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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.

HI-MACS®. Because Quality Wins.
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Photographed by Rafael Krötz
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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: 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.

Kwaliteit is: beschikbaarheid

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

Kwaliteit is:
wereldwijde ondersteuning

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

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.

HI-MACS®: 5 bijzondere eigenschappen

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 6 mm (voorheen 50mm) biedt het nieuwe HI-MACS®
Ultra-Thermoforming compleet nieuwe ontwerpmogelijkheden.

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.
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Alle overige foto’s op deze pagina zijn gefotografeerd door Dominik Obertreis.
Voorbeeldfoto: Gefotografeerd door Petr Krejčí

HI-MACS®. Because Quality Wins. – Materiaaleigenschappen | 5

Beginnen met HI-MACS® is makkelijk:
u hebt alles al in huis

Welkom bij de HI-MACS® Quality Club!

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

De leden van de HI-MACS® Quality Club zijn onze belangrijkste partners als het gaat om het
werken met het materiaal en het ervaren van de tastbare voordelen ervan.

• Wij trainen onze partners via een uitgebreid trainingsprogramma,
met de beste trainers en de beste werkinstructies.
• Wij werken nauw samen met onze Quality-Club-leden bij alle vraagstukken
rond het materiaal en de verwerking daarvan en we garanderen volledige
technische support.
• Wij ondersteunen onze partners ook actief bij de verkoop, vooral door
het doorsturen van specifieke projectaanvragen.
• Onze partners profiteren van ons Europabrede marketing- en communicatieactiviteiten: pr-werk, traditioneel adverteren, onlinecommunicatie, en
deelname aan alle branchegerelateerde evenementen.
• Partners die lid zijn van de HI-MACS® Quality Club mogen als enige 15 jaar
garantie bieden op het materiaal, de langste garantie in de solidsurfacemarkt.
Ze krijgen hiermee een wezenlijk concurrentievoordeel bij het pitchen
van projecten.

HI-MACS® QUALITYCLUB
Sluit u aan bij de HI-MACS® Quality Club!
Certificeer uw verwerkingsexpertise door deel te
nemen aan ons trainingsprogramma en word lid van
de HI-MACS® Quality Club.

Als expert in houtbewerking hoeft u alleen maar uw werkplaats binnen te gaan.
U vindt daar alles wat u nodig heeft: getalenteerde vaklieden en gereedschappen om
met hardhout te werken. Daarmee kunt u HI-MACS® zagen, schuren en erin boren.
Bezit u een voorverwarmingsoven of een hittepers? Dan is het een koud kunstje
om het materiaal te verhitten voor het thermovormen. Uw timmerwerkplaats is
in een handomdraai omgebouwd tot een bedrijf dat ook moderne steenproducten
kan leveren.
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Groen denken betekent aandacht voor onze omgeving
gedurende de gehele levenscyclus van het product

©iStockphoto – 4maksym

Milieuvriendelijke producten zijn vandaag de dag onmisbaar. Maar het is nog beter als de gehele
productcyclus, van productie en transport tot aan afdanken, aan de strengste milieunormen voldoet.
LG Hausys loopt voorop op het gebied van verantwoorde milieuvriendelijke actie op wereldschaal
en houdt zich altijd aan zijn beloften. We nemen milieuactiviteiten heel serieus.

De HI-MACS®collecties 2020.

Deze feiten spreken voor zich.
1. Certificaten, milieuproductverklaringen en normale tests:
Het onderwerp “ecologisch bouwen” wordt steeds belangrijker: tal van
internationaal erkende certificaten en productverklaringen bevestigen de
ecologische kwaliteit van HI-MACS®.
HI-MACS® heeft bijvoorbeeld kwaliteitsniveau 4 uit 4 gekregen voor de
plaatselijke milieu-impact volgens de DGNB 2018 criteria van de Duitse raad
voor duurzaam bouwen*.
HI-MACS® kan bijdragen aan de BREEAM** internationale certificering voor
nieuwbouw 2016, de belangrijkste wereldwijde beoordelingsmethode voor
duurzame architectuur. Het hele product voldoet namelijk aan Hea 02 interne
luchtkwaliteit.
Bovendien heeft HI-MACS® het RSCS algemene scoreniveau behaald in Mat 03,
verantwoorde grondstoffen van bouwproducten voor het gehele product:
RSCS level 1.
Alle producten van HI-MACS® zijn zonder uitzondering geproduceerd volgens
milieunorm ISO 14001. LG Hausys onderwerpt het product vrijwillig aan
regelmatige milieu-audits en energieverbruiksanalyses en publiceert systematisch
de resultaten daarvan.
2. Materiaalveiligheid: Uitgebreid onderzoek, zowel in de eigen laboratoria van
LG Hausys als door andere gerenommeerde onafhankelijke testinstituten, hebben
aangetoond dat het HI-MACS® materiaal zelf en de uitgeharde lijm volledig

Meer dan de som der delen.

vrij van formaldehyde zijn en geen schadelijke uitstoot produceren. HI-MACS®
heeft het GREENGUARD-certificaat voor luchtkwaliteit binnenshuis ontvangen.
3. Productieproces: De productie van dit solid-surface materiaal wordt gekenmerkt door een uitstekende energiebalans. Het bedrijf is de afgelopen jaren heel
succesvol geweest en heeft ambitieuze doelen gerealiseerd op het gebied van
afvalreductie en waterbesparing. Daarnaast voldoen de HI-MACS®-fabrieken in
Cheongju (Korea) en Atlanta (VS) aan alle milieunormen.
4. Transport: HI-MACS® voldoet in Europa aan de Euro-5 norm voor lagere
uitstoot van stofdeeltjes. Het partnernetwerk van LG Hausys Europe bestaat
uit zorgvuldig geselecteerde partners die voldoen aan de strengste milieueisen:
het state-of-the-art distributiecentrum in Nederland is bijvoorbeeld een van
de eerste gebouwen die voldoen aan de WELL-bouwnormen en heeft het
BREEAM-certificaat ontvangen. Dit betekent dat het gebouw voldoet aan de
hoogste eisen voor milieuvriendelijke en gezonde bouw.
5. Verwerking: Het materiaal is vrijwel zonder afval te verwerken. HI-MACS®
is bovendien extreem sterk en duurzaam in gebruik. Het oorspronkelijke uiterlijk
van het materiaal is na verloop van tijd gemakkelijk te herstellen. Het hoeft
dus niet vervangen te worden, wat gunstig is voor de milieuvoetafdruk op
lange termijn.
*Die deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
**Building Research Establishment Environmental Assessment Method

LG Hausys heeft met de Eden Plus kleurencollectie een milieuvriendelijke
oplossing: de serie bestaat uit 10 warme, natuurlijke aardachtige kleuren.
De Eden Plus-serie is bekroond met een onderscheiding van het US Scientific
Certification System voor het hergebruik van materialen, waarbij 6%-10% van
het product bestaat uit gerecycled materiaal. Projecten gemaakt van HI-MACS®
Eden Plus komen bovendien in aanmerking voor LEED-certificering (Leadership
in Energy and Environmental Design) van de U.S. Green Building Council en
ontvangen waardevolle credits in verschillende LEED-categorieën. Nog een
goede reden om voor HI-MACS® te kiezen. Deze collectie is op aanvraag.

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

Photographed by Petr Krejčí

Eden Plus. The HI-MACS® ecological answer.

Ecologie – De HI-MACS®-collecties 2020 | 9

STRATO-COLLECTIE

MARMO-COLLECTIE

Aurora Bianco

Aurora Grey

Pavia

Ispani

Edessa

Bellizzi

Cremona

Terni

Laviano

Naples

Capri

Sanremo

De HI-MACS® Marmo-collectie is uitgebreid met nieuwe kleuren die aansluiten bij de huidige
trends voor een hoogwaardig marmer uiterlijk, van bleekwit op wit, via grijstinten tot markante
donkerbruine en antraciet tinten.

Strato Cloud

Strato Wind

Strato Slate
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Studio Podrini

De Strato-collectie breidt de HI-MACS® kleurenreeks uit met gloednieuwe designmogelijkheden: de zachte structuur en het subtiele uiterlijk van de strepen zorgen voor een
geometrisch uiterlijk. Vakkundig gebruik van dit nieuwe lineaire patroon, verticaal of
horizontaal, biedt ruime variatiemogelijkheden in elk project.

De HI-MACS®-collecties 2020 | 11

BETON-COLLECTIE

LUCIA-COLLECTIE

Snow Concrete

Cloud Concrete

Urban Concrete

Chic Concrete

Shadow Concrete

Ebony Concrete

Steel Concrete

Studio Podrini, studiopodrini.com

De industriële look van beton in combinatie met de ongelooflijke
flexibiliteit van HI-MACS®. De Concrete-collectie biedt architecten en
designers fantastische mogelijkheden voor sublieme ontwerpen.

Deze collectie richt zich op de natuurlijke trendkleuren zwart, wit en grijs. De levendige
en homogene structuren geven karakter en expressie aan de kleuren. Niet verwonderlijk,
want de bekende Nederlandse ontwerper Marcel Wanders ontwierp drie van deze kleuren.

Ice Queen
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Shadow Queen

Red Quinoa

Star Queen

De HI-MACS®-collecties
Product Offering
2020 | 13

VOLCANICS-COLLECTIE

LUCENT-COLLECTIE

Tambora

Santa Ana

Frosty

Maui

Cima

PWS Broad Oak Rye - Design: Graeme Smith - Vervaardiging: PWS Worksurfaces - Materiaal: HI-MACS®, Santa Ana - Gefotografeerd door Tim Morris

Gemini

Transparantie en effectief
gebruik van licht zijn beslissende
elementen van de hedendaagse
architectuur. De kleur tinten
uit de Lucent Collectie met hun
exceptionele licht doorlatendheid zijn uitermate geschikt voor
spectaculaire designs.

Raiffeisen Bank Mendrisio – Design by Studio d’architetture Casali Sagl – Vervaardiging: Il Falegname Fabrizio Sagl –
Materiaal: HI-MACS® Opal - Gefotografeerd door Claudio Bader

De grotere deeltjes van de Volcanics-nuances
voegen stijl aan elk ontwerp toe. Bij gebruik op
grote schaal is het resultaat een spectaculair
schouwspel.

Opal

Sapphire

Ruby

Emerald

Oblique Men - Design: The Invisible Party - Vervaardiging: Van Assem Interieurbouw - Leverancier: Baars & Bloemhoff - Materiaal: HI-MACS®, Emerald
Gefotografeerd door Sal Marston Photography
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SOLIDS-COLLECTIE

ASTER-COLLECTIE

Alpine White

Diamond White

Arctic White

Ivory White

Nougat Cream

Satin White

Cream

Almond

Babylon Beige

Toffee Brown

Suede

Grey

Marta Grey

Steel Grey

Concrete Grey

Lemon Squash

Banana

Orange

Fiery Red

Festival Pink

Light Green

Sky Blue

Evergreen

Deep Indigo

Cosmic Blue

Midnight Grey

Mink

Dark Night

Coffee Brown

Black
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Studio Podrini, studiopodrini.com

Design: Herrmann Flavio - Vervaardiging: IL Falegname Fabrizio Sagl - HI-MACS® leverancier: klausler acrylstein ag, Switzerland Gefotografeerd door Claudio Bader

De klassieker voor effen ondergrond – een breed scala aan fijne witte nuances ligt aan de basis van deze
collectie. Aangevuld met kleurrijke, dynamische unieke accenten van Lemon Squash tot Festival Pink.
De tijdloze collectie biedt de perfecte kleur voor elk ontwerp.

Aster is een collectie van elegante grijstinten,
variërend van bijna wit tot ultradonkergrijs, alle
met een prachtige parelmoerglans.

Nebula

Andromeda

New Moon

Venus

Hercules

De HI-MACS®-collecties 2020 | 17

HI-MACS EXTERIA®

GRANITE-, SPARKLE-, QUARTZ-, SAND- & PEARL-COLLECTIES
Ultieme elegantie dankzij levendige texturen, harmonieuze natuurlijke
tonen en maximale subtiliteit. De collecties Sparkle, Sand & Pearl, Granite
en Quartz zijn perfect, alleen of in combinatie met andere kleuren.

Met HI-MACS Exteria® is het nu nog
leuker om buiten op pad te zijn.

Arctic Granite

Lunar Sand

White Quartz

Tapioca Pearl

Crystal Beige

Pebble Pearl

Sea Oat Quartz

Riviera Sand

Beach Sand

Peanut Butter

Grey Sand

Platinum Granite

Allspice Quartz

Mocha Granite

Brown Pearl

Midnight Pearl

Black Sand

Black Pearl

Black Granite

Kold Silver

“Arc” - Design: OS Δ OOS - Vervaardiging: Bone Solid - Leverancier: Baars & Bloemhoff
Materiaal: HI‐MACS® Black Sand, Black Pearl - Foto credit: ©Patrick Meis

Met HI-MACS® worden overal ter wereld al jarenlang spectaculaire gevels
gebouwd. De voordelen worden daarbij vakkundig gepresenteerd: artistiek
gefreesde reliëfs met typografie, vlak gemonteerde bedrijfslogo’s, patronen
met achtergrondverlichting en andere spectaculaire lichteffecten en gebogen
vormen. En elk goed design is een inspiratiebron voor nog meer creativiteit.
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Met HI-MACS Exteria® biedt LG Hausys nieuwe toepassingsmogelijkheden
buitenshuis.
• S728 FR-platen (Alpine White) bieden al vele jaren een verhoogde
brandwerendheid – en zijn ETA-gecertificeerd.
• S828 (Alpine White) is de nieuwe formule voor buitengevels. Dit product
heeft een nog hogere uv-bestendigheid, wat vooral van belang is voor
gevels die aan grote hoeveelheden zonlicht blootgesteld zijn.
• Alle andere HI-MACS® kleuren met het zonsymbool zijn ook geschikt
voor buiten.

HI-MACS Exteria®-certificaten

HI-MACS® van LG Hausys heeft de
Franse QB certificering en CSTB ATec
“Avis Technique” voor geveltoepassingen in S828 Alpine White (Avis
Technique 2.2/18-1795_V1) behaald.

De HI-MACS®-gevel in S728 - Alpine
White, bevestigd met KEIL-inzetstukken en een BWM-structuur, heeft de
ETA-tests (European Technical
Agreement) met succes doorstaan.

De HI-MACS®-collecties 2020 – HI-MACS Exteria® | 19

HI-MACS® ULTRA-THERMOFORMING &
HI-MACS® HIGH-PERFORMANCE ADHESIVE

HI-MACS® INTENSE ULTRA

Permanente innovatie zit in ons DNA

HI-MACS® Intense Ultra.
Werk met kracht.

HI-MACS® Ultra-Thermoforming:
Extreme curves

Radius 6 mm

Radius 50 mm

De HI-MACS® Ultra-Thermoformage-formule maakt nog extremere
vormgeving mogelijk: de minimale binnenstraal van 6 mm (voorheen
50 mm) opent een geheel nieuwe ontwerpdimensie. Deze plaat
heeft 30% meer flexibiliteit, waardoor ontwerpers veel scherpere
curven kunnen maken. Meer geaccentueerde curven kunnen nu
worden bereikt zonder de eigenschappen van het materiaal in
gevaar te brengen.
Vooral bij meubeldesign, waar het vaak om fijne details gaat, maar
ook in het ontwerp van keukens en badkamers, biedt de nieuwe
feature duidelijke voordelen: de radius van diepgetrokken wastafels
kan aanzienlijk kleiner worden gemaakt, waardoor het uiterlijk en de
grootte van de wastafel wordt verbeterd.
De nieuwe ultra-thermogeformeerde kwaliteit in de populair ‘Alpine
White’ kleur is verkrijgbaar in een plaatdikte van 12 mm en is
geschikt voor zowel binnen- als buitengebruik. De garantievoorwaarden zijn hetzelfde als voor alle andere HI-MACS®-producten.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door
Studio Podrini, studiopodrini.com

Intense Ultra Grey

Intense Ultra Dark Grey

Intense Ultra Black

HI-MACS® hoge kwaliteit lijm: komt zijn belofte na
De belangrijkste taak van kleefmiddelen is het duurzaam verlijmen van twee delen – de verbeterde
formule van onze lijm doet dit perfect, dankzij de veel sterkere hechting. Bovendien is de viscositeit
aanzienlijk verbeterd; dit betekent dat de lijm nauwkeuriger kan worden gebruikt, waardoor lastige
“bleedings” vermeden worden. De UV-bestendigheid van de lijm is tevens verbeterd.
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Het gloednieuwe HI-MACS® Intense Ultra is een revolutie voor de
solid-surfacemarkt met nieuwe designmogelijkheden.
Intense, met zijn passende naam, is een gloednieuw materiaal met
krachtige, opmerkelijke prestaties. De productserie combineert het beste
uit twee werelden: intense kleurtechnologie en ultra-thermoforming.

HI-MACS® Intense Ultra was
bekroond met de prestigieuze
Archiproduct Design Award 2019.

HI-MACS® Ultra-Thermoforming – HI-MACS® high-performance adhesive – HI-MACS® Intense Ultra | 21

Perfect voor keuken, laboratorium en badkamer.

HI-MACS® WASBAKKEN, SPOELBAKKEN, BADEN & DOUCHEBAKKEN

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Studio Podrini, studiopodrini.com

Creatieve ontwerpers hebben met de uitgebreide serie wasbakken, spoelbakken, baden en douchebakken van
HI-MACS® alle mogelijkheden in handen om functionele en smaakvolle keukens, badkamers, sanitaire voorzieningen
en ziekenhuisfaciliteiten te ontwerpen. Al deze producten, met uitzondering van een aantal wastafels, zijn bedoeld
om onder of vlak in HI-MACS®-plaatmateriaal te monteren.

De nieuwe douchebakken en baden van HI-MACS® voelen aangenaam warm aan
en hebben een smaakvol zijdeachtig mat uiterlijk. Het productaanbod is uitgebreid
met drie douchebakken en drie baden voor een fraaie, stijlvolle badkamer.

De perfect op elkaar afgestemde wasbakken kunnen
als inbouw of als onderbouw worden geïnstalleerd.
Het resultaat is uiterst hygiënisch, eenvoudig te onderhouden en uit één stuk gegoten. Perfect voor keuken
en laboratorium.

Daarnaast biedt de HI-MACS® serie
drie exclusieve wastafels die perfect
aansluiten bij de trend van lineaire
badkamerontwerpen.
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Openbare gebouwen
en kantoren

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.

PalaisPopulaire

Grote ruimtes en installaties uit heel Europa.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Sandra Kühnapfel

HI-MACS®
Projects

Locatie: Berlin, Germany
Design: Kuehn & Malvezzi, Duitsland, kuehnmalvezzi.com
Vervaardiging: FS Möbelgestaltung GmbH, Duitsland,
moebel-spitzer.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

De kwaliteit van deze ruimte hangt af van de perfecte combinatie van materialen.
Gepolijste en matte afwerkingen, klassieke en moderne stijl: de architectuur komt mooi
tot zijn recht met de eigenschappen van de gebruikte materialen. HI-MACS® maakt een
visueel statement met zijn zuivere, gladde uiterlijk. Zelfs een grote kleedkamer verandert
in een stijlvolle ruimte dankzij het nauwkeurige vakmanschap.

Grote naadloze oppervlakken, zoals dit witte XL werkblad, zijn slechts een voorbeeld van de speciale
eigenschappen van HI-MACS®.
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Ralph Richter

L´Oréal hoofdkantoor
in Düsseldorf
Locatie: Düsseldorf, Duitsland
Design: HPP architects, Duitsland, hpp.com
Vervaardiging: Schumann Möbelwerkstätte
GmbH, Duitsland, schumann-ak.de
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White, Black

De witte en gouden reus
Het kleurenschema van dit witte en gouden interieur toont de veelzijdigheid van het
bedrijf en de hoge kwaliteitsnormen, en leidt rechtstreeks naar HI-MACS®. De talrijke
witte oppervlakken, hoekig of rond, zijn allemaal afgewerkt in Alpine White.

Minimalistische vormen, naadloze afwerking: HI-MACS® in de horeca.
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door XML

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Markus Tollhopf

Wikus hoofdkantoor
in Spangenberg

Locatie: Spangenberg, Duitsland
Design: Bieling Architekten AG, Duitsland,
bieling-architekten.de
Vervaardiging: Dreer-Graf GmbH, Duitsland,
dreer-graf.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer Surfaces,
Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Op de opgaande golf
Veel architecten zijn in staat lineariteit
harmonieus te combineren met speelse
elementen. Dit is een archetypisch
voorbeeld daarvan. Architecten hebben
hiervoor materialen nodig waarmee ze
emotionele lijnen kunnen creëren: HI-MACS®
is voor deze trap, de receptiebalie en de
lounges thermoplastisch gevormd en samengevoegd tot visueel naadloze elementen.

Fitness-Studio Rocycle

Locatie: Amsterdam, Nederland
Design: XML, Nederland, x-m-l.org
Vervaardiging: Dylan & van Laatum Interieurbouw, Nederland
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff,
Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Fraai en luchtig: de golvende balustrade maakt van de
trap een vederlichte lust voor het oog.

Hygiënisch HI-MACS®-materiaal domineert ook in de wasruimten.

Stijl komt samen met degelijkheid en hygiëne in moderne
sportfaciliteiten
De kwaliteit van drukke plaatsen als deze fitness in Amsterdam, is
vaak af te meten aan de staat en de hygiëne van de voorzieningen.
Het is daarom van cruciaal belang geschikte materialen te gebruiken:
stevig en gemakkelijk schoon te maken, en niet te vergeten met een
stijlvolle en smaakvolle uitstraling.
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Eric Vanden

Als een witte spiraal
Een trappenhuis wordt in het algemeen gezien als een
bescheiden ruimte. In dit gebouw in de Champagnestreek
verandert het open design een trap in een indrukwekkend
architectonisch object met artistieke kwaliteiten. Een
belangrijk detail: de leuning heeft een heerlijke tactiele
afwerking en, heel belangrijk, is gemakkelijk schoon te houden.

Marokkaans consulaat

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Meydesign

Locatie: Amsterdam
Design: Studio OxL, Nederland,
studio-oxl.com
Vervaardiging: STOOFF, Nederland,
stooff.com
HI-MACS® leverancier: Baars &
Bloemhoff, Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Leuning en subtiele verlichting in één: de verfijnde LED-strip is
weggewerkt in een vooraf gefreesde groef.

Zet het patroon
Als we aan Marokko denken, denken we aan traditionele grafische patronen: verfijnd
maar toch markant en ze staan synoniem voor traditioneel eeuwenoud vakmanschap.
In het Marokkaanse consulaat in Amsterdam zijn deze patronen met een state-of-theart CNC-machine in HI-MACS® gefreesd.
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CMMA siège

Locatie: Châlons-en-Champagne, Frankrijk
Design: Patrick Planchon en Franck Deroche,
Frankrijk, franckderoche.ultra-book.com
Vervaardiging: Landry Gobert, Frankrijk,
landrygobert.com
HI-MACS® leverancier: Aska interior, Frankrijk
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White
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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.

Stratus Building
Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Mark Runnacles Photography

Locatie: Las Palmas de Gran Canaria,
Spanje
Design: Bello y Monterde Arquitectos,
Spanje , belloymonterde.com
Vervaardiging: Acrimobel, Spanje
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Fort Kinnaird

Stijlvolle wisselwerking tussen
horizontale en verticale lijnen
Als u goed kijkt, ziet u dat de bekleding die horizontaal is aangebracht,
verticale ribbels heeft en dat de verticale HI-MACS®-platen een horizontaal
patroon hebben. Tezamen wekken ze
een fascinerende totaalindruk. Het
onregelmatige patroon aan de randen
van HI-MACS®-platen geeft ze het
uiterlijk van natuursteen. ‘s Nachts
zorgt de lichtbreking van het materiaal
voor een levendig effect op de gevel.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Luis Duque

Locatie: Edinburgh, Verenigd Koninkrijk
Design: Leonard Design, Verenigd Koninkrijk, leonard.design
Fabricator: Independent Furniture and Interiors,
Verenigd Koninkrijk, independentfurniture.co.uk
HI-MACS® leverancier: James Latham, Verenigd Koninkrijk
Materiaal: HI-MACS®, Diamond White, Opal White

Buitengewoon fraai in het blauwe uur
Eén van de mooiste eigenschappen van HI-MACS® is de doorschijnendheid: met name de lichtval van de Lucent-collectie, hier in Opal
White in combinatie met effen Diamond White, ziet er heel indrukwekkend uit. De blauwige, glinsterende, geblokte gevel is de werkelijke
blikvanger van dit gebouw.
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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.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door © Daniel Shearing

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Sandra Kühnapfel

“Talk to Me” installation
by Steuart Padwick at
Designjunction

Locatie: King’s Cross, Designjunction,
London Design Festival
Design: Steuart Padwick, United
Kingdom, steuartpadwick.co.uk
Vervaardiging: We Are Limitless Limited
(WALL), United Kingdom,
walldesignstudio.co.uk
HI-MACS® leverancier: James Latham,
United Kingdom
Materiaal: HI-MACS®, Steel Concrete

Monolithisch HI-MACS® en het “vliegende tapijt”
Het is een briljant idee om een traditioneel oosters tapijt van de vloer tot in de
voorwand van de balie te laten doorlopen. Deze installatie voor de Berlijnse
opticien “Ted+Tom” speelt slim met wat klanten gewend zijn te zien. De balie is
een monolitisch blok waarin verschillende elementen, bijvoorbeeld XXL-laden
en spoelbakken, subtiel zijn ingebouwd. Allemaal mogelijk met HI-MACS®.

Opticien Ted+Tom

Locatie: Eastside Mall, Berlijn,
Duitsland
Design: Frank Kaiser Objekteinrichtung,
Duitsland, kaiser-objekt.de
Vervaardiging: Frank Kaiser Objekteinrichtung, Duitsland, kaiser-objekt.de
HI-MACS® leverancier: Klöpfer
Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Een beeldhouwer creëert met HI-MACS®
een symbool dat de strijd tegen mentale
ziekte voorstelt
“Ik wilde een materiaal dat gemakkelijk
te verwerken is, er uitziet als beton,
doorschijnend is als het is bewerkt en
geschikt is voor installaties buiten”, zo
omschrijft de kunstenaar Steuart Padwick
zijn eisenpakket. Het beeldhouwwerk is
even indrukwekkend als de materialen
die Padwick gekozen heeft. Een overmaatse figuur gesneden in Douglashout
draagt een blok HI-MACS® in de kleur
Steel Concrete. Dit symboliseert de last
die mensen met een mentale handicap
met zich meedragen. Als iemand het beeldhouwwerk vanaf de voorkant benadert
en er tegen praat, dan beweegt het en
antwoordt het met positieve stimulerende woorden. Dit verkleint de last die
daardoor oplicht. Heel uitdagend, heel
ontroerend. HI-MACS® is heel trots deel
te zijn van deze installatie.

De effen voorkant van de lade, die duizenden keren wordt aangeraakt, fungeert
ook als handgreep.
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Drogisterij Domenech

Als goed design begint te zweven
Wit is altijd een goede kleurkeuze voor een drogisterij. Het lichtgewicht
uiterlijk wordt nog eens benadrukt als het licht slim wordt toegepast zodat het
materiaal lijkt te “zweven”. De toonbank met zijn driedimensionale design en
de pilaren in deze drogisterij in de Spaanse stad Valencia zijn gemaakt van
HI-MACS® en profiteren van de excellente “lichteigenschappen” van het materiaal.

In alle elementen van de
toonbanken is subtiel en
naadloos het logo van de
drogisterij verwerkt.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Vicugo Studio

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Vicugo Studio

Locatie: Valencia, Spanje
Design: Inside Pharmacy & A4 Studio, Spanje,
inside-pharmacy.com
Vervaardiging: Inside Pharmacy, Spanje,
www.inside-pharmacy.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Het design van deze statement-toonbank bevat
opvallende prisma- en piramidevormen.

Drogisterij Gallardo

Locatie: Ourense, Spanje
Design: Inside Pharmacy & Solo Luna Estudio, Spanje,
inside-pharmacy.com
Vervaardiging: Inside Pharmacy, Spanje, inside-pharmacy.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Talloze kleine “eilanden” brengen deze drogisterij tot leven
Het lichte esdoornhout tegen de achterwand domineert
de ruimte. De architect heeft er daarbij voor gekozen de
presentatie-eilanden te maken van HI-MACS®: een uiterst
harmonieuze combinatie van materialen. Met name het
convexe ontwerp van de toonbanken voelt aangenaam en
uitnodigend aan, onder andere door het slimme gebruik
van thermoforming.
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Horeca en
Gastronomie

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.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Wouter van der Sar

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door © Andrea Martiradonna

De eerste indruk is bepalend
De glimmend witte ontvangstbalie maakt een
contrasterend statement in dit historische gebouw
in Eindhoven. Dit straalt moderniteit en hoge
kwaliteit uit; een belangrijke boodschap voor een
luxe fitness. Het object met zijn oplopende lijnen
lijkt in één vorm te zijn gegoten.

Attimi door Heinz Beck

Locatie: Milaan, Italië
Design: Studio Novembre di Fabio Novembre, Italië,
novembre.it
Vervaardiging: Blue Red Group, Italië, blueredgroup.it
Material: HI-MACS®, Frosty

SportCity Eindhoven
Een restaurant helemaal naar onze smaak
eel architecten en designers weten hoe ze onze materialen moeten
presenteren. Bij deze bar in Milaan is de kleur Frosty toegepast uit
de Volcanics collectie.

Locatie: Eindhoven, Nederland
Design: Yeh Design, Nederland, yeh.nl
Vervaardiging: justustjebbo, Nederland,
justustjebbo.nl
HI-MACS® leverancier: Baars & Bloemhoff,
Nederland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Nauwkeurig gefreesd en gekleurd:
er zijn zoveel mogelijkheden om
belettering en logo’s in het materiaal
te integreren.
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Alle foto’s op deze zijde zijde genomen door Creativefriends

Pure zonneschijn
De glimmende witte receptie balie creëert een contrasterende beeld
in een historisch gebouw in Eindhoven, modern en van een zeer hoge
kwaliteit.

Het vakantiecomplex vertrouwt ook volledig op het
duurzame HI-MACS®-materiaal in de buitenruimten.

Les Olivades Marrakech

Locatie: Marakesh, Marokko
Design: Gérard Iffrig, Frankrijk
Vervaardiging: Plan Design, Marokko
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Deze hoogwaardige ambiance is gecreëerd
met een systematisch materiaalconcept op
basis van kwaliteit, stijl en functionaliteit.
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Gezondheidszorg

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.

Hoekig van buiten, dynamische rondingen van binnen
Deze stijlvolle artsenpraktijk in Spanje belichaamt een
harmonieuze en ontspannende ruimte, met een knipoog
naar de rondingen van zwangerschap. De minimalistische
buitenkant past goed bij het aangename interieur. Dit heeft
zijn rondingen te danken aan de thermoform-eigenschappen
van HI-MACS®. Door de naadloze afwerking is de kliniek
extreem hygiënisch.

Gefotografeerd door Cris Hill

De perfecte hygiënische eigenschappen
van HI-MACS® ronden het spectaculaire
design af. Dit is de reden waarom mensen
dit materiaal zo vaak gebruiken voor een
dergelijke omgeving.

Omagh Hospital &
Primary Care Complex
Locatie: Omagh, Co. Tyrone, Verenigd Koninkrijk
Design: Andrew Murray, TODD Architects,
Verenigd Koninkrijk, toddarch.co.uk
Vervaardiging: McLaughlin and Harvey Specialist Joinery,
Verenigd Koninkrijk, mclh.co.uk
HI-MACS® leverancier: James Latham, Verenigd Koninkrijk
Materiaal: HI-MACS®, Pebble Pearl, Arctic Granite
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Ongeëvenaarde geometrie
Deze balie straalt door zijn perfecte symmetrie van kalmte en rust. Het
rechthoekige centrale element biedt de nodige privacy, en mensen kunnen
naar binnen kijken over de lagere afgeronde elementen, wat een vriendelijke
sfeer uitstraalt. De twee tinten HI-MACS® komen in dit design samen tot
één harmonieus geheel.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Lope Matias

De kleuren Pebble Pearl en Arctic Granite
komen samen in deze ontvangstbalie.

Gynaecologiekliniek Ritmo

Locatie: Valencia, Spanje
Design: Fran Canos Studio, Spanje, francanosstudio.com
Vervaardiging: VF Superficies Solidas, Spanje,
vfaplicaciones.es
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White
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Keuken

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.

Volare door Aran

Locatie: Atri, Italië
Design: Aran World SRL, Italië,
www.arancucine.it
Vervaardiging: Dform Srl,
Italië, dform.it
HI-MACS® leverancier: Derve
Srl, Italië
Materiaal: HI-MACS®,
Alpine White

Privékeuken,
Sainte-Victoire
Dit keukenwerkblad heeft
100% HI-MACS®-DNA
Het royale design brengt het
werkoppervlak tot leven en
geeft het een uniek uiterlijk. De
naadloos geïntegreerde licht
omhooggebogen ontbijtbar
toont de voordelen van vakmanschap en thermoforming.
Het resultaat: een zeer
functioneel, gemakkelijk schoon
te houden, maar tegelijkertijd
ook spectaculaire keuken.

Gefotografeerd door Aran World SRL

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

Locatie: Aix-en-provence, Frankrijk
Design: Charlotte Raynaud Hegenbart,
Frankrijk, charlotteraynaud.com
Vervaardiging: Hegenbart, Frankrijk,
hegenbart.fr
HI-MACS® leverancier: Mobistrat,
Frankrijk
Materiaal: HI-MACS®, Crystal Beige

Villa in de buitenwijken
van Praag
Locatie: Praag Troja, Tsjechië
Design: Labor13, Tsjechië, labor13.cz
Vervaardiging: A.M.O.S. DESIGN,
Czech Republic, amosdesign.cz
Materiaal: HI-MACS®, Steel Grey

De ingesprongen spiegel onder de balie creëert een illusie van gewichtsloosheid
Het werkblad en het kookeiland zijn allebei van Crystal beige HI-MACS®. Maar vooral het
kookeiland trekt de aandacht: het effen materiaal ziet er vederlicht uit want een vrijwel
onzichtbare spiegel weerspiegelt de vloer onder het werkoppervlak.
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Gefotografeerd door Amosdesign

De Steel Grey kleur past perfect bij de warme grijze
trendy kleuren van hedendaags keukendesign.

Als een aambeeld in een smidse
Het systematische holle ontwerp is
eenvoudig maar ook adembenemend.
Door de massieve voet ziet het
kookeiland er sterk en stabiel uit. De
scherpe randen van het blad geven
het een verfijnd lichtgewicht uiterlijk.
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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 © Jan Vranovsky

Woonruimten

Het Lucent Sapphire werkblad oogt fris, maar straalt
ook warmte en rust uit.

Groot en kleurrijk in Japan
Het is geen verrassing dat dit fel gekleurde
appartement, dat de eigenaren liefkozend hun
“meloenflat” noemen, zich in Tokio, Japan
bevindt. Het is echter wel verrassend dat het
is ontworpen in Engeland. HI-MACS® maakt
de speelse samenspel van vorm en kleur mogelijk:
met perfect vakmanschap en de uitgebreide
kleurenreeks met talloze tinten zijn uiterst
kleurrijke designs betrouwbaar te realiseren.

Voor iedereen die van kleur houdt. De Lucent-collectie heeft een reeks
aantrekkelijke pasteltinten die levendig met licht spelen.
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Nagatacho Flat

Locatie: Tokio, Japan
Design: Adam Nathaniel Furman,
Verenigd Koninkrijk, adamnathanielfurman.com
Materiaal: HI-MACS®, Sapphire en Ruby
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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: Beilngries, Duitsland
Design: Kerstin Roth / Roth Baddesign,
Duitsland, rother-punkt.de
Vervaardiging: Schreinerei Thorsten
Mayer, Duitsland, schreinermayer.de
HI-MACS® leverancier: Kloepfer
Surfaces, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Gefotografeerd door Salvatore Terzo

NOVE

Natuurbadkamer

Locatie: Palermo, Italië
Design: Francesca Biundo,
Massimiliano Masellis,
Marta Marasá, Italië
Vervaardiging: Officine
Legno di Salluzzo Francesco,
Italië
HI-MACS® leverancier:
Primek di Paola
Provenzano, Italië
Materiaal: HI-MACS®,
Alpine White
Superplatte wastafel
Deze wastafel is een combinatie van eenvoud en maximale elegantie. Het lijkt alsof de wasbak eenvoudigweg uit de plaat
gezaagd is en vervolgens naar beneden is geduwd. De smalle spleet die zo ontstaat, fungeert als afvoer.

The Splash Lab

Locatie: Londen, Verenigd Koninkrijk
Design: John Robertson Architects London, Verenigd Koninkrijk, jra.co.uk
Vervaardiging: The Splash Lab, Verenigd Koninkrijk, thesplashlab.com
HI-MACS® leverancier: James Latham, Verenigd Koninkrijk
Materiaal: HI-MACS®, Steel Concrete

Alle foto’s op deze project zijn genomen door Marius Ballasus

Badkamer

Hout en HI-MACS® – een perfecte combinatie
Sommige materialen vullen elkaar perfect aan. In dit geval ziet de combinatie van hernieuwbaar natuurlijk materiaal en het spierwitte high-tech materiaal er aantrekkelijk uit en biedt
dankzij de hygiënische eigenschappen van HI-MACS® alles wat een badkamer nodig heeft.

Niet alleen wit

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

Als uit steen gehouwen
Deze opmerkelijke wasbar van Steel Concrete HI-MACS® is uiterst
slank en ruimtebesparend, maar ziet er tegelijkertijd echt solide uit.
De hoekige wasbakken zijn gemaakt van plaatmateriaal met een
smalle afvoer aan de linkerkant.
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De wastafel en accessoires zijn “Not Only White”
Dit Nederlands designmerk is de eenvoud zelve. De wastafels in de favoriete kleur Alpine
White belichamen ook altijd raffinement; slimme details en een bijna sculpturaal uiterlijk.
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Meubel- en
Product ontwerp

Buitenshuis

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.

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.

Contemporary Lattice
Midori & Ixchel

Een reptielachtig lichtplastiek
De lichtdoorlatende en hervormbare
eigenschappen van HI-MACS® vormen
de basis voor dit interessante en
unieke licht concept.

Unsquare

Gefotografeerd door © Natascha Van Reeth

Design: Pierre Cabrera, Frankrijk voor Bleujour company,
pierre-cabrera.fr
Vervaardiging: Pierre Cabrera, Frankrijk, pierre-cabrera.fr
HI-MACS® leverancier: Planacryl, Frankrijk
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Lucent messen
“Naadloos in Pastel”
Locatie: Antwerpen, België
Design: Natascha Van Reeth – Tasch
Design, België, taschdesign.com
Vervaardiging: Den Dam, België,
dendam.be
HI-MACS® leverancier: Engels
Design & Decoration, België
Materiaal: HI-MACS®, Opal, Sapphire,
Ruby, Emerald

Messen op HI-MACS®!
Deze drie superscherpe kaasmessen
worden geleverd met hun eigen snijplank:
nog een hoogtepunt met drie tinten uit
de Lucent-collectie.
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Gefotografeerd door Laurent Barranco

De computer die staat op wit
“Unsquare” is het bewijs dat een computer een waar designobject kan zijn. Het apparaat ziet er dankzij de holle gebogen
HI-MACS® oppervlakken stijlvol, hoogwaardig en robuust
uit. Niet nodig om dit juweeltje in de kast te verstoppen.

Alle foto’s op deze project zijn genomen door Julien Publie Tuillière

Locatie: Toulouse, Frankrijk
Design en Vervaardiging: Pierre
Cabrera, Frankrijk, pierre-cabrera.fr
HI-MACS® leverancier: Planacryl,
Frankrijk
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Gefotografeerd door Profile Designs Furniture

ALIA

Alle foto’s op deze project zijn genomen door Pierre Cabrera

Locatie: Royan, Frankrijk
Design: Atelier Kazéhana & Tuillière,
Frankrijk, kazehana-tuilliere.com
HI-MACS® leverancier: Planacryl, Frankrijk
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Design met licht en schaduw
De innovatieve Claustra-serie bestaat uit afzonderlijk ontworpen
windschermen en scheidingswanden, allemaal gemaakt van hoogwaardig
HI-MACS®: weerbestendig, massief en daardoor blijvend mooi.

Poly Table

Locatie: Cambridgeshire, Verenigd
Koninkrijk
Design: Profile Designs Furniture,
Verenigd Koninkrijk, profiledesigns.co.uk
Vervaardiging: Superior Surfaces,
Verenigd Koninkrijk, superiorsurfaces.
co.uk
HI-MACS® leverancier: James
Latham, Verenigd Koninkrijk
Materiaal: HI-MACS®, Marta Grey
De tafel gemaakt van vele driehoeken
Dit solide koffie tafeltje is gemaakt uit
driehoeken van HI-MACS®. Dit tafeltje
is duurzaam, eenvoudig te reinigen,
kleurvast en daardoor geschikt voor
binnen- en buiten gebruik.
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door David Copeman

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.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Nick Freeman, 246 Photography

Onderwijs

Education?

University of Manchester

Locatie: Manchester, Verenigd Koninkrijk
Design & Vervaardiging: Gresham Office Furniture,
Manchester, gof.co.uk
HI-MACS® leverancier: James Latham,
Verenigd Koninkrijk
Material: HI-MACS®, Alpine White, Naples

Perfect scherm, vlak ingebouwd in het tafelblad en alleen zichtbaar
indien in gebruik: een soort vergadertafel 4.0.

Hoekig en driedimensionaal opgebouwd uit naadloos verbonden HI-MACS®:
de expositie in het Sheikh Abdullah al Salem Cultural Centre in Koeweit-Stad.

Sheikh Abdullah
Al Salem Cultural Centre
Locatie: Salmiya – Koeweit-Stad, Koeweit
Design: Cultural Innovations LTD,
Verenigd Koninkrijk, culturalinnovations.com
Vervaardiging: Proasur, S.L, Spanje, proasur.com
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White

Fascinerend in elke vorm
Prehistorische vondsten fascineren jong en oud. De hoekige
sokkels waar deze soms enorme objecten op worden getoond,
zijn van zichzelf al spectaculaire design-objecten. De sokkels
zijn verlicht en schijnen een mystiek, glinsterend licht op de
vloer. Er zijn ook verlichte grafische vormen in het materiaal
verwerkt.

De professoren komen bijeen rond de high-tech tafel
Het blad en de staande vlakken zijn in de kleur Naples. De smalle klep van de multifunctie-eenheid
in het midden van de tafel in Alpine White. De reden: het ingebouwde scherm schijnt door het
lichtdoorlatende werkblad als een bepaalde functie wordt bediend.
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Vliegveld

Scheepvaart

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.

Milan Airport
Lufthansa Lounge

MS Amadea

Locatie: Milaan, Italië
Design: Kitzig Interior Design GmbH,
Bochum, kitzig.com
Vervaardiging: Baierl & Demmelhuber
Innnenausbau GmbH, Töging, Duitsland
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White
en Lunar Sand
Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door
© Deutsche Lufthansa AG, Photographer: Christian Laukemper

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.

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.

Gefotografeerd door Sebastian Scheuerecker

HI-MACS® is duurzaam en
gemakkelijk te onderhouden
en maakt daardoor altijd een
goede eerste indruk.

Evo R6

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Evo Yachts - Studio Borlenghi

Locatie: Napels, Italië
Design: Valerio Rivellini, Italië, rivellini.it
HI-MACS® leverancier: Luigi Strumolo
S.p.A., Italië.
Materiaal: HI-MACS®, Alpine White,
Coffee Brown

Perfecte details tonen kwaliteit en stijl
Lufthansa gebruikt HI-MACS®. De Duitse luchtvaartmaatschappij waardeert
de functionaliteit van dit materiaal bij toepassingen in Frankfurt en bij de
luchthaven Malpensa in Milaan. De receptie balies, de documentatie kasten,
de staande tafels zijn allen gemaakt van HI-MACS®.
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Totaal comfort op volle kracht vooruit
Iedereen die van de zee houdt, weet wat er nodig
is bij stormachtig weer: lichtgewicht, duurzame,
gemakkelijk schoon te houden en uiterst praktische
eenheden waar u op kunt vertrouwen. Net als op
dit Italiaanse jacht waarop alle bladen in de badkamer en keuken gemaakt zijn van HI-MACS®.
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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.

Händel House

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.

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.

Alle foto’s: 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 AEV Architectures

Sokcho House in White

Locatie: Inheung-ri, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do, Zuid-Korea
Vervaardiging: 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.
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Een krachtig partnernetwerk voor
uw creatiefste ideeën

PRODUCT SPECIFICATIES

De perfecte basis voor uw
ideeën: ons uitgebreide
assortiment platen.

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

himacs.eu

Because Quality Wins.

Afmetingen – platen

Sheet Material

Standaard afmeting
Standaardafmetingen zijn uit voorraad leverbaar. Raadpleeg
voor specifieke diktes per kleur het kleurenschema op pagina
62 of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

• HI-MACS® is verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen. Perfect voor
maximale snijkwaliteit en minimale kosten. Niet alle kleuren zijn echter in elke
dikte verkrijgbaar.
Zie de tabel voor de beschikbaarheid hiernaast.
• HI-MACS®-plaatmateriaal is verkrijgbaar in diktes van 4,5 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm en 20 mm met de bijbehorende plaat afmetingen.

PLAATDIKTE
IN MM

4,5
6

9

12

20

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE
IN MM

930

3000 *

760

2490

910

2490 *

1350

3680 *

760

3680

910

3680 *

1350

3680 *

760

3680

910

3680 *

1350

3680 *

1520

3680 *

760

HI-MACS® is ook beschikbaar in speciale samenstellingen:
• HI-MACS Exteria®
• HI-MACS® FR – minder brandbaar, ETA-certificaat, IMO-certificaat.
• HI-MACS® – Geavanceerde UV-bestendigheid, CSTB-certificaat.
• HI-MACS® Ultra-Thermoforming: Geavanceerde thermoforming,
minimaal 6 mm radius.
• HI-MACS® Intense-Ultra: het beste van twee werelden – Ultra-Thermoforming
en Intense-Colour technologi.
Zie voor meer informatie pagina 65.

3000

Ultra-Thermoforming Format
PLAATDIKTE
IN MM

PLAATBREEDTE
IN MM

760
12

930

Standaard Afmetingen

PLAATLENGTE
IN MM

3680 **

1520

* Alleen leverbaar in S028
Alpine White.
** Alleen leverbaar in S928
Alpine White.

Speciale formaten
Speciaal formaat beschikbaar op speciaal verzoek, minimumhoeveelheden zijn van toepassing. Neem voor andere speciale afmetingen
contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
PLAATDIKTE
IN MM

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE
IN MM

VERKRIJGBARE
KLEUREN

4,5 mm

930

3000

Solid

910

2200 ~ 3680
Flexibele lengte

Solid, Granite, Lucent en
Ultra-Thermoforming

1220

2200 ~ 3680
Flexibele lengte

Solid, Granite.
Lucent 6 en 12 mm

1350

2200 ~ 3680
Flexibele lengte

Solid, Granite

1520

2200 ~ 3680
Flexibele lengte

Solid, Granite, Lucent

760

2200 ~ 3680
Flexibele lengte

Solid, Granite, Lucia

6 mm
9 mm
12 mm

20 mm
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760 x 2490 mm

760 x 3680 mm

910 x 2490 mm

910 x 3680 mm

760 x 3000 mm

930 x 3680 mm

1350 x 3000 mm
1350 x 3680 mm

1520 x 3680 mm
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Technische specificaties

Informatieblad

Meer dan 20 jaar onderzoek en ontwikkeling door LG heeft ertoe geleid dat
we hightech-kwaliteitsproducten produceren. Door de nieuwe thermalcuretechnologie, ontwikkeld door de ingenieurs van LG, presteert HI-MACS® beter
dan gewoon solid surface-materiaal.
U bespaart kostbare tijd omdat het onder meer makkelijker te schuren is.
Verder is HI-MACS® dankzij de thermalcure-technologie bijzonder goed
estand tegen hitte bestand.

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

GROEP 1

water
tandpasta
handcrème
natuurlijk fruit- en groentesap
limonade en fruitdranken
vlees en worst
dierlijke en plantaardige vetten en oliën
gistsuspensie in water
zoutoplossingen (NaCl
mosterd
logen, zeepoplossingen
reinigingsoplossing
alcoholische dranken
desinfectiemiddelen met fenol en chloramine-T

INWERKTIJD

EVALUATIE
G002
WIJZIGINGEN

16 – 24
uur

5-4

EVALUATIE
S028
WIJZIGINGEN

Getest conform EN ISO 19712 voor vaste
oppervlaktematerialen, zie de tabel (rechts)
voor de resultaten.

16 uur

5

4-5

Evaluatie

balpeninkt

GROEP 3

GROEP 4

TESTMETHODE

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

Slagtesttoestel
Kogelvaltest (valhoogte)

N
mm

*natriumhydroxide (25% oplossing)
*waterstofperoxide (30% oplossing)
*aceton
trichloorethaan
andere organische oplosmiddelen
geconcentreerde azijn (30% azijnzuur)
bleekmiddelen, en sanitairreinigers die deze bevattenthem
reinigingsmiddelen op basis van zoutzuur
jodiumtinctuur
boorzuur
lakken en lijmen (m.u.v. van snel uithardende soorten)
ontkalkers op basis van sulfaminezuur (≤10% oplossing)
nagellak
nagellakremover
vlek- of verfverwijderaar op basis van organische
oplosmiddelen

10 min.

*azijnzuur (5% oplossing)

20 min.

CLASSIFICATIE

5-4

5

4-5

4

<0,1%
<0,1%

<0,1%
<0,1%

≥25
≥1500

≥25
≥1500

geen zichtbare wijziging

4

lichte wijziging in glans en/of kleur, enkel
zichtbaar onder bepaalde hoek

3

matige wijziging in glans en/of kleur

2

duidelijke wijziging in glans en/of kleur

1

oppervlaktebeschadiging en/of blaasvorming

a = zuren en alkaliën in sterkere concentraties dan de
stoffenin Groep 3, die kunnen voorkomen in gangbare
commerciële reinigingsmiddelen. Dergelijke stoffen kunnen
het oppervlak zelfs bij zeer kort contact beschadigen of
verkleuren. Mochten deze op het oppervlak terechtkomen,
dienen ze dan ook direct te worden afgespoeld.

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)

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

UNI 9429

Resistentie tegen brandende sigaret

6C

6B

DIN 68 861, Deel 6, 11-’82

Resistentie tegen krassen

4D

4B

DIN 68 861, Deel 4, 11-’81

1 x 10¹² Ω

DIN IEC 1340-4-1, 04-’92
EN 61340-5-1

isolerend, niet geleidend

Warmtegeleidingsvermogen

W/mK

0.636

0.55

DIN EN 12664

Warmtedoorlaatweerstand

m2K/W

0.038

0.045

DIN EN 12664

Thermische uitzettingscoëfficiënt
van Standaard HI-MACS® Producten

mm/mK
m/m/°C

0.045
45 x 10 -6

0.055

DIN EN 14581

Waterdampdoorlaatbaarheid diffusieweerstandsgetal

µ

18607

16150

%
%
%

-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)

scale 0 – 10

beter dan 6

beter dan 6

Compatibiliteit met levensmiddelen

geschikt voor alle kleuren

Hygiëne

geschikt

DIN EN ISO 12572
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

SPECIFICATION / SUBJECT

MATERIAL THICKNESS

RESULTAAT

PRODUCT TESTED

TESTMETHODE

Brand Classificatie

12 mm

B1

HI-MACS® kleurbereik** S928, M551,
G554

DIN 4102

B1

S028 (standaard)

DIN 4102 / ABP

M1

S728, S828, S028,
T017, VW01, W001

NF P92-501

B - s1 - d0

HI-MACS® kleurbereik** (2007)

EN 13501-1

12 mm plus vezelcementplaat

B - s1 - d0

HI-MACS® kleurbereik** (2014)

EN 13501-1

12 mm

B - s1 - d0

S728 CE MED

EN 13501-1 / SBI

C - s1 - d0

S928

EN 13501-1

geslaagd

S028 (standaard)

DIN 5510

geslaagd R1/HZ3

S728 CE MED

EN 45545

IMO gecertificeerd

S728 CE MED

Module B & Module D

ETA

S728

DIBT

Avis Technique

S828

CSTB

OMSCHRIJVING

5

ISO 15184
DIN EN 438 Deel 12

Antislipeigenschappen

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

citroenzuur (10% oplossing)

GROEP 2

RESULTAAT GRANIET

8900

Elektrostatische
doorgangsweerstand

5-4

koffie (120 gram koffie per liter water)
zwarte thee (9 gram thee per liter water)
melk (alle soorten)
coladranken
witte azijn
reinigingsmiddelen op alkalinebasis (10% in water)
waterstofperoxide (3% oplossing)
ammoniak (10% oplossing van commercieel con centraat)
lippenstift
waterverf
wasgoedmarkerinkt

RESULTAAT SOLIDS

MPa

Slagsterkte

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

EENHEID

Buig-E-Module

Wateropname
Gewicht
Kracht/dikte

Chemische Resistentie

KLASSE

SPECIFICATIE

HI-MACS Exteria®

12 mm

* Momenteel niet van toepassing op Strato, Ultra Thermoforming en Intense Ultra.
** Producten zijn getest in 2007 en 2014: Alpine White, Fiery Red & Black.
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Concrete-collectie

Kleuren

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

NIEUWE

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.

Snow Concrete
G556 [12 mm]

Extra service op aanvraag

Cloud Concrete
G557 [12 mm]

Urban Concrete
Steel Concrete
G554 [20/12/9/6 mm] G555 [12/9/6 mm]

Chic Concrete
M551 [12 mm]

Shadow Concrete
M552 [12 mm]

Ebony Concrete
M553 [12 mm]

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

Marmo
Met geaderde structuur die aan marmer doet denken.

NIEUWE

Strato
De Strato-collectie breidt de HI-MACS® kleurenreeks uit met gloednieuwe designmogelijkheden: het natuurlijke en subtiele uiterlijk van
de kenmerkende strepen zorgen voor een geometrische aanblik.

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

NIEUWE

Stato Cloud
Z001 [12 mm]

Lucent

Strato Wind
Z003 [12 mm]

Strato Slate
Z005 [12 mm]

Opal
S302 [12/6 mm]
Δ E5

Sapphire
S303 [12 mm]

Ruby
S304 [12 mm]

Pavia
M603 [12 mm]

Aurora Bianco
M606 [12 mm]

Aurora Grey
M608 [12 mm]

Sanremo
M605 [12 mm]

Ispani
M428 [12 mm]

Edessa
M501 [12 mm]

Bellizzi
M427 [12 mm]

Cremona
M422 [12 mm]

Emerald
S305 [12 mm]

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

Terni
M201 [12 mm]

Laviano
M426 [12 mm]

Naples
M904 [12 mm]

Capri
M303 [12 mm]

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

Alpine White
S028 [20/12/9/6/
4,5 mm] Δ E5

Diamond White
S034 [12 mm]
Δ E5

Arctic White
S006 [12/9/6 mm]

Babylon Beige
S102 [12 mm]

Toffee Brown
S104 [12 mm]

Banana
S026 [12 mm]

Orange
S027 [12 mm]

Cream
S009 [20/12/6 mm]
Δ E5

Almond
S002 [12 mm]
Δ E5

Ivory White
S029 [12/9/6 mm]
Δ E5

Nougat Cream
S201 [12/6 mm]

Suede
S121 [12 mm]

Grey
S005 [12/9/6 mm]

Marta Grey
S108 [12 mm]

Steel Grey
S109 [12 mm]

Concrete Grey
S103 [12 mm]

Lemon Squash
S106 [12 mm]

Fiery Red
S025 [12 mm]

Festival Pink
S116 [12 mm]

Light Green
S212 [12 mm]

Sky Blue
S203 [12 mm]

Evergreen
S119 [12 mm]

Deep Indigo
S115 [12 mm]

Satin White
S001 [12/9/6 mm]

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

Ice Queen
W001 [20/12 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]

Tambora
VE01 [12 mm]

Santa Ana
VA01 [12 mm]

Frosty
VA22 [12 mm]

Maui
VG21 [12 mm]

Venus
T011 [12 mm]

Hercules
T020 [12 mm]

Cima
VB02 [12 mm]

Aster
Met transparante korrels en parelmoeren glans.

Cosmic Blue
S120 [12 mm]

Midnight Grey
S117 [12 mm]

Mink
S118 [12 mm]

Dark Night
S111 [12 mm]

Coffee Brown
S100 [12 mm]

20 mm: Aangegeven kleuren zijn uit voorraad leverbaar. Alle andere kleuren op verzoek, behalve Chic Concrete,
Shadow Concrete, Ebony Concrete en de Marmo Collectie. Minimum hoeveelheden zijn van toepassing.
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Black
S022 [12/9/6 mm]

Nebula
T010 [12 mm]

Andromeda
T017 [12 mm]

New Moon
T019 [12 mm]

HI-MACS® Kleuren | 63

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

HI-MACS® ADVANCED SERIES
De HI-MACS® plaat specificaties voor speciale toepassingen
Arctic Granite
G034 [20/12/9/6
mm], Δ E5

Lunar Sand
G108 [12/9 mm]

White Quartz
G004 [20/12/9/
6 mm], Δ E5

Tapioca Pearl
G050 [12 mm]

Crystal Beige
G101 [12 mm]

Pebble Pearl
G107 [12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [12 mm]
Δ E5

Riviera Sand
G106 [12/9 mm]

Beach Sand
G048 [12/9 mm]
Δ E5

Peanut Butter
G100 [12 mm]

Grey Sand
G002 [12/6 mm]
Δ E5

Platinum Granite
G007 [12 mm]

Allspice Quartz
G063 [12 mm]

Mocha Granite
G074 [12 mm]

Brown Pearl
G105 [12 mm]

Midnight Pearl
G015 [12 mm]

HI-MACS® FR – Minimale ontvlambaarheid
Sparkle kleuren
ontwikkeld door
Karim Rashid:

Black Sand
G009 [12 mm]

Black Pearl
G010 [12/6 mm]

Kold Silver
P102 [12 mm]

Black Granite
G031 [12/9 mm]

KARIM RASHID

De HI-MACS® FR-kwaliteit met verminderde ontvlambaarheid is momenteel
verkrijgbaar in Alpine White S728 uit de Solid collectie.
Bovenal ontving het individuele materiaal FR-kwaliteit een brandbeschermingsclassificatie “B-s1-d0” conform EN 13501 (enkele brandtest (SBI-test))*.
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).

k

LOGO - Blac

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

Pause
R009 [12 mm]
6% Recycled
Content

Ripe Cotton
G518R [12 mm]
10% Recycled
Content

Simplicity
R943 [12 mm]
6% Recycled
Content

Rest
R118 [12 mm]
6% Recycled
Content

Alpine White
S728 [12 mm]
Δ E5

HI-MACS® S828 – Verbeterde UV-bestendigheid
KARIM RASHID

Harmony
R542 [12 mm]
6% Recycled
Content

Het spectrum aan mogelijkheden voor het gebruik van HI-MACS® in de hoogwaardige binnenhuisarchitectuur groeit dankzij ons brede assortiment platen voor speciale toepassingen. Op deze manier
kan er perfect tegemoetgekomen worden aan projecten met speciale aanbestedingscriteria en
uitdagende ontwerpeisen.

one 225C
LOGO - Pant

Relieve
R530 [12 mm]
6% Recycled
Content

Oatmeal
GT938 [12 mm]
6% Recycled
Content

Lemongrass
G503R [12 mm]
10% Recycled
Content

HI-MACS® S828 (Alpine White) is de nieuwe formule voor buitengevels. Dit
product heeft een hogere uv-bestendigheid, wat vooral van belang is voor gevels
die sterk aan zonlicht blootstaan. Het product voldoet in alle categorieën aan de
eisen die in Avis Technique en door het CSTB worden gesteld. In Frankrijk geldt
de klasse M1 voor de brandvertragende eigenschappen van het materiaal.

Alpine White
S828 [12 mm]

HI-MACS® Ultra-Thermoforming
Honeysuckle
G504R [12 mm]
10% Recycled
Content

Portland
GT945 [12 mm]
6% Recycled
Content

HI-MACS® Ultra Thermoforming platen zijn momenteel verkrijgbaar in
Alpine White S928. Voor een beschrijving van de ontwerpmogelijkheden
van HI-MACS® Ultra Thermoforming producten, zie Blz. 20.

De Eden Plus-collectie is
verkrijgbaar op aanvraag.

Alpine White
S928 [12 mm]

Eco-punten scoren helpt: uw project en het milieu
Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) is
een veelgebruikt vrijwillig systeem van de US Green
Building Council (USGBC) om de milieuprestaties van
gebouwen te certificeren. LEED certificeert gebouwen
met een puntensysteem. HI-MACS® helpt te voldoen aan
de EQ-credit voor lage-emissiematerialen in de categorie
kwaliteit van de binnenomgeving (EQ).

HI-MACS® Eden Plus draagt bij aan:
• MR BPDO - Environmental Product Declaration - optie 1: milieuproductverklaring
• MR BPDO - Sourcing of Raw Materials - optie 1: rapportage over herkomst grondstoffen
• MR BPDO - Material Ingredients - optie 2: optimalisatie materiaalbestanddelen
• MR BPDO - Material Ingredients - optie 3: optimalisatie toeleveringsketen
• EQ-credit: lage-emissiematerialen

Toelichting kleuren: Het standaard HI-MACS®-materiaal is voor elke kleur identiek, maar
donkere kleuren (en 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.
Sommige HI-MACS®-kleuren zijn ideaal voor toepassing buiten omdat ze goed bestand
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
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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.

HI-MACS® Intense Ultra
HI-MACS® Intense Ultra is gebaseerd op een gloednieuwe materiaalsamenstelling, een combinatie van Intense Colour en Ultra-thermoforming. Donkere
kleuren worden “intenser”, donkerder en ook minder kwetsbaar, met minder
zichtbare krasjes. De nieuwe HI-MACS® Intense Ultra heeft ook uitstekende
thermoforming-eigenschappen. Door de nieuwe samenstelling is een zeer kleine
straal tot minimaal 6 mm mogelijk, zonder dat er witte verkleuring optreedt,
ook bij donkere kleuren.

Intense Ultra Grey
S923U [12 mm]

Intense Ultra Dark Grey
S924U [12 mm]

Intense Ultra Black
S922U [12 mm]

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.
Kleuren met dit teken hebben een semi-transparant effect, duidelijk in combinatie
met lichtbronnen.
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Spoelbakken.
Ruim en elegant.

HI-MACS®-bakken worden geproduceerd met een hoogwaardige giettechniek.
Welk product u ook kiest uit onze collectie: alle bakken worden verzonken
gemonteerd in het werkblad of onder het oppervlak geïnstalleerd. Speciale
maatwerkcreaties zijn ook mogelijk.
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· De HI-MACS® spoelbakken CS824D,
CS800D, CS490D zijn enkel
verkrijgbaar met overloop.
· Alle andere HI-MACS® spoelbakken
zijn verkrijgbaar met en zonder
overloop.
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HI-MACS®-spoelbakken voor keukens en laboratoria
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Wasbakken.
Beste ontwerp voor de badkamer.

HI-MACS®-wastafels voor badkamer
Rechthoekige of ovale, diepe of ondiepe wastafels, kleine badkamers of
totaaloplossingen, het zwembadprogramma van HI-MACS® biedt creatieve
architecten en badkamerplanners talrijke mogelijkheden.
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B

CB680

B

CB503

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

80
320

320

130

115

130

115

720

80

88,5

Ø 370 ± 1,5

580 ± 1,5

0

R1

520

749,9

320

( Ø 368)

(368)

370 ± 1,5

(368)

370 ± 1,5

CB723

CB523

88,5
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· De HI-MACS® lavabo’s CB523, CB723, de HI-MACS® opstaande lavabo
collecties en het HI-MACS® baby badje zijn enkel verkrijgbaar zonder overloop.
· Alle andere HI-MACS® Wasbakken zijn verkrijgbaar met en zonder overloop.

B

Alpine White
S028

Garantie: 15 jaar op alle geprefabriceerde HI-MACS®
wasbakken, spoelbakken en Baby Bath.
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HI-MACS® spoelbakk, HI-MACS® Baby Bath,
HI-MACS® wastafels zijn leverbaar in
Alpine White S028

680
751
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HI-MACS® Baby Bath

CB483

10

45

320

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

CB330C

CB540R

22
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B

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

R 15

280

R15

156

B
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Nieuwe bad- en douchebakcollectie.
Nog meer mogelijkheden met HI-MACS®
voor een fraaie badkamer.

Opmerking:
1. Het product wordt geleverd inclusief het bad of de douchebak (zoals op de tekening)
en het bijbehorende montagemateriaal, namelijk in hoogte verstelbare poten, een
geluidsisolerende mat en een houten stabilisatieplaat.
2. Er is bovendien plaatmateriaal nodig om de installatie op de foto realiseren.

HI-MACS® baden

HI-MACS®douchebakken

CBT-170-70

1200

850

1188
1110

600

888
810

450

1750

900

900

350
1650

450

700
350

700

650
325

1650

1700

800

CST-90-90S**

900

1600

800

750

1600

CST-90-120S**

CST-90-120M*

450

CBT-160-70

hebben hiernaast nog meer voordelen: drie eenvoudige modellen
verruimen de mogelijkheden om het design en de functionele bijzonderheden van de badkamer te benadrukken en om de perfecte wellnessruimte te ontwerpen in woningen, hotels of openbare ruimtes.

750

CBT-160-65

HI-MACS® is het perfecte materiaal voor badkamers omdat het zo
warm, zijdeachtig glad aanvoelt. De eigenschappen die hiervoor zorgen,
zorgen er ook voor dat het ongelofelijk gemakkelijk is schoon te houden
en perfect hygiënisch is. De nieuwe douchebakken van HI-MACS®

product visueel naadloos is: geen zichtbare naden en dus hygiënisch
en gemakkelijk te onderhouden. De nieuwe baden van HI-MACS®
ronden de collectie perfect af en maken van de ruimte meer dan alleen
een badkamer, ze veranderen deze in een algemene feel-good ervaring.

700

Het bad vormt samen met de wastafels het centrale element van
een fraai vormgegeven badkamer. Beide elementen zijn nu beschikbaar in hetzelfde materiaal: glanzend en functioneel in een praktisch
en esthetisch geheel. De drie nieuwe baden zijn allemaal bedoeld
voor inbouw. Het bad wordt vlak ingebouwd in de plaat, zodat het

73

19

63

* Afvoer in het midden
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** Afvoer aan de zijkant
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** Afvoer aan de zijkant
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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

LG Hausys Europe GmbH . joussenkarliczek.de

HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ en HI-MACS Exteria® 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. ©2020. LG Hausys Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.

