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BECAUSE 

HI-MACS® spoelbakken en wasbakken: 
de nieuwe collectie
Perfect voor keukens, badkamers  
en de gezondheidszorg
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HI-MACS® biedt nieuwe mogelijkheden voor 
keukens, badkamers en gezondheidszorg.

Perfecte functionaliteit. Elegant design. Spoelbakken van HI-MACS® hebben het allemaal. Combineer 

de spoelbakken of wasbakken van HI-MACS® met een HI-MACS®-werkblad. U kunt ook een HI-MACS®-

muurpaneel toevoegen voor een ultrahygiënische setting.

De Shape Collection van HI-MACS® is ontwikkeld op basis van meer dan 25 jaar ervaring in de solid  

surface-markt. De nieuwe spoelbakken en wasbakken worden geproduceerd door middel van een  

hightech-gietproces. Deze HI-MACS®-serie biedt 18 fraaie modellen, waarmee creatieve ontwerpers  

grenzeloze mogelijkheden hebben voor het vormgeven van toiletruimten, keukens, ziekenhuizen en  

andere ruimten. Ontwerpers kunnen met alle spoelbakken naadloze oppervlakken realiseren, doordat  

de bakken naadloos in het werkblad worden gemonteerd. 

Royaal en elegant in de keuken:  

10 modellen, van S tot en met XL,  

kunnen afzonderlijk worden gebruikt 

of worden gecombineerd.

HI-MACS® – The Natural Arcylic Stone™ by LG Hausys – himacs.eu



HI-MACS®. Because Quality Wins. 

CS704

CS204

CS604

CS354 CS404 CS453 CS454

CS504 CS553

Ruimte, duurzaamheid en hygiëne zijn belangrijke kwaliteitskenmerken bij 

het kiezen van een spoelbak voor een keuken of een voorziening in de gezond-

heidszorg. De 10 topkwaliteit-modellen in de HI-MACS®-serie hebben alles.  

Het zijn perfect afgestemde spoelbakken die naadloos worden gemonteerd, 

waardoor een buitengewoon hygiënische spoelruimte ontstaat.  

Ontdek het volledige productaanbod van HI-MACS® op himacs.eu
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Nieuwe perfectie voor toepassingen  
in keukens en de gezondheidszorg
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geschikt voor de gezondheidszorg

geschikt voor keukens



HI-MACS®. Because Quality Wins. 

CB502 CB503CB483CB402

CB523 CB602 CB723 CB753

Een nieuw design voor de badkamer.

B B B B

B B B B

Deze acht nieuwe, eigentijdse wasbakken voelen  

aangenaam aan en zien er fraai uit. Ze zijn daarom  

de perfecte keuze voor elk formaat badkamer. 

Kijk voor het volledige productaanbod  
van HI-MACS® op himacs.eu

B geschikt voor badkamers 
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Veel meer dan visueel aantrekkelijk:  
ook buitengewoon duurzaam. 
HI-MACS® is uiterst duurzaam en sterk, maar ook gemakkelijk te onderhouden en te repareren. Het perfecte materiaal voor deze ruimte.

HI-MACS®-spoelbakken en HI-MACS®-wasbakken zijn uitsluitend  

verkrijgbaar in Alpine White S028. Deze tint is perfect te combineren 

met elke andere kleur uit de HI-MACS®-bladencollectie. Alpine White
S 028

Hygiënisch en hoogfunctioneel: de 7 nieuwe modellen 

bieden ontwerpers in de gezondheidszorgsector alle  

vrijheid die ze zich maar kunnen wensen.

HI-MACS®. Because Quality Wins. 

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
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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: 

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.

himacs.eu

Wilt u meer informatie over onze productlijnen voor keukens,  

badkamers en gezondheidszorg? Op onze website himacs.eu  

vindt u alle folders. U kunt deze downloaden als PDF-bestanden. 

Papieren exemplaren zijn verkrijgbaar bij uw leverancier.


