compleet nieuwe mogelijkheden voor architecten en ontwerpers!
NIEUWE

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.

Extra service op aanvraag

Urban Concrete
G554 [12 mm]

Steel Concrete
G555 [12 mm]

Chic Concrete
M551 [12 mm]

Shadow Concrete
M552 [12 mm]

Ebony Concrete
M553 [12 mm]

Edessa
M501 [12 mm]

Marmo
NIEUWE

Met geaderde structuur die aan marmer doet denken.

Breeze White
M306 [12 mm]

Bellizzi
M427 [12 mm]

Cremona
M422 [12 mm]

Laviano
M426 [12 mm]

Terni
M201 [12 mm]

Naples
M904 [12 mm]

Capri
M303 [12 mm]

Monza
M206 [12 mm]

Ispani
M428 [12 mm]

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

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.

Lentil
W007 [12 mm]

Ice Queen
W001 [12 mm]

Shadow Queen
W003 [12 mm]

Star Queen
W004 [12 mm]

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

Gemini
VW01 [12 mm]
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Red Quinoa
W010 [12 mm]

Tambora
VE01 [12 mm]

Santa Ana
VA01 [12 mm]

Frosty
VA22 [12 mm]

Maui
VG21 [12 mm]

Cima
VB02 [12 mm]
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NIEUWE

Aster (Galaxy)
HI-MACS® Ultra-Thermoforming

Alpine White
S928
[12 mm]

De nieuwe ultra-thermovormende
kwaliteit in de populaire kleur
Alpine White wordt aangeboden
met een plaatdikte van 12mm, in
de maat 760 x 3680 mm.

Met transparante korrels en parelmoeren glans.

HI-MACS® FR – Minimale ontvlambaarheid.
Bovenal ontving het individuele materiaal FR-kwaliteit een
brandbeschermingsclassificatie “B-s1-d0” conform EN 13501
(enkele brandtest (SBI-test))*.
Alpine White
S728 – ∆ E5
[12 mm]

Vastgezet met KEIL-ankers en een BWM-constructie kwam
de HI-MACS®-gevel in S728 – Alpine White met succes door de
ETA-tests (European Technical Agreement).

Nebula
T010 [12 mm]

Andromeda
T017 [12 mm]

Carina
T018 [12 mm]

New Moon
T019 [12 mm]

Venus
T011 [12 mm]

Hercules
T020 [12 mm]

Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl

Lucent

Een enorme selectie structuren en kleuren. Natuurlijk, elegant en perfect te combineren.

Indien gecombineerd met nauwkeurig geplaatste lichtbronnen, worden de
doorzichtige pasteltinten getransformeerd tot opvallende designaccenten.

Opal
S302 [12/6 mm]
∆ E5

Sapphire
S303 [12 mm]

Ruby
S304 [12 mm]

Emerald
S305 [12 mm]

Arctic Granite
G034 [12/9/6 mm],
∆ E5

Lunar Sand
G108 [12 mm]

White Quartz
G004 [12/9/6 mm],
∆ E5

Tapioca Pearl
G050 [12 mm]

Crystal Beige
G101 [12 mm]

Pebble Pearl
G107 [12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [12 mm]
∆ E5

Riviera Sand
G106 [12/6 mm]

Beach Sand
G048 [12/9 mm]
∆ E5

Moonscape Quartz
G058 [12/9 mm]

Peanut Butter
G100 [12/9 mm]

Desert Sand
G001 [12 mm]

Grey Crystal
G102 [12 mm]

White Granite
G005 [12 mm]
∆ E5

Grey Sand
G002 [12/6 mm]
∆ E5

Platinum Granite
G007 [12 mm]

Allspice Quartz
G063 [12 mm]

Mocha Granite
G074 [12/9 mm]

Brown Pearl
G105 [12 mm]

Midnight Pearl
G015 [12/9 mm]

Black Sand
G009 [12 mm]

Black Pearl
G010 [12 mm]

Black Granite
G031 [12/9/6 mm]

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

Alpine White
S028 [19/12/9/6/4/
3 mm] ∆ E5

Nordic White
S033 [19/12 mm]
∆ E5

Diamond White
S034 [19/12 mm]
∆ E5

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

Ivory White
S029 [19/12/9/
6 mm] ∆ E5

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

Cream
S009 [19/12/6 mm]
∆ E5

Nougat Cream
S201 [19/12 mm]

Sparkle kleuren
ontwikkeld door
Karim Rashid:
Almond
S002 [19/12 mm]
∆ E5

Babylon Beige
S102 [19/12 mm]

Steel Grey
S109 [19/12 mm]

Marta Grey
S108 [19/12 mm]

Concrete Grey
S103 [19/12 mm]

Toffee Brown
S104 [19/12 mm]

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

Sky Blue
S203 [19/12 mm]

Kold Silver
P102 [12 mm]

KARIM RASHID

k

LOGO - Blac

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

Midnight Grey
S117 [19/12 mm]

Coffee Brown
S100 [19/12 mm]

KARIM RASHID

Cocoa
G501R [12 mm]
12% Recycled
Content
Deep Indigo
S115 [19/12 mm]

Dark Night
S111 [19/12 mm]

Black
S022 [19/12/9 mm]

Suede
S121 [19/12 mm]

Mink
S118 [19/12 mm]

Evergreen
S119 [19/12 mm]

Cosmic Blue
S120 [19/12 mm]

19 mm: S028 Alpine White verkrijgbaar op voorraad. Alle andere vaste kleuren op aanvraag.
 et standaard HI-MACS®-materiaal is voor elke kleur identiek, maar donkere kleuren (en
H
kleuren met 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).
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.
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 ommige HI-MACS®-kleuren zijn ideaal voor toepassing buiten omdat ze goed bestand
S
zijn tegen uv-straling. HI-MACS® biedt 10 jaar garantie op de uv-bestendigheid van
kleuren met een tolerantie 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.
L ucent-kleuren zijn transparanter, duidelijker indien gecombineerd met lichtbronnen.

Sugar Maple
G510R [12 mm]
35% Recycled
Content

one 225C
LOGO - Pant

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:

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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HI-MACS® wasbakken voor badkamers (bovenmontage)

Wastafels en wasbakken

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

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

CB330S

CB540R

B

HI-MACS® spoelbakken in keukens
en de gezondheidszorg

CS490R

CS400S

HI-MACS® babybad

B

B

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.

Ruimte, duurzaamheid en hygiëne zijn belangrijke kwaliteitskenmerken bij
het kiezen van een spoelbak voor een keuken of een voorziening in de gezondheidszorg. De topkwaliteit-modellen in de HI-MACS®-serie hebben alles.
Het zijn perfect afgestemde spoelbakken die naadloos worden gemonteerd,
waardoor een buitengewoon hygiënische spoelruimte ontstaat.
CS528R

CS490D

CB330C

K

K
B
CS800D

CS449RL

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

CS325R

K

CS325S

K

CS449RS

K

CB502

CB402

CS398S

B
K

CS824D

K

CS453

K

CS354

K

CS553

K

G

K

K

CS454

K

G

G

K

K

K

K

K
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B

CB523

CB723

CB503

B

B

CB465

B

CB422

CS504

G

CS704

CB753

B

G

CS604

CB483

B

CS203

G

CS404

B geschikt voor badkamers

CB602

B

B

B

CS204

K

G

G geschikt voor de gezondheidszorg

K

K geschikt voor keukens

Alpine White
S028

HI-MACS® spoelbakken, HI-MACS®
wastafelmeubelen en Baby Bath zijn
alleen in Alpine White S028 verkrijgbaar.
Garantie: 15 jaar op alle geprefabriceerde
HI-MACS® wasbakken, spoelbakken
en Baby Bath.
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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, 2pier.de | Acme Refrigeration, acmeref.com | AEV Architectures, aev-architectures.com | Andreas Metz, fotografie-metz.de | Ares srl, aresarredamenti.it | ASKA Interior, aska-interior.com |
Atelier Brückner, atelier-brueckner.com | Baars & Bloemhoff, baars-bloemhoff.nl | Baths by Clay, bathsbyclay.com | Bert Beijersbergen, beijersbergenbv.com | Binnenvorm, binnenvorm.nl | Bob de Kort,
bobdekort.nl | Bone Solid, bonesolid.nl | Christian Liaigre, christian-liaigre.fr | Cm2 Disseny, cm2disseny.com | Die Werft Raißle & Sieber PartG mbB, diewerft.com | Diewert van der Horst de Houtwerk BV,
houtwerk.nl | Dominik Obertreis, obertreis.de | Dřevovýroba Podzimek s.r.o., drevovyroba.podzimek.cz | Drexler Guinand Jauslin Architekten, dgj.ch | Duo fotografi, duofotografi.se | Duolit s.r.o., duolit.cz |
Engels Design & Decoration, engels.be | Felipe Mena, felipemena.com | FG Arredi srl, fgarredi.it | Floor Knaapen, floorknaapen.com | Friedrich Hanselmann GmbH & Co. KG, hanselmann-innenausbau.de |
Gabarró Hermanos, gabarro.com | Geilert GmbH, geilert-gmbh.de | Georg Ackermann GmbH, ackermanngmbh.de | Gerhards & Glücker, gerhardsgluecker.com | Gnosis Architettura, gnosis.it | Gumuchdjian
Architects, gumuchdjian.com | Hasenkopf Holz und Kunstoff GmbH & Co. KG, hasenkopf.de | Houtwerk BV, houtwerk.nl | Hufton + Crow, huftonandcrow.com | Ideas & Ambientes, ideasyambientes.com |
Ingenieurbüro Pradel GbR, buero-pradel.de | James Latham, lathamtimber.co.uk | Jan Bitter, janbitter.de | Karl Dreer GmbH, dreer-gmbh.de | Klöpfer Surfaces, kloepfer-surfaces.de | Luigi Strumolo Spa,
strumoloediliziaelegnami.com | Mae Engelgeer, mae-engelgeer.nl | Martin Bahr, piqx.de | Melanie Gotschke, diefotografin-melanie.de | Menuiserie Bareau, menuiseriebareau.com | Meubelmakerij Het
Woud, hetwoud.nl | Mia Kepenek and Team, kenepek.ch | Möbel Damm, moebel-damm.de | Mobistrat, mobistrat.fr | NAU Architecture, nau.coop | Nautilus Treppen GmbH & Co. KG, nautilus-treppen.de |
Not Only White, notonlywhite.com | Olivier Cez, olivier-cez.com | P6PA+Architects, s.r.o., p6pa.cz | Pam Kat Photography, pamkatphotography.nl | Pedini, pedini.it | Petr Krejčí, petrkrejci.com |
Phoenix Reisen GmbH, phoenixreisen.com | Plantronics, plantronics.com | Rafael Krötz, rafaelkroetz.de | René Jungnickel, jungnickel-fotografie.de | Retail Outlet Design, retailoutletdesign.co.uk |
Rietveld Architecten, rietveldarchitects.com | Ron Arad, ronarad.co.uk | Ronald Smits, ronaldsmits.nl | Same-D, same-d.nl | Sander van Eyck, cocoon-living.nl | Solidity, solidity.co.uk | Stijn De Graeve –
footoo, stijndegraeve.be | Strasser AG Thun, strasserthun.ch | Van’t Wout Interieurbouw, wout.nl | Vincent Vd Burg Meubelmakerij, vincentvanderburg.nl | Waeles NV, waeles.be | Werner Huthmacher,
huthmacher-data.de | Willem Benoit, benoitinterieur.be | Willem Defijn, willemenmarijke.be | 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. ©2018. LG Hausys Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.

