HI-MACS®: perfect voor de keuken,
perfect voor de badkamer
BECAUSE

Gefotografeerd door Studio Podrini

WINS

Gemaakt voor in de badkamer
De ideale badkamer is een oase van rust, maar functionaliteit staat voorop. Daarom is het
materiaal in deze ruimte essentieel. Het moet hygiënisch en waterbestendig zijn, maar liefst
ook zacht en warm aanvoelen. Ontwerptechnisch moet het zo flexibel zijn dat designers
steeds weer hun nieuwste visie kunnen realiseren: van minimalistisch en lineair tot delicaat
en luxueus. HI-MACS® is erop berekend – en kan dat alles ook creëren.

Als wastafelmeubel met verzonken bak,
als achterwand, douchewand, doucheplaat
of verlichtingselement: HI-MACS® geeft elke
badkamer een individuele stijl en karakter.
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Thuis in de keuken
De keuken is het hart van het huis. Hier wordt het voedsel bereid en komen mensen samen.
Aan het omgaan met etenswaren worden vanzelfsprekend strenge eisen gesteld – maar de
keuken moet ook een ruimte zijn waar men graag verblijft. HI-MACS® voldoet aan de hoogste
normen op het gebied van functionaliteit, duurzaamheid, esthetiek en comfort.

Of het nu gaat om een solide werkblad,
een verzonken wasbak of spoelbak, wandbekleding of een kookeiland: HI-MACS® is
de ideale keukenhulp.
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HI-MACS® in de keuken: 3 garanties

1. HI-MACS® is duurzaam
· HI-MACS® is 100% waterbestendig
· HI-MACS® is bestand tegen vrijwel alle gangbare huishoudchemicaliën, en tegen alledaagse vlekken als fruitzuur of rode wijn
· HI-MACS® is krasvast (indien er toch kleine krassen ontstaan,
kunnen die zonder hulp van een vakman weggewerkt worden)
· HI-MACS® is aanmerkelijk hittebestendiger dankzij thermocuretechnologie

2. HI-MACS® is onderhoudsvriendelijk
· HI-MACS® kan zonder sporen schoongemaakt worden met
een vochtige doek en een eenvoudig schoonmaakmiddel
· HI-MACS® kan opgebouwd worden zonder zichtbare
koppelnaden, zodat microben, bacteriën en ziektekiemen
geen kans krijgen om zich op te hopen en te vermeerderen
· De spoel- en individuele wasbakken van HI-MACS® kunnen
naadloos in het werkblad geïntegreerd worden

3. HI-MACS® is smaakvol
· HI-MACS® heeft een natuurlijke, mat satijnen finish (op verzoek
kan er een gepolijste hoogglansfinish aan worden gegeven)
· HI-MACS® biedt een brede selectie kleuren aan, van klassiek tot
trendy – en vele natuursteenontwerpen
· HI-MACS® kan machinaal geproduceerd worden zoals hardhout,
of driedimensionaal gevormd worden
· HI-MACS® maakt spectaculaire lichteffecten mogelijk door het
infrezen van patronen

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

Eigenschappen van het materiaal | 5

HI-MACS® in de badkamer: 3 garanties

1. HI-MACS® is duurzaam
· HI-MACS® is 100% waterbestendig
· HI-MACS® is bestand tegen vrijwel alle gangbare huishoudchemicaliën
· HI-MACS® is krasvast (indien er toch kleine krassen ontstaan,
kunnen die zonder hulp van een vakman weggewerkt worden)
· HI-MACS® is gecertificeerd als antislipmateriaal

2. HI-MACS® is gebruiksvriendelijk
· HI-MACS® kan zonder sporen schoongemaakt worden met
een vochtige doek en een eenvoudig schoonmaakmiddel
· HI-MACS® kan in de badkamer verwerkt worden zonder
zichtbare koppelnaden, zodat microben, bacteriën en ziektekiemen
geen kans krijgen om zich op te hopen en te vermeerderen
· De ronde, hoekige en ovale wasbakken van HI-MACS® kunnen
ultrahygiënisch en naadloos geïntegreerd worden (of als trendy
opzetwastafels worden geïnstalleerd)

3. HI-MACS® is verzorgd
· HI-MACS® heeft een mat satijnen finish die aangenaam
aanvoelt (op verzoek kan er een gepolijste hoogglansfinish
aan worden gegeven)
· HI-MACS® biedt een brede selectie kleuren aan, van klassiek
tot trendy – en breidt die selectie jaarlijks uit
· HI-MACS® kan driedimensionaal gevormd worden
· HI-MACS® maakt spectaculaire lichteffecten mogelijk door
het infrezen van patronen

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

Eigenschappen van het materiaal | 7

Kwaliteit met oog voor details

Behalve een aantal monokleuren – inclusief diverse wittinten
– biedt ons uitgebreide kleurenpalet ook veel aantrekkelijke
steentexturen. Ze sluiten aan op de trend van natuurlijke kleuren
en materialen in keukenontwerp.
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Design: PLAN W GbmH – Fotografie: Heinrich Hermes

Grote oppervlakken zonder zichtbare koppelnaden maken koken tot een waar genoegen.
Deze keuken heeft ook HI-MACS®-meubelfronten: uitsparingen voor de handvaten worden
er eenvoudig uit gesneden.

Verzonken spoelbakken en wasbakken,
gefreesde afvoergroeven, driedimensionaal
gevormde elementen: het scala aan mogelijkheden om met HI-MACS® designelementen
te creëren, is vrijwel onbegrensd.
Design en fotografie: Atvangarde
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Van badkamer naar oase van comfort

De opzetwasbakken in de
HI-MACS®-collectie combineren
een maximale reservoirgrootte
met elegante, strakke lijnen.
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Design: Roth kreativ GmbH – Fotografie: Studio Hetzer

Alle functionele elementen in deze minimalistische, elegante badkamer zijn ontworpen met HI-MACS®:
het wastafelmeubel met de dubbele wasbak, meubelfronten met afgeschuinde handgrepen, en de ruimteverdeler. Deze ondersteunt het wastafelmeubel en vormt tegelijkertijd de bekleding van de douche.

Deze comfortabele douche is volledig van
HI-MACS® gemaakt, waardoor een hygiënische,
makkelijk te verzorgen zone gecreëerd is met
een maximale feelgoodfactor.
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Recht, afgerond, rechthoekig: welke vorm past bij u?
Dankzij de flexibele productiemogelijkheden van HI-MACS® biedt uw dealer u een uitgebreide
keus aan randafwerkingen en spatwanden – aantrekkelijk, functioneel en hygiënisch. Een kleine
selectie uit de mogelijkheden voor uw keuken.

Voorbeelden van randprofielen

Vierkant

Enkel potloodrond

Dubbel potloodrond

Enkel rond

Dubbel rond

Enkel afgeschuind

Dubbel afgeschuind

Enkele overloop

Dubbele overloop

Enkel Spaans

Dubbel Spaans

Enkel Empire

Afgerond

Watervalrand

Spatwanden

Vierkante opstaande rand

Voorbeelden van afvoergroeven

Gewelfde opstaande rand
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Rechte groeven

Gefacetteerd

Hoekig

Schuin

Gewelfd

Bladmotief

Spoel- en wasbakken
Creatieve ontwerpers hebben talloze mogelijkheden om mooie en uiterst functionele badkamers
en keukens te creëren met de uitgebreide serie HI-MACS® was- en spoelbakken. Alle spoelbakken
kunnen in het plaatmateriaal worden ingebouwd, of verzonken worden ondersteund. Naast de
standaardserie zijn ook maatwerkproducten leverbaar.
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ruim en elegant
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Wasbakken:
hygiënisch en esthetisch
CB540R

CB330S

HI-MACS® wasbakken
voor badkamers (installatie als opzetbak)

CB330C

8

Deze drie producten zijn het antwoord
van HI-MACS® op de trend van lineaire designs. Alle drie de vormen
zijn exclusief ontworpen als opzetwasbakken. De twee rechthoekige
modellen zijn door hun nauwe radius
buitengewoon ruim.
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HI-MACS® wasbakken voor badkamers

HI-MACS® Baby Bath

Plezierig om te zien, makkelijk in onderhoud: HI-MACS® wasbakken worden
gegoten en kunnen verzonken worden geplaatst of worden ondersteund in
wastafelmeubelen die gemaakt zijn van HI-MACS®.

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.
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HI-MACS® spoelbakken en HI-MACS® wastafelmeubelen zijn
verkrijgbaar in Alpine White S028 en Nougat Cream S201.
HI-MACS® Baby Bath is alleen in Alpine White S028 verkrijgbaar.
Garantie: 15 jaar op alle geprefabriceerde HI-MACS® wasbakken,
spoelbakken en Baby Bath.
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Er gelden minimale bestelhoeveelheden:
S001, S002, S005, S006, S009, S029, S033

Alpine White
S 028

Nougat Cream
S 201
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De kleuren voor keuken en badkamer
Kleuren zijn allesbepalend in design – maar uw smaak geeft de doorslag. Wordt het elegant Cream,
vurig Allspice Quartz of verfijnde Mocha Granite? Aan u de keuze.
Solids
Van elegant tot extravagant, van klassiek tot zeer eigentijds.

Alpine White
S028 [12 mm]

Diamond White
S034 [12 mm]

Arctic White
S006 [12 mm]

Ivory White
S029 [12 mm]

Velvet
kleuren
Almond
S002 [12 mm]

Babylon Beige
S102 [12 mm]

Grey
S005 [12 mm]

Satin White
S001 [12 mm]

Sky Blue
S203 [12 mm]

Cream
S009 [12 mm]

Nougat Cream
S201 [12 mm]

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

nieuw

Nordic White
S033 [12 mm]

Suede
S121 [12 mm]

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

Lunar Sand
G108 [12 mm]

Pebble Pearl
G107 [12 mm]

Riviera Sand
G106 [12 mm]

Beach Sand
G048 [12 mm]

Almond Pearl
G008 [12 mm]

White Quartz
G004 [12 mm]

Crystal Beige
G101 [12 mm]

Moonscape Quartz
G058 [12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [12 mm]

Allspice Quartz
G063 [12 mm]

Arctic Granite
G034 [12 mm]

White Granite
G005 [12 mm]

Natural Granite
G023 [12/9 mm]

Grey Granite
G017 [12 mm]

Platinum Granite
G007 [12 mm]

Kreemy Grey
P101 [12 mm]

Kold Silver
P102 [12 mm]

Desert Sand
G001 [12 mm]

Tapioca Pearl
G050 [12 mm]

Grey Sand
G002 [12 mm]

Grey Crystal
G102 [12 mm]

Peanut Butter
G100 [12 mm]

Mocha Granite
G074 [12 mm]

Ice Queen
W001 [12 mm]

Shadow Queen
W003 [12 mm]

Black Sand
G009 [12 mm]

Twee kleuren
ontwikkeld door
Karim Rashid:
ID LOGO - Black

KARIM RASH

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

Twee kleuren
ontwikkeld door
Marcel Wanders:
Lentil
W007 [12 mm]

ne 225C
ID LOGO - Panto

KARIM RASH

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

Verzorging en onderhoud
HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ is slijtvast, duurzaam en extreem goed bestand tegen vlekken.
Daarom is het gemakkelijk te onderhouden. Door slechts een paar eenvoudige adviezen op te
volgen, verlengt u de levensduur van uw HI-MACS® product – en profiteert u vele jaren lang van
de uitzonderlijke kwaliteit.
Alledaagse vlekken

Moeilijkere vlekken

HI-MACS® is een volledig homogeen materiaal. Het heeft geen poriën, dus u
kunt het eenvoudig schoonmaken met een vochtige doek of spons en een mild
schoonmaakmiddel. Op de matte finishes kunt u ook een huishoudschuurmiddel gebruiken. Het is aan te raden om het oppervlak af en toe schoon te
maken met schuurmiddel of een natte spons, dit om de egale finish van uw
product te behouden.

Vlekken veroorzaakt door kleurstoffen in voedsel, thee of vruchtensap, kunnen worden verwijderd met bleekmiddel – maar laat dit niet langer dan vijf
minuten in contact komen met het werkoppervlak. Maak het oppervlak schoon
met een allesreiniger en spoel na met schoon water. Op matte finishes kunt u
ook schuurmiddel gebruiken. Nagellak kan eenvoudig verwijderd worden met
nagellakremover (zonder aceton) of met schuurmiddel.

Zuurhoudende reinigingsmiddelen

Hete voorwerpen en kokend water

Gebruik op een HI-MACS®-oppervlak geen reinigingsmiddelen die zuren zoals
methylchloride of aceton bevatten. Komt een dergelijk middel toch met het
materiaal in contact, neem dan het oppervlak met zeepsop af om eventuele
verkleuring te voorkomen.

Hete pannen of schalen die net uit de oven of van de kookplaat komen, mogen
niet direct op het HI-MACS®-oppervlak worden geplaatst. Leg er een matje
of plank onder om schade aan uw product te voorkomen. Als u kokende vloeistoffen in HI-MACS®-spoelbakken of wasbakken giet, moet u er tegelijkertijd
ook koud water bij gieten. Dit geldt ook voor kranen waar kokend water uit
komt.

Brandvlekken

Scherpe voorwerpen

Kleine brandvlekken of nicotineaanslag kunnen eenvoudig verwijderd worden
met wat schuurmiddel of een schuursponsje. Als hierdoor een matte plek ontstaat op het hoogglansoppervlak, kunt u de hoogglans snel terugbrengen door
met een schuursponsje over het oppervlak te wrijven.

Spitse en scherpe voorwerpen kunnen sneden of krassen op het HI-MACS®oppervlak veroorzaken. Kleine sneden en krassen kunt u zonder veel moeite
repareren, maar bij erg diepe sneden raden wij aan om een professional in
te schakelen.

Aster (Galaxy)
Met doorzichtige korrels en de glans van parelmoer.

Uranus
T002 [12 mm]

Nebula
T010 [12 mm]

Venus
T011 [12 mm]

Mars
T016 [12 mm]

Andromeda
T017 [12 mm]

Carina
T018 [12 mm]

Volcanics

Marmo heeft een willekeurige, geaderde
textuur, vergelijkbaar met marmer.

Ziet eruit als een natuurlijke edelsteen, maar met
alle voordelen van Natural Acrylic Stone™.

Ispani
M428 [12 mm]

Gemini
VW001 [12 mm]

nieuw

Marmo

New Moon
T019 [12 mm]

Bologna
M103 [12 mm]

Het HI-MACS®-basismateriaal is voor elke kleur identiek, maar donkere tinten bevatten meer natuurlijk
pigment. Door de druktechniek kan de werkelijke kleur licht afwijken van die in de afbeelding. Als finish
voor keukenwerkbladen wordt halfmat aangeraden.

Tambora
VE001 [12 mm]

Santa Ana
VA001 [12 mm]

Frosty
VA022 [12 mm]

Maui
VG021 [12 mm]

Marmo is een willekeurig geaderd product dat vraagt om specifieke fabricagerichtlijnen.
Vraag uw verkooppartner om meer informatie of kijk op himacs.eu
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Gemaakt voor u
HI-MACS® is extreem slijtvast en duurzaam. Het transformeert uw keuken of badkamer voor jarenlang tot een functionele ruimte die gezien mag worden.
TESTVLOEISTOF

TIJDSDUUR INWERKING

EVALUATIE G02 WIJZIGING

EVALUATIE S06 WIJZIGINGEN

Azijnzuur

16 u

geen

geen

Citroenzuur

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

Boter

16 u

geen

geen

Olijfolie

16 u

geen

geen

Mosterd

16 u

geen

geen

Zout

16 u

geen

geen

Zwiebeln

16 u

geen

geen

Veelgebruikt huishoudontsmettingsmiddel

16 u

geen

geen

Reinigingsmiddel

16 u

geen

geen

Reinigung Oplossing

16 u

geen

geen

Meer informatie?
Wij horen graag van u!
HI-MACS®. Because Quality Wins.

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

himacs.eu
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.
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Voor de contactgegevens in uw regio, raadpleeg onze website

