Foto’s op deze zijde: School Bairro do Mouco, ©Tiago Casanova | Pangéo Conseil, © Julie Brichet | Bermondsey Wall Penthouse, © Bruce Hemming Photography

www.himacs.eu

Algemene Brochure 2021

Realiseer prachtige ideeën
met HIMACS

Solid Surface Material

HIMACS Algemene Brochure 2021
Wat is HIMACS?

		Page 03

HIMACS. Want kwaliteit wint.		

Page 04

Materiaaleigenschappen

Page 05

Werken met HIMACS		

Page 06

HIMACS Quality Club

Page 07

Ecologie en gerecyclede kleuren

Page 08

Hygiënische eigenschappen		

Page 10

HIMACS-collecties 2021		

Page 11 – 27

HIMACS-projecten			

Page 28 – 61

LX Hausys network			Page 62
Specificaties			

Page 63 – 65

HIMACS Kleuren			

Page 66 – 69

Was- en spoelbakken		

Page 70 – 73

Baden en douchebakken		

Page 74 – 75

Woonruimten
Page 48 – 50

Wat is HIMACS?

Meubels en
verlichting
Page 51

Contact				Page 76

Openbare gebouwen
en kantoren

Keuken
Page 52 – 53

Page 29 – 32

Winkels en
beurzen

Een bijzonder materiaal

Een oneindige bron van inspiratie

HIMACS is een slim composietmateriaal van

In deze brochure vindt u een selectie van

acryl, mineralen en natuurlijke pigmenten.

projecten waarbij HIMACS succesvol werd

Het vormt een glad, niet-poreus oppervlak, is

ingezet. Om de veelzijdigheid van het materiaal

geschikt voor thermoforming en heeft geen

te laten zien in de praktijk, en ter inspiratie.

zichtbare naden.

Wat gaat u straks doen met HIMACS?

Prestaties, fabricage, functionaliteit en hygiëne:

Badkamer

HIMACS voldoet in alle opzichten aan de

Page 54 – 55

HIMACS. Because Quality Wins.

hoogste kwaliteitsnormen. Het is geschikt voor

Page 33 – 35

vele toepassingen en biedt talloze voordelen
ten opzichte van conventionele materialen.
Gevels en
wandbekleding

Vliegveld
Page 56 – 57

Page 36 – 37

Horeca en
Gastronomie

Buitenshuis
Page 58

Gezondheidszorg

Scheepvaart

Page 42 – 45

Page 59

Onderwijs en
culturele plaatsen

Beste van de
laatste tien jaar

Page 46 – 47

Page 60 – 61

2 | HIMACS – The Solid Surface Material by LX Hausys – himacs.eu

Gefotografeerd door Rafael Krötz

Page 38 – 41

Wat is HIMACS? | 3

Kwaliteit is: de langste garantie
We geven onze Quality Club-leden 15 jaar garantie.

De excellente eigenschappen van HIMACS
in een oogopslag

Kwaliteit is: verankerd in ons DNA
HIMACS komt voort uit de hightech infrastructuur en de
jarenlange ontwikkelervaring van LX Hausys. LX Hausys Group

Design

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

Grenzeloos kleurenspectrum

Driedimensionaal design voor

Visueel naadloze verwerking

Spectaculaire lichteffecten dankzij

complete ontwerpvrijheid

van platen en vlakke installatie

doorzichtige kleuren

van spoel- en wasbakken

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

Prestaties

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

Sterk en duurzaam

Eenvoudig te reinigen en optimale

Geen uitstoot, bevat geen

Brandvertragend, ondoordringbaar

hygiënische eigenschappen

formaldehyde of nanodeeltjes

voor vloeistoffen en bestand tegen
ziekteverwekkers en chemicaliën

Kwaliteit is: een netwerk van vaklieden

Fabrication

Duurzaamheid

Gemakkelijk te verwerken met

Gemakkelijk te herstellen en

Het restmateriaal kan worden

gereedschap voor hardhout

te repareren

hergebruikt om afval te verminderen

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 HIMACS Quality Club.
We brengen u graag met hen in contact.
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Gerecyclede kleuren verkrijgbaar

HIMACS. Because Quality Wins. – Materiaaleigenschappen | 5

Beginnen met HIMACS is makkelijk:
u hebt alles al in huis

Welkom bij de HIMACS Quality Club!
De leden van de HIMACS Quality Club zijn onze belangrijkste partners als het gaat

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

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, online communicatie, en
deelname aan alle branchegerelateerde evenementen.
• Partners die lid zijn van de HIMACS Quality Club hebben het exclusieve

Sluit nu aan bij de HIMACS Quality Club! Certificeer uw

recht om 15 jaar garantie op de materialen te bieden. Ze hebben daarmee

verwerkingsexpertise door deel te nemen aan ons trainings-

een beslissend concurrentievoordeel als ze naar projecten dingen.

programma en word lid van de HIMACS 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 HIMACS 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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Werken met HIMACS – HIMACS Quality Club | 7

Wie groen denkt, creëert een geheel ecosysteem.

De kleurkeuze voor een positieve ecologische balans.
Duurzaam ontwerpen door consistent recyclen.
Met HIMACS kunt u niet alleen uit een onbegrensd aantal verschillende

Natuurlijke en duurzame kleuren

tinten kiezen, maar u kunt ook kiezen voor een bijzonder duurzaam ontwerp

LX Hausys heeft bijzonder milieuvriendelijke oplossingen in zijn product

met onze serie gerecyclede kleuren.

aanbod: u vindt het kleurenpalet van gerecyclede natuurlijke kleuren en

Gerecyclede kleuren van HIMACS zijn duurzaam, kleurecht en gemakkelijk

aardetinten op pagina 68.

te onderhouden. Ze hebben dezelfde uitstekende eigenschappen en groene
voordelen als onze standaard HIMACS, maar bevatten bovendien 16% preconsumer gerecycled materiaal. SCS Global Services heeft het vermelde

LX Hausys is wereldwijd pionier in verantwoord ondernemen en brengt deze houding consistent in
praktijk. Van productie tot aan transport en afvoer, voldoet HIMACS aan de strengste milieunormen;
HIMACS is de beste leerling in zijn klas.

©iStockphoto – 4maksym

gehalte aan gerecycled materiaal gecertificeerd.

* Greenguard-certificaat bevestigt dat producten voor toepassing binnenshuis de
grenswaarden voor uitstoot van chemische stoffen niet overschrijden.
** Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) zie voor meer informatie
pagina 8.

Gerecyclede kleuren van HIMACS hebben ook het GREENGUARDcertificaat* voor kwaliteit van de binnenlucht
Gerecyclede kleuren van HIMACS geven recht op LEED** credits
voor duurzaam ontwerp.

Kwaliteit betekent vandaag al over morgen nadenken
1. Materiaalsamenstelling: HIMACS bestaat voor 67% uit natuurlijke

6. Certificaten, milieuproductverklaringen en reguliere tests:

mineralen, voor 30% uit het fijnste acryl en voor 3% uit natuurlijke
pigmenten.

	

Duitse raad voor duurzaam bouwen (DGNB)

	HIMACS heeft kwaliteitsniveau 4 van 4 behaald – de beste
2. Materiaalveiligheid: HIMACS is volledig vrij van formaldehyde en

score – voor de lokale milieu-effecten van het gehele product

nanodeeltjes en stoot geen vluchtige stoffen uit, en zorgt zo voor een

(2018). Het DGNB-systeem is een uniek, holistisch certifice-

bijzonder hoge binnenluchtkwaliteit.

ringssysteem voor duurzaam bouwen.

3. Productieproces: HIMACS wordt op een energiezuinige en grondstofbe-

Building Research Establishment Environmental Assessment

sparende manier geproduceerd. Dit houdt onder andere consistent

Method (BREEAM)

beperken van de hoeveelheid afval, recyclen van pre-industriële restanten

Het materiaal voldoet onder andere aan “Hea 02 Indoor Air

en waterbesparing in. De productiefaciliteiten zelf, bijvoorbeeld die in

Quality” voor bijzonder goede luchtkwaliteit. BREEAM is een

Cheongju (Korea) of Atlanta (VS), voldoen ook aan alle milieurichtlijnen.

van de belangrijkste algemene beoordelingsmethoden ter
wereld voor duurzame architectuur.

4. Logistiek: Zowel in transport als logistiek voldoen onze geselecteerde
partners aan de strengste ecologische normen.

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED)
is een veelgebruikt vrijwillig systeem van de US Green

5. Verwerking: Het materiaal is vrijwel zonder afval te verwerken. HIMACS

Building Council (USGBC) om de milieuprestaties van ge-

is bovendien extreem sterk en duurzaam in gebruik. Het oorspronkelijke

bouwen te certificeren. LEED certificeert gebouwen met

uiterlijk van het materiaal is na verloop van tijd gemakkelijk te herstellen.

een puntensysteem. Architecten en ontwikkelaars die

Het hoeft dus niet vervangen te worden, wat gunstig is voor de milieuvoet-

HIMACS toepassen in hun projecten, kunnen EQ Credit

afdruk op lange termijn.

claimen voor materialen met weinig uitstoot in de

DGNB: Duitse raad voor duurzaam bouwen [Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen]
BREEAM: Building Research Establishment Environmental Assessment Method
LEED: Leadership in Energy and Environmental Design

categorie binnenluchtkwaliteit (EQ).
Environmental Building Certificate – Grade “outstanding”
De Koreaanse vereniging voor schone lucht certificeert dat
HIMACS voldoet aan de Koreaanse regelgeving voor
milieuvriendelijke bouwmaterialen.

U vindt meer informatie over dit onderwerp in onze brochure
“The sustainable quality of HIMACS” of op www.himacs.eu.

8 | HIMACS – The Solid Surface Material by LX Hausys – himacs.eu

Ecologie en gerecyclede kleuren | 9

HIMACS. Het solid surface-materiaal
voor een buitengewoon hygiënische
omgeving.
Vuil en ziekteverwekkers krijgen geen kans.

Zeer geschikt
voor ontsmetten
van gevaarlijke virussen
als HIV-1 en
SARS-CoV-2.

Geen naden en dus gemakkelijk schoon te maken.

HIMACS is bestand tegen schimmel, vuil, virussen, bacteriën en tal
van chemische stoffen en is daarvoor internationaal gecertificeerd*.

Bestand tegen
bacteriën

Bestand tegen
chemische stoffen

Bestand tegen
virussen

De hygiënische eigenschappen van HIMACS.
Naadloze, gemakkelijk te onderhouden afwerking

Chemische resistentie

HIMACS heeft een glad, krasbestendig oppervlak zonder poriën: vloei

U kunt HIMACS onderhouden met de sterkste reinigingsmiddelen, van

stoffen en ziekteverwekkers kunnen niet doordringen. Door de naadloze

huishoudelijke producten tot chemicaliën voor het reinigen van operatie

verwerking kunnen er zich geen bacteriën of schimmels nestelen en is

kamers. En het blijft er “als nieuw” uitzien.

het oppervlak snel en grondig schoon te maken, zodat kruisbesmetting
en ziekteverwekkers geen kans krijgen.

Functionaliteit komt samen met design
HIMACS is flexibel te vormen en is verkrijgbaar in een breed scala aan

UV-C desinfectiemethode

kleuren. Het materiaal biedt daarom buitengewone designmogelijkheden

De UV-C-methode is een fysische sterilisatieprocedure met UV-straling.

met alle voorwaarden voor een steriele omgeving.

De HIMACS
collecties 2021.
Meer dan de som der delen.

UV-C doodt snel en effectief micro-organismen als ziekteverwekkers,
virussen en bacteriën. Vanwege de unieke eigenschappen is deze zeer
effectieve methode bruikbaar met HIMACS S828 UV+.

* gecertificeerd door een onafhankelijk laboratorium, overeenkomstig de internationale
normen LGA en NSF.

U vindt meer informatie over dit onderwerp in onze brochure “Het beste
materiaal in zijn soort voor gezondheidszorg” en op www.himacs.eu.

Niño Jesús Hospital, Madrid, Spanje – Design: Elisa Valero – Verwerking: Muebles Maderama – Foto: Fernando Alda
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TERRAZZO-COLLECTIE

STRATO-COLLECTIE
Terrazzo heeft een lange traditie als
esthetisch materiaal: het grofkorrelige
uiterlijk biedt al sinds de oudheid de
perfecte combinatie van duurzaamheid
en elegantie. HIMACS speelt in op deze
trend met twee kleuren. Ze combineren allebei perfect met het typische
grofkorrelige, “gespikkelde” uiterlijk.
De Terrazzo-collectie is bijzonder
geschikt voor de horeca en alle andere
drukbezochte openbare ruimtes.

Terrazzo Classico

Terrazzo Grigio

De Strato-collectie breidt de HIMACS
kleurenreeks uit met gloednieuwe
designmoge-lijkheden: 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.

Strato Cloud
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Strato Wind

Strato Slate

De HIMACS-collecties 2021 | 13

MARMO-COLLECTIE

Ispani

Edessa

Bellizzi

Cremona

Terni

Laviano

Naples

Capri

De HIMACS Marmo-collectie biedt kleuren die aansluiten bij de huidige
trends voor een hoogwaardig marmer uiterlijk, van semi-transparant wit
tot grijstinten en markante donkerbruine en antraciet tinten.

De nieuwe Aurora-kleuren zijn geïnspireerd op de natuurlijke schoonheid van het noorderlicht.
Deze tinten vatten de schitterende golven in de lucht in de energieke flow van Aurora Borealis.
Met de semi-transparante kleuren Pavia en Aurora Cotton speelt u met licht voor een dramatisch
effect waarmee u dit natuurverschijnsel in uw interieur kunt integreren. De nieuwe Aurora-kleuren,
die voortkomen uit de Marmo-collectie, combineren op de natuur geïnspireerde esthetiek met
Pavia
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de nieuwste generatie solid surface HIMACS.

Aurora Cotton

Aurora Bianco

Aurora Blanc

Aurora Grey

Aurora Torano

Aurora Bisque

Aurora Umber

Sanremo

De HIMACS-collecties 2021 | 15

CONCRETE-COLLECTIE

LUCIA-COLLECTIE

Snow Concrete

Cloud Concrete

Urban Concrete

Chic Concrete

Shadow Concrete

Ebony Concrete

Steel Concrete

De industriële look van beton in combinatie met de ongelooflijke flexibiliteit
van HIMACS. 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 HIMACS-collecties 2021 | 17

LUCENT-COLLECTIE

De grotere deeltjes van de Volcanics-nuances

Transparantie en effectief

voegen stijl aan elk ontwerp toe. Bij gebruik op

gebruik van licht zijn

grote schaal is het resultaat een spectaculair

beslissende elementen van

schouwspel.

de hedendaagse architectuur.

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

VOLCANICS-COLLECTIE

De kleurtinten uit de Lucent
Drie kleuren uit de Volcanics-range bevatten

Gemini

Tambora

Santa Ana

Collectie met hun exceptionele

gerecycled materiaal en vormen zo een

lichtdoorlatende eigenschap-

milieuvriendelijke oplossing met het luxueuze

pen zijn uitermate geschikt

uiterlijk van natuursteen.

voor spectaculaire designs.

Frosty

Maui

Cima

Opal

Sapphire

HIMACS Santa Ana VA01 – ©Studio Podrini

Ruby

Emerald

Oblique Men – Design: The Invisible Party – Vervaardiging: Van Assem Interieurbouw – Leverancier: Baars & Bloemhoff – Materiaal: HIMACS,
Emerald Gefotografeerd door Sal Marston Photography

18 | HIMACS – The Solid Surface Material by LX Hausys – himacs.eu

De HIMACS-collecties 2021 | 19

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

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
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Studio Podrini, studiopodrini.com

Design: Herrmann Flavio – Vervaardiging: IL Falegname Fabrizio Sagl – HIMACS leverancier: klausler acrylstein ag, Zwitserland
Gefotografeerd door Claudio Bader

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
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HIMACS EXTERIA®

GRANITE-, QUARTZ-, SAND- & PEARL-COLLECTIES
Ultieme elegantie dankzij levendige texturen, harmonieuze natuurlijke
tonen en maximale subtiliteit. De collecties Sand & Pearl, Granite

Arctic Granite

Lunar Sand

White Quartz

Cotton Field

Windy Hill

Tapioca Pearl

Crystal Beige

Pebble Pearl

Sea Oat Quartz

Riviera Sand

Beach Sand

Peanut Butter

Allspice Quartz

Mocha Granite

Brown Pearl

Grey Sand

Platinum Granite

Highland

Midnight Pearl

Black Sand

Black Pearl

Black Granite

School Bairro do Mouco – Design: Falanstério Atelier de Arquitetura – Verwerking: Horta & Verissimo –
HIMACS leverancier: Banema S.A. – Gefotografeerd door: Tiago Casanova

Met HIMACS Exteria® is het nu nog
leuker om buiten op pad te zijn.

en Quartz zijn perfect, alleen of in combinatie met andere kleuren.

Met HIMACS worden overal ter wereld al jarenlang spectaculaire gevels

Met HIMACS Exteria® biedt LX Hausys nieuwe toepassingsmogelijkheden

gebouwd. De voordelen worden daarbij vakkundig gepresenteerd:

buitenshuis.

artistiekgefreesde reliëfs met typografie, vlak gemonteerde bedrijfslogo’s,

• S728 HIMACS-FR (Alpine White) bieden al vele jaren een verhoogde

patronen met achtergrondverlichting en andere spectaculaire lichteffecten
en gebogen vormen. En elk goed design is een inspiratiebron voor nog

brandwerendheid – en zijn ETA-gecertificeerd.
• S828 HIMACS-UV+ (Alpine White) is de nieuwe formule voor buitengevels.
Dit product heeft een nog hogere uv-bestendigheid, wat vooral van belang

meer creativiteit.

is voor gevels die aan grote hoeveelheden zonlicht blootgesteld zijn.
• Alle andere HIMACS kleuren met het zonsymbool zijn ook geschikt voor

“Arc” – Design: OS Δ OOS – Vervaardiging: Bone Solid – Leverancier: Baars & Bloemhoff
Materiaal: HIMACS Black Sand, Black Pearl – Gefotografeerd door: ©Patrick Meis

buiten. U vindt deze op pagina 66 t/m 68.
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HIMACS Exteria®-certificaten

HIMACS van LX Hausys heeft
deFranse QB certificering en
CSTB ATec “Avis Technique” voor
geveltoepas-singen in S828
Alpine White (Avis Technique
2.2/18-1795_V1) behaald.

De HIMACS-gevel in S728 –
Alpine White, bevestigd met
KEIL-inzetstukken en een
BWM-structuur, heeft de
ETA-tests (European Technical
Agreement) met succes
doorstaan.
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HIMACS ULTRA-THERMOFORMING &
HIMACS HIGH-PERFORMANCE ADHESIVE

HIMACS INTENSE ULTRA

Permanente innovatie zit in ons DNA

HIMACS Intense Ultra.
Werk met kracht.

HIMACS Ultra-Thermoforming:
Extreme curves
De HIMACS Ultra-Thermoformage-formule maakt nog extremere
vormgeving mogelijk: de minimale binnenstraal van 6 mm
(voorheen 50 mm) opent een geheel nieuwe ontwerpdimensie.
Radius 6 mm

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

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

Radius 50 mm

kan aanzienlijk kleiner worden gemaakt, waardoor het uiterlijk en
de grootte van de wastafel wordt verbeterd.
De nieuwe ultra-thermogeformeerde kwaliteit in de populaire
‘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 HIMACS-producten.
Intense Ultra Grey

Intense Ultra Dark Grey

Intense Ultra Black

HIMACS hoge kwaliteit lijm: komt zijn belofte na
Het gloednieuwe HIMACS Intense Ultra is een revolutie voor de solidDe belangrijkste taak van kleefmiddelen is het duurzaam verlijmen van twee delen – de verbeterde

surfacemarkt met nieuwe designmogelijkheden.

formule van onze lijm doet dit perfect, dankzij de veel sterkere hechting. Bovendien is de viscositeit

Intense, met zijn passende naam, is een gloednieuw materiaal met

aanzienlijk verbeterd; dit betekent dat de lijm nauwkeuriger kan worden gebruikt, waardoor lastige

krachtige, opmerkelijke prestaties. De productserie combineert het beste

“bleedings” vermeden worden. De UV-bestendigheid van de lijm is tevens verbeterd.

uit twee werelden: intense kleurtechnologie en ultra-thermoforming.
HIMACS Intense Ultra was bekroond met
de prestigieuze Archiproduct Design Award.
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Perfect voor keuken, laboratorium en badkamer.

HIMACS WASBAKKEN, SPOELBAKKEN, BADEN & DOUCHEBAKKEN

Creatieve ontwerpers hebben met de uitgebreide serie wasbakken, spoelbakken, baden en douchebakken
van HIMACS alle mogelijkheden in handen om functionele en smaakvolle keukens, badkamers, sanitaire
voorzieningen en ziekenhuisfaciliteiten te ontwerpen. Al deze producten, met uitzondering van een aantal

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

wastafels, zijn bedoeld om onder of vlak in HIMACS-plaatmateriaal te monteren.

De nieuwe douchebakken en baden van HIMACS 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 HIMACS 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 HIMACS regelmatig onderworpen
wordt aan producttesten, en beschikt over alle certificaten

HIMACS
Projects

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Terry Quinlen – Pilot Media

Showroom Panelwork – Manacor, Mallorca, Spanje – Design: Alejandra Company – Materiaal HIMACS – Gefotografeerd door © Ideograma, estudio de diseño.

op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

Grote ruimtes en installaties uit heel Europa.
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Allwood Boardroom

Als architectuur en kunst één worden

Locatie: Laois, Ierland

Hoe HIMACS is toegepast in dit project illustreert uitstekend de veelzijdigheid

Design: Allwood Architectural Joinery, Ierland, allwood.ie

van het materiaal: de imposante schap, een nuttig object en tegelijkertijd een

Verwerking: Allwood Architectural Joinery, Ierland, allwood.ie

kunstwerk, en de verlichte inleg in de deuren van de keukenkast zijn het bewijs

HIMACS leverancier: James Latham

van een indrukwekkende designkwaliteit. De opvallende vergadertafel met

Materiaal: HIMACS Alpine White Ultra-Thermoforming,

de grote afgeronde randen, de randen van het meubilair en de media, en het

Marta Grey

glanzende keukenwerkblad zijn allemaal vakkundig gemaakt van HIMACS.
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The Garage Stadionplein
Amsterdam

Design: Lopez Myriam Architecture Intérieure, Frankrijk

Locatie: Amsterdam, Nederland

Verwerking: R2D2

Design: Rijnboutt Architecten, rijnboutt.nl

HIMACS leverancier: PlanAcryl

Verwerking: VAN DER PLAS Meubel &

Materiaal: HIMACS Alpine White

Project BV, vanderplas.biz

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Kees Hummel Fotografie

Locatie: Agen, Frankrijk

Pangéo Conseil

HIMACS leverancier: Baars & Bloemhoff
Driedimensionale wand of spectaculaire schap?

Materiaal: HIMACS Alpine White

HIMACS, hier te zien in Alpine White, gaat naadloos op
in dit samenspel van hoogwaardige materialen van klassieke

Ooit een showroom, nu een ontmoetingsplaats

schoonheid. Door het doordachte gebruik van licht lijkt dit

De naam “The Garage” verwijst naar het feit dat

materiaal tegelijkertijd massief en lichtgewicht.

dit ooit een autoshowroom was. Maar deze ruimte
biedt nu een slimme zitgelegenheid en nodigt
gebruikers uit zich te ontspannen en elkaar te
ontmoeten. De constructieve elementen zijn
gemaakt van HIMACS. Ronde vormen en praktisch.
Massief en door de onderverlichting toch bijna
zwevend. De ziteilanden geven de ruimte structuur

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Julie Brichet / juliebrichet.com

en functie.
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Ontvangstbalie Floriworld Experience Centre
Alles in dit gebouw, waar de gasten worden verwelkomd aan deze receptiebalie,

Design: ANN DAS Architettura d’Interni, anai.nl

is gecentreerd rond de schoonheid van bloemen. Het witte blad vormt een

Verwerking: Issos Interieurbouw, issos.nl

glanzend contrast met het kleurige design van de wand erachter. De lichte

HIMACS leverancier: Baars & Bloemhoff

buiging en de afrondingen lopen vloeiend in elkaar over, maar maken aan de

Materiaal: HIMACS Alpine White

andere kant onderdeel uit van een organisch samenspel van vormen.

Winkels en
beurzen

In de detailhandel mogen geen concessies worden
gedaan aan kwaliteit. HIMACS doet precies wat hightech
merk LX Hausys belooft: het materiaal voldoet perfect
aan de eisen voor een prestigieuze omgeving.

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Francisco Nogueira

Gefotografeerd door Issos Interieurbouw

Locatie: Aalsmeer, Nederland

Conversion Works
Locatie: Halle, België
Design: Conversion Works,

Banema Lab and Studio

Verwerking: Dadec Interieur,

Locatie: Lissabon, Portugal

rechtlijnig meubilair met opvallende rasterpa-

dadecinterieur.be

Design: Architect Pedro Campos

tronen, en dat alles in een levendige petrol-

HIMACS leverancier: Cras

Costa, camposcosta.com

kleur. Het design, in de kleur Evergreen, van

Materiaal: HIMACS Alpine White

Verwerking: Horta & Veriíssimo

deze concept store in Lissabon was mogelijk

HIMACS leverancier: Banema S.A.

dankzij de thermoplastische eigenschappen

Materiaal: HIMACS Evergreen

van HIMACS.

Het doel van deze installatie was
het ombouwen van een oude watertoren tot kantoren, met grote, zeer
functionele werkoppervlakken.
Conversion Works, waarvan de slogan
“vormgeving van buitengewone
ruimtes” is, heeft de uitdagende
geometrie van de ruimte aangepast
zonder deze te overstemmen.
Missie volbracht!
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Gefotografeerd door Pieter Clicteur, The Art of Living magazine

conversionworks.eu, België

Grote ronde openingen in combinatie met
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Kapsalon “Nino der Friseur”
Locatie: Berlijn, Duitsland
Design & Verwerking: Frank Kaiser Objekteinrichtungen,
kaiser-objekt.de
HIMACS leverancier: Klöpfer Surfaces

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

Gefotografeerd door Retrats Xisca Bauza

Materiaal: HIMACS Alpine White

Showroom Panelwork
Locatie: Manacor, Mallorca, Spanje
Design: Alejandra Company,
alejandracompany.es
HIMACS leverancier: Panelwork

Deze showroom op Mallorca toont bezoekers creatieve designoplossingen voor hotels. Het concept richt
zich op duurzaamheid en licht: de “Levende muur” bevat echte planten die elke dag automatisch water
krijgen. Perfect gerealiseerd met HIMACS. De vierkante kolommen in de ruimte en het wastafelblad in de
kleur Emerald zijn gemaakt van materiaal uit de transparante Lucent-collectie, net als de ontvangstbalie

Het is een bijzondere eigenschap van HIMACS dat afgewerkte
stukken er vaak eenvoudig en rechttoe rechtaan uitzien. Net als in
deze kapsalon in Berlijn: de kubusvormige elementen in de ruimte
hebben geen naden en zijn daardoor gemakkelijk te onderhouden.
Door de discrete verborgen verlichting zien de witte oppervlakken
er nog ruimer en schoner uit.
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Gefotografeerd door Ideograma, estudio de diseño

met achtergrondverlichting in de kleur Opal.
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Gevels en
wandbekleding

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

U ziet een schoolkantine in Portugal,
een architectonisch meesterwerk.

School Bairro do Mouco

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Tiago Casanova

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Denis Bibbal / artgrafik.fr

De glijdende zonweringen zijn
gemakkelijk heen en weer te
schuiven.

Locatie: Montijo, Portugal
Design: Falanstério Atelier de Arquitectura, Portugal, falansterio.pt
Verwerking: Horta & Verissimo
HIMACS leverancier: Banema S.A.
Materiaal: HIMACS Alpine White

HIMACS en licht werken altijd perfect samen
Het samenspel van licht en schaduw in deze Franse Atlantische Kust villa is een
belangrijk onderdeel van dit vakkundige design. Het was voor dit aspect van het
design van cruciaal belang een materiaal te vinden dat nauw eurig te bewerken
is en stabiel en weerbestendig is voor toepassing buiten. Et voilà.

De gelijkbenige driehoek als basis voor een creatief geveldesign
Het patroon op de gevel doet denken aan de meetkundeles: eenvoudig

Façade “Soluna”

maar ook interessant. Sommige driehoeken zijn uitgezaagd, andere zijn
discreet ingelegd, met een enigszins verspringende rand. De prachtige

Locatie: Royan, Frankrijk

vliesgevel van deze kantine is logisch en speels tegelijk. Wat valt er nog

Design: Atelier Kazéhana & Tuillière, Frankrijk, kazehana-tuilliere.com

meer te wensen voor een school?

Verwerking: Atelier Kazéhana & Tuillière, Frankrijk,
kazehana-tuilliere.com
HIMACS leverancier: PlanAcryl
Materiaal: HIMACS Alpine White

36 | HIMACS – The Solid Surface Material by LX Hausys – himacs.eu

Gevels en wandbekleding | 37

Horeca en
Gastronomie

HIMACS geeft een visuele boost aan trendy bars,
chique restaurants en hippe clubs. Voor internationale

Tressen Hotel “Mariandl am Meer”

ketens is het goed om te weten dat LX Hausys

Locatie: Binz, Duitsland

wereldwijd aftersales-service biedt.

Verwerking: Tischlerei Rätz GmbH, tischlerei-raetz.de
HIMACS leverancier: Klöpfer Surfaces
Materiaal: HIMACS Alpine White

4/6 Four Six – Coffee & Drinks
Locatie: Belgrado, Servië
Design: Vladimir Paripović
Verwerking: Bane Doo, banesu.rs

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Vladimir Paripović

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Mirko Boy

Materiaal: HIMACS Alpine White

Welk materiaal zou u kiezen als u kijkers de indruk
wilt geven van een zorgvuldig gevouwen papieren
vliegtuigje? HIMACS past hier perfect. Het stijlvolle
hotel op het Duitse eiland Rügen in de Baltische zee
combineert warm naaldhout, een verwijzing naar
het moederbedrijf in Beieren, en het frisse wit van
HIMACS. De balie geeft met dit materiaal vorm aan
Het hart van deze stijlvolle café-bar in Belgrado in Servië, is de bar

het verhaal van het hotelmerk en maakt indruk op

zelf die door het hele pand loopt. HIMACS was een duidelijke

de eigenaren met de kernkwaliteiten: “extreem sterk”

keus omdat het materiaal zo aangenaam aanvoelt voor de gasten

en “heel gemakkelijk te onderhouden”

en goed schoon te houden is voor het personeel.
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Het werkblad, in fijn HIMACS
Arctic Granite, past perfect bij het
aquamarijnen kleurenschema en
het roodachtige walnotenhout.

State Coffee Co. Espresso Bar
Locatie: Agria, Griekenland
Design: Lab4 architects, lab4architects.com
Materiaal: HIMACS Arctic Granite

Hotel Moxy Lisboa Oriente
Locatie: Lissabon, Portugal
Design: Broadway Malyan, broadwaymalyan.com
Verwerking: Horta & Verissimo
HIMACS leverancier: Banema S.A.
Materiaal: HIMACS Marta Grey, Alpine White

De receptie van dit hotel in Lissabon heeft een kleurrijk, grafisch
design. Het glanzende blad in HIMACS effen Marta Grey vormt
een kalme oase te midden van een explosie aan vormen en kleuren.
De hotelkamers daarentegen zijn elegant en ingetogen: het grafische
wastafelblad met de naadloze rechthoekige wasbak en de uitgefreesde
handdoekenhouder ademen een professionele grandeur.
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Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Tiago Casanova

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Kostas Kroustallis

De receptie van Hotel Moxy heeft
sta- en zitgedeelten. De effen balies
hebben een verschillende hoogte
voor beide opties.

De espressobar van de State Coffee Co.-keten in Griekenland is een eerbetoon
aan de café’s van de jaren 30 in New York. De bar combineert een nostalgisch
design met de modernste technologie en materialen. De werkbladen,
de bekleding van de pilaren en de vitrinekast zijn gemaakt van HIMACS.
Het bedrijf heeft voor dit materiaal gekozen vanwege de uitstekende kwaliteit
en de goede bestendigheid tegen vlekken, vuil, chemicaliën en krassen en
omdat het geschikt is voor intensief gebruik.

Horeca en Gastronomie | 41

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,

Esthetische Kliniek

bacteriën en een groot aantal chemicaliën is HIMACS

Locatie: Royan, Frankrijk

het voorkeursmateriaal in de zorgsector.

Design & Verwerking: Kazéhana & Tuillière

waarde hecht aan esthetische kwaliteit. De uitgefreesde patronen in de

Atelier, kazehana-tuilliere.com

HIMACS-partities zijn discreet vormgegeven, zorgen voor een verrassend

HIMACS leverancier: Planacryl

uiterlijk en geven de kliniek een persoonlijke, bijna intieme indruk.

Materiaal: HIMACS Alpine White

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

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Radu Malasincu

Het is logisch dat een kliniek die esthetische behandelingen aanbiedt, veel

De kracht van deze ontvangstbalie zit in de details: een groef die van

Dr Leahu tandartspraktijk

voor naar achter in het HIMACS-materiaal van de balie is uitgefreesd,

Locatie: Oradea, Roemenië

vormt een discrete streep licht. Door de lichtreflectie van de voet van

Design: Studio3plus, studio3plus.ro

de balie lijkt het bijna alsof deze massieve installatie zweeft.

Verwerking: Furniture Vision, furniturevision.ro
Materiaal: HIMACS Diamond White
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Het delicate patroon is gemaakt
met een zeer nauwkeurige
CNC-machine en gereedschap voor
de bewerking van hardhout.
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YES VISAGE Esthetische Kliniek

Een mix van traditioneel en eigentijds

Tamara Adams tandartspraktijk

Locatie: Praag, Tsjechië

De tandartspraktijk is gevestigd in een historisch klooster. De

Locatie: Kloster Lehnin, Duitsland

Design: PIZINGERS MORIX, morix.cz

karakteristieke materialen en constructies in de oude ruimtes,

Design: Geilert GmbH, Duitsland, geilert-gmbh.de

Verwerking: A.M.O.S. DESIGN s.r.o., amosdesign.eu

bijvoorbeeld de natuurstenen muur achterin, komen extra tot

Verwerking: Geilert GmbH, Duitsland, geilert-gmbh.de

Materiaal: HIMACS Alpine White

hun recht door de moderne balie van hoogwaardig HIMACS.

HIMACS leverancier: Klöpfer Surfaces

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

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door A.M.O.S. DESIGN s.r.o.

Materiaal: HIMACS Arctic White

Het verlichte logo is van achteren in het
oppervlak gefreesd, zodat de voorkant
zonder enig probleem is te reinigen.

Terugkerende buiging
De ontvangstbalie heeft dezelfde gebogen vorm
als de lange bank en is een vrijwel symmetrische
weerspiegeling ervan. Uiterst persoonlijke designs
als deze zijn mogelijk door het volledig vrij te
vormen HIMACS-materiaal.

De hoekige balie in de behandelruimte contrasteert met zijn hoeken en randen
met de organische gebogen vormen in de ontvangstruimte. Beide effecten zijn
mogelijk met HIMACS. Het materiaal is consistent doorgevoerd en is het
design-element dat de twee stijlen met elkaar verbindt.
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Onderwijs en
culturele plaatsen

Københavns Museum,
Copenhagen Sky Line

HIMACS is uiterst sterk en gemakkelijk te onderhouden.

Locatie: Kopenhagen, Denemarken

Dat is het beste uitgangspunt om opgewassen te zijn
tegen het dagelijkse leven op basisscholen, middelbare

Design: JAC Studios / Johan Carlsson, jacstudios.dk

scholen, universiteiten en andere onderwijsinstellingen.

Verwerking: YOHO, Roy Hobbs, yoho.dk
HIMACS leverancier: Gop Denmark A/S
Materiaal: HIMACS Opal

King Abdulaziz Center for
World Culture
Locatie: Dhahran, Saudi-Arabië
Design: Snøhetta Architects, snohetta.com
Verwerking: ROSSKOPF + PARTNER AG
HIMACS leverancier: Klöpfer Surfaces
Materiaal: HIMACS Alpine White
De permanente tentoonstelling “Arabian

Als een eeuwigdurende zonsondergang

Journeys” neemt bezoekers mee op een

De achterwand van het Museum van Kopenhagen vormt een imposante

multimediareis door het verleden, het nu

achtergrond voor een miniatuurmodel van de stad. Het panorama is in

en de toekomst van Saudi-Arabië. De

het materiaal gefreesd in verschillende dieptes en met achtergrondver-

panoramapanelen van HIMACS worden

lichting van verschillende intensiteit.
Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Nicholas Løye

verticale en horizontale functionele
oppervlakken en wanden en begeleiden
de bezoekers door de spectaculaire

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Daniel Stauch / Rosskopf + Partner AG

expositieruimtes.
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Woonruimten

Materialen in uw woning zijn als huisgenoten: u gaat
ermee onder één dak wonen en kiest ze dus zorgvuldig
uit. Met HIMACS haalt u zekerheid in huis: elke Quality

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

All images on this page: Photographed by Bruce Hemming Photography

Club-leverancier geeft u exclusief 15 jaar garantie.

Bermondsey Wall Penthouse

Privéwoning, Amsterdam

Als de keuken aanvoelt als een

Locatie: Londen, Verenigd Koninkrijk

Locatie: Amsterdam, Nederland

deel van de woonkamer

Design: FORMstudio, formstudio.co.uk

Design & Verwerking: Houtwerk BV, houtwerk.nl

Met HIMACS is het mogelijk

HIMACS leverancier: James Latham

HIMACS leverancier: Baars & Bloemhoff

ruimtes een gevoel van gezelligheid

Materiaal: HIMACS Alpine White

Materiaal: HIMACS Alpine White

en stijl te geven. De grote werkbladen
in de keuken maken de indruk van
hoogwaardig woonkamermeubilair.

Het bijna vijf meter lange kookeiland bevat twee HIMACS-spoelbakken. Ze zijn vlak
gemonteerd en dus gemakkelijk te onderhouden. HIMACS speelt ook een hoofdrol
in de badkamer van dit luxueuze penthouse: het lange wastafelblad met twee
wasbakken, de massieve zitplaats in de douche, en zelfs de badkuip zijn allemaal
van dit veelzijdige materiaal gemaakt in een design op maat.
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Het zit allemaal in de details: een subtiele groef
geeft de ruimte tussen de schap en het werkblad
luchtigheid.
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Meubels en
verlichting

Of u HIMACS nu gebruikt voor hexagonale tafels met
geïntegreerde verlichting, planken met honingraat
structuur, gegraveerde balies of zitmeubilair met
gebogen vormen: het materiaal biedt grenzeloze
ontwerpmogelijkheden in de beste kwaliteit.

Tulip
Locatie: Toulouse, Frankrijk
Design: Pierre Cabrera, Frankrijk,
pierre-cabrera.fr
Verwerking: Pierre Cabrera,

Het meubilair zit vol kleine geavanceerde details, bijvoorbeeld deze
ergonomisch gevormde inspringing in de handgrepen gemaakt
van HIMACS.

Frankrijk, pierre-cabrera.fr
HIMACS leverancier: Planacryl
Materiaal: HIMACS Alpine White
Pierre Cabrera heeft met Tulip een
buitengewoon intieme en uitnodigende lamp gemaakt. Het idee was

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Juraj Hatina

Verbouwing familiewoning

om perfecte harmonie te creëren

Locatie: Bratislava, Slowakije

tussen materiaal en licht. HIMACS

Design: Rado Rick designers, Slowakije, radorick.com

is doorschijnend en driedimensio-

Verwerking: Wood & Interiers

naal te vormen. Het is daarmee

HIMACS leverancier: Polytrade CE

een extreem geschikt materiaal

Materiaal: HIMACS Steel Concrete, Ultra-Thermoforming,

voor zijn design.

Alpine White, Black, Hercules, Opal
Gefotografeerd door Pierre Caberra

In deze stijlvolle privéwoning is bij elke stap zorgvuldig
op maximale kwaliteit gelet: de hele trap, tal van wandbekledingen, de badkamer en veel zorgvuldig vervaardigde
details in het hele huis zijn van HIMACS gemaakt. De
eigenaren waren zeer onder de indruk van de combina-

ingood study

De elementen aan de boven- en voorzijde van dit bureau

tie van hoge kwaliteit, functionaliteit en design.

Locatie: Kiel, Duitsland

zijn gemaakt van 6 mm dik HIMACS. Dit elegante

Design: Simon Hölscher

meubelstuk zit vol met slimme design-features: achter een

HIMACS leverancier: Klöpfer Surfaces

klep zitten de elektrische kabels en multimedia-aansluitingen

Materiaal: HIMACS Alpine White

en het voorpaneel loopt over in laden met ingesprongen
handgrepen.

Het hoekige meubilair in de badkamer is gebouwd op basis van de speciaal
gemaakte tekeningen van de binnenhuisarchitect.

Gefotografeerd door Lennard Kaufmann
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Keuken

Dankzij de niet-poreuze, vuilafstotende thermocuretechnologie biedt HIMACS de beste kwaliteit werk
bladen voor het verweken van voedsel en bereiden
van maaltijden. Gebruiksvriendelijk, smaakvol, en
eenvoudig schoon te houden.

Keuken op maat
Locatie: Venlo, Nederland
Design & Verwerking: Atelier Ruben
van Megen, rubenvanmegen.com
HIMACS leverancier: Baars &
Bloemhoff
Materiaal: HIMACS Alpine White,
Evergreen
Glanzend en nog eleganter: deze
keuken heeft twee parallelle
werkeenheden, waarvan de werkbladen, laden, handgrepen en
spoelbakken allemaal gemaakt
zijn van HIMACS. De voorste
eenheid is uitgevoerd in Alpine

De deuren met ingesprongen
handgrepen zijn gemaakt van
HIMACS.

White, de eenheid tegen de
wand in Evergreen.

Gefotografeerd door Ruben van Megen

Het HIMACS-oppervlak is in hoogglans gepolijst, een fluitje van een cent met de Thermalcure-

De bovenste foto geeft een bovenaanzicht van de schappen voor de glazen. Er is een fijn

technologie. De combinatie met de matte spoelbakken die vlak in het werkblad zijn gemonteerd,

patroon in uitgefreesd, zodat net gespoelde glazen kunnen uitlekken. Op de foto is ook de

zorgt voor een spannend contrast tussen mat en glans. De verticale eiken panelen geven extra

enorme CS704 spoelbak te zien, vlak gemonteerd in het werkblad.

contrast in kleur en materiaal.

Cucina Minimal

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Gregorio Indelicato

Oak Wall keuken

Locatie: Sciacca, Italië

Locatie: Lisse, Nederland

Design: Cottone+Indelicato

Design: Roel van der Meer

Architetti, cottoneindelicato.com

Verwerking: Design & Meer, design-en-meer.nl

Verwerking: Build Design, Chiusa

HIMACS leverancier: Baars & Bloemhoff

Sclafani, builddesign.it

Materiaal: HIMACS Alpine White

HIMACS leverancier: Primek
Materiaal: HIMACS Alpine White

Gefotografeerd door Ronald Smits
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Badkamer

Dankzij het waterdichte oppervlak van het materiaal
en het uitgebreide assortiment hoogwaardige
wastafels is HIMACS simpelweg voorbestemd voor de
badkamer. Het materiaal voelt warm en aangenaam
aan; u zult er voor vallen bij de allereerste aanraking.

Gefotografeerd door On a hazy morning

En het onderhoudsgemak krijgt u er gratis bij!

Baths by Clay
Locatie: Nederland
Design & Verwerking: Baths by Clay,
Nederland, bathsbyclay.com
HIMACS leverancier: Baars & Bloemhoff
De wasbak en accessoires zijn “Not Only White”

Not Only White

Het Nederlandse design label Not Only White belooft niets te veel: de

Design: Joost van der Vecht for Not Only White,

wasbakken zijn uitgevoerd in hun favoriete kleur Alpine White, ze zijn

Nederland

Drie wasbakken met IQ

vernuftig met slimme details en zien er bijna gebeeldhouwd uit. De nieuwe

Verwerking: Not Only White, Nederland,

“Curve” is een ruime wasbak met grote

Fall collectie met opbouwbakken kenmerkt zich door de zeer ruime wasbak-

notonlywhite.com

afgeronde hoeken. “Level” biedt enorme

ken in combinatie met de ingetogen kleuren die het label het meest

Materiaal: HIMACS Alpine White, White Quartz,

wasbakken met een intelligent afvoersysteem,

gebruikt. Het basisconcept van de collectie speelt met hoogte, waarbij

Sea Oat Quartz, Peanut Butter

zodanig ontworpen dat er direct onder de

randhoogtes van 180 mm, 270 mm en 360 mm verkrijgbaar zijn.

Materiaal: HIMACS Alpine White

wasbakken nog ruimte overblijft voor twee
schappen. “Edge” is een extra brede wasbak
voor twee personen met scherpe hoeken.

“Curve”

De wastafels, aanrechtbladen en meubels
zijn allemaal gemaakt van HIMACS.

Wilhelminapark

“Level”

Locatie: Haarlem, Nederland
Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door Baths by Clay

Design: Studio Ruim, Nederland, xxruim.com
Verwerking: Proest Interior
HIMACS leverancier: Baars & Bloemhoff
Materiaal: HIMACS Alpine White

Gefotografeerd door Daniel Nicolas

Het Cleopatra-bad is het hoogtepunt van deze
luxueuze badkamer: het is een volledig omsloten
ruimte met een vlak gemonteerd bad met een
elegante instap via een dubbele trap. De bijpassende wastafel met laden is ook volledig van HIMACS
gemaakt.
“Edge”
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Bureaus, balies en schappen op luchthavens worden

Gararin Airport VIP Lounge

plaats waar de eigenschappen van HIMACS goed

Locatie: Saratov, Rusland

tothun recht komen; gemakkelijk schoon te houden

Design: VOX Architects, Rusland, vox-architects.com

en zeer sterk dankzij de innovatieve Thermalcure-

Verwerking: Smile, Rusland, smilestones.ru

technologie.

Materiaal: HIMACS Alpine White, Opal

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door © Sergey Ananiev

voortdurend en extreem intensief gebruikt. Dit is een

Alle foto’s op deze zijde zijn genomen door © Expromt

Vliegveld

Gagarin Airport
Locatie: Saratov, Rusland
Design: Asadov, Rusland, asadov.ru
Verwerking: Expromt, Rusland, expromt.com
Materiaal: HIMACS Alpine White, Opal

Het design van Gagarin Airport is geïnspireerd op kosmonaut Yuri Gagarin
naar wie het vliegveld is vernoemd: veel elementen lijken op ruimte
capsules of ruimtehelmen, of verwijzen naar de uitbreiding van het heelal.
HIMACS vormt met zijn design-eigenschappen het fundament voor deze
creatieve wereld met zijn nauwkeurige bewerkingsmogelijkheden, flexibele
vormbaarheid en de mogelijkheid grote naadloze oppervlakken te maken.

De VIP-lounge van Gagarin Airport is een opvallend eerbetoon aan
de kosmonaut. Het Italiaanse verlichtingsbedrijf Artemide was de
samenwerkingspartner bij het design van deze zone. Het is duidelijk
dat het flexibele samenspel van licht een belangrijke reden was om
voor HIMACS te kiezen. Zachte, mystieke lichtbogen, achtergrondverlichting en doorschijnendheid zijn allemaal effecten die
hier gebruikt zijn en bijdragen aan een indrukwekkende algehele
esthetiek.
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Buitenshuis

Scheepvaart

Buitenshuis toegepaste materialen worden het hele jaar
blootgesteld aan de elementen: zon en regen, sneeuw en

In de hightech laboratoria van LX Hausys werd een
nieuwe samenstelling van HIMACS ontwikkeld, speciaal

ijs, een sterk wisselende vochtigheid en temperaturen.

voor gebruik in de scheepvaart. HIMACS FR verwierf

HIMACS werd onderworpen aan de strengste testen, en

inmiddels het IMO-certificaat, module B en D – over-

is bewezen opgewassen tegen de zwaarste omstandig-

eenkomstig de strenge richtlijnen voor uitrusting van

heden buiten.

zeeschepen. Het voldoet aan alle eisen voor brand
werendheid en -vertraging.

Futura
Locatie: Antwerp, België
Design: Elft – Joke holvoet
Verwerking: Elft bvba, elft.be

Gefotografeerd door Denis Bibbal / artgrafik.fr

Gefotografeerd door Joris van deuneghem www.photojoris.com

Materiaal: HIMACS Babylon Beige

Schuivende buitenpanelen

De grote schuivende zonweringen bieden schaduw, maar dragen

Locatie: Saint-Palais-sur-Mer, Frankrijk

ook bij aan het bijzondere karakter van de gevel van deze villa aan

Design: KAZÉHANA & TUILLIÈRE, kazehana-tuilliere.com

de Atlantische kust in Frankrijk. Het zonlicht treedt binnen door het

Verwerking: KAZÉHANA & TUILLIÈRE, kazehana-tuilliere.com

uitgefreesde grafische patroon in het scherm en “schildert” als het

HIMACS leverancier: PlanAcryl

ware schaduwfiguren in de ruimte.

HIMACS is in de stuurhut van dit moderne vrachtschip
gebruikt voor de displays en instrumenten: het materiaal is
gekozen omdat het lang meegaat, eenvoudig is te onderhouden en plezierig aanvoelt, allemaal kwaliteiten die zeer
gewild zijn voor een product dat voortdurend in gebruik is.

Superyacht Limousine Tender
Locatie: Bremen-Lesum, Duitsland

Design: Nina Moeller, UK, ninamoellerdesigns.com
Verwerking: Qubicle Ltd, UK, qubicle.co.uk
HIMACS leverancier: James Latham
Materiaal: HIMACS Alpine White

De Curve Outdoor bench van de Duitse productdesigner Nina Moeller heeft het in zich een
klassieker te worden: de bank is volledig gemaakt
van HIMACS, de gevormde zittingen zijn
comfortabel en weerbestendig. De zittingen zijn
los te gebruiken of onderling verbonden.

58 | HIMACS – The Solid Surface Material by LX Hausys – himacs.eu

Op een superjacht richten designkeuzes

Design: Yachtwerft Meyer GmbH – Inhouse Design

zich op stijlvolle, harmonieuze details en

Team, Hamid Bekradi, yachtwerft-meyer.com

topkwaliteit. U ziet dat hier bijvoorbeeld aan

Materiaal: HIMACS Alpine White, Intense Ultra Black,

het stijlvolle gebogen instrumentenpaneel

Opal

en de vlak gemonteerde wandbekledingen
in het toilet die allemaal uit dezelfde matrijs
lijken te komen.

Gefotografeerd door Thomas Hellmann www.thomashellmann.de

CURVE Outdoor

Gefotografeerd door Marcus Peel, marcuspeel.com

Materiaal: HIMACS Alpine White
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Beste van de
laatste tien jaar

Atlas Swimming Pool
Steeds meer architecten en designers hebben de afgelopen

Locatie: Paris, Frankrijk

jaren gekozen voor HIMACS. Alleen de beste kwaliteit kan

Design: Yoonseux Architectes,

zulke veeleisende klanten overtuigen. Met hun vakman-

Frankrijk, yoonseux.com

schap en talent en dankzij de superieure kwaliteit van het

Verwerking: ASKA Interior, Frankrijk,

materiaal en de fabricage, hebben ze een aantal meester-

aska-interior.com

werken weten te realiseren met HIMACS. Hoewel niet per se

Materiaal: HIMACS Arctic White

nieuw, zijn ze nog steeds een inspiratiebron voor geGefotografeerd door Alexandra Mocanu

bruikers en eigenaren. U vindt hier een aantal voorbeelden.

Cool! Zwembad voor de nieuwe generatie
Dit binnenbad in een Parijse school is voornamelijk met
HIMACS gemaakt: delen van de buitenmuur, het
geometrische reliëf op de wanden, de antislipvloer in de

Händel House

doucheruimte en de verschillende losse meubelstukken
zijn allemaal uitgevoerd in HIMACS Arctic White.

Locatie: Halle, Duitsland
Design: Gerhards & Glücker, Duitsland,
Gefotografeerd door Werner Huthmacher

gerhardsgluecker.com
Verwerking: Möbel Damm, moebel-damm.de

Gefotografeerd door Jan Bitter

Materiaal: HIMACS 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.
HIMACS 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,

Hotel Puerta America

Zwitserland, nau.coop, dgj.ch

Locatie: Madrid, Spanje

Verwerking: Wallcovering patterns design: ROK, Rippmann Oesterle Knauss,

Design: van links naar rechts: Christian Liaigre, Frankrijk,

Zwitserland, rok-office.com – Wallcovering and joinery: Glaeser Baden,

christian-liaigre.fr – Ron Arad, UK, ronarad.co.uk – Zaha Hadid

Zwitserland, glaeser.ch

Architects, UK, zaha-hadid.com

Materiaal: HIMACS Alpine White

Materiaal: HIMACS Alpine White, Black, Fiery Red
Adembenemende effecten
De Raiffeisenbank in Zürich stelt portretten tentoon van voormalige
Ontworpen door 19 architecten en designers

prominente inwoners. De portretten vallen op door het complexe reliëf van

Het resultaat van hun werk is werkelijk adembenemend: elke kamer

driehoeken in verschillende afmetingen en door de bijzondere architectuur.

in dit hotel is een kunstwerk op zich. HIMACS stelde de designers in
staat om hun meest uitgesproken ontwerpen te verwezenlijken.

Sokcho House in White
Locatie: Inheung-ri, Toseong-myeon, Goseong-gun, Gangwon-do,
Gefotografeerd door AEV Architectures

Gefotografeerd door diephotodesigner.de

Zuid-Korea
Design: Woo-jin, LIM AEV Architectures, aev-architectures.com
Materiaal: HIMACS Alpine White
Het huis dat met licht speelt
HIMACS 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
Architecten en designers hebben verbluffende ideeën. En vakmensen kunnen
die perfect realiseren met HIMACS.
We brengen u graag in contact met het netwerk van onze exclusieve distributeurs.

PRODUCT SPECIFICATIES

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

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 LX Hausys aftersales-service
met onze ervaren HIMACS-experts. Maak uw volgende kwaliteitsstap en neem
contact op met onze exclusieve distributeurs.

Afmetingen – platen

Plaatmateriaal

U vindt de contactgegevens op

Standaard afmeting

• HIMACS is verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen. Perfect voor

himacs.eu

Standaardafmetingen zijn uit voorraad leverbaar. Raadpleeg

maximale snijkwaliteit en minimale kosten. Niet alle kleuren zijn echter in elke

voor specifieke diktes per kleur het kleurenschema op pagina

dikte verkrijgbaar.

Because Quality Wins.

Zie de tabel voor de beschikbaarheid hiernaast.

66 of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.
PLAATDIKTE
IN MM

PLAATBREEDTE
IN MM

4.5

PLAATLENGTE
IN MM

12 mm en 20 mm met de bijbehorende plaat afmetingen.

930

3000 *

760

2490

HIMACS is ook beschikbaar in speciale samenstellingen:

910

2490 *

• HIMACS Exteria®

1350

3680 *

6

760

3680

910

3680 *

1350

3680 *

9

12

• HIMACS-plaatmateriaal is verkrijgbaar in diktes van 4,5 mm, 6 mm, 9 mm,

760

3680

910

3680 *

1350

3680 *

1520

3680 *

20

760

HIMACS-FR – moeilijk ontvlambaar, ETA-certificaat, IMO-certificaat.
Norm EN 45 545 Klasse R1 HZL3 voor brandbeveiliging in spoorvoertuigen.
HIMACS-UV+ – Geavanceerde UV-bestendigheid, CSTB-certificaat.
• HIMACS Ultra-Thermoforming: Geavanceerde thermoforming,
minimaal 6 mm radius.
• HIMACS Intense-Ultra: het beste van twee werelden – Ultra-Thermoforming
en Intense-Colour technologie. Zie voor meer informatie pagina 69.

3000

Standaard Afmetingen
Ultra-Thermoforming formaat
PLAATDIKTE
IN MM

PLAATBREEDTE
IN MM

PLAATLENGTE
IN MM

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

760
12

930

3680 **

1520

Speciale formaten
Speciaal formaat beschikbaar op speciaal verzoek, minimumhoeveel-

760 x 2490 mm

760 x 3680 mm

910 x 2490 mm

910 x 3680 mm

760 x 3000 mm

930 x 3680 mm

heden 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

930

3000

Solid

910

2200 ~ 3680
Flexibele lengte

Solid, Granite, Lucent and
Ultra-Thermoforming

1350

2200 ~ 3680
Flexibele lengte

Solid, Granite

1520

2200 ~ 3680
Flexibele lengte

Solid, Granite, Lucent

760

2200 ~ 3680
Flexibele lengte

Solid, Granite, Lucia

6
9
12

20
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Informatieblad

Technische specificaties

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

Meer dan 20 jaar onderzoek en ontwikkeling door LX Hausys heeft

SPECIFICATIE

EENHEID

RESULTAAT SOLIDS

RESULTAAT GRANIET

TESTMETHODE

Buig-E-Module

MPa

8900

7730

DIN EN ISO 178

Buigvastheid

MPa

70.1

64.3

ASTM D638

Rek na het breken

%

1

1.1

DIN EN ISO 178

Trekvastheid

MPa

69.5

56.3

DIN EN ISO 527

Dichtheid

U bespaart kostbare tijd omdat het onder meer makkelijker te schuren is.

g/cm3
kg/m3

1.75
1750

1.65
1650

ISO 1183
ISO 1183

Kogeldrukhardheid

N/mm2

257

239

DIN EN ISO 2039-1

Verder is HIMACS dankzij de thermalcure-technologie bijzonder goed

Mohs-hardheid

2 to 3

2 to 3

EN 101

Stift-hardheid

>9H

>9H

ISO 15184

Wateropname
Gewicht
Kracht/dikte

<0,1%
<0,1%

<0,1%
<0,1%

DIN EN 438 Deel 12

≥25
≥1500

≥25
≥1500

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

ertoe geleid datwe hightech-kwaliteitsproducten produceren. Door de
nieuwe thermalcuretechnologie, ontwikkeld door de ingenieurs van
LX Hausys, resteert HIMACS beter dan gewoon solid surface-materiaal.

bestand tegen hitte bestand.

Slagsterkte

Chemische Resistentie

TESTSTOF

INWERKTIJD

EVALUATIE
G002
WIJZIGINGEN

EVALUATIE
S028
WIJZIGINGEN

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

tandpasta
handcrème
natuurlijk fruit- en groentesap
limonade en fruitdranken
vlees en worst
GROEP 1

gistsuspensie in water
zoutoplossingen (NaCl)

16 – 24
uur

5–4

5 –o 4

°C

≥0,05

Droge hitte (kookpot)

°C

≥100 (7C)

DIN 68 861, Deel 7, 04-’85

Vochtige hitte (kookpot)

°C

≥100 (7C)

DIN 68 861, Deel 8, 04-’85

Temperatuurwisselproef

°C

geen

koffie (120 gram koffie per liter water)
zwarte thee (9 gram thee per liter water)
melk (alle soorten)

6B

Resistentie tegen krassen

4D

4B

reinigingsmiddelen op alkalinebasis (10% in water)
waterstofperoxide (3% oplossing)

16 uur

5

4–5

1 x 10¹² Ω
W/mK

0.636

0.55

DIN EN 12664

Warmtedoorlaatweerstand

m2K/W

0.038

0.045

DIN EN 12664

Thermische uitzettingscoëfficiënt
van Standaard HIMACS Producten

mm/mK
m/m/°C

0.045
45 x 10-6

0.055

DIN EN 14581

μ

18607

16150

DIN EN ISO 12572

%
%
%

-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

lippenstift

MATERIAALCATEGORIE

waterverf
balpeninkt

MATERIAALDIKTE

aceton
trichloorethaan
andere organische oplosmiddelen
geconcentreerde azijn (30% azijnzuur)
bleekmiddelen, en sanitairreinigers die deze bevattenthem
reinigingsmiddelen op basis van zoutzuur
jodiumtinctuur

10 min.

5–4

4–5

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
GROEP 4

azijnzuur (5% oplossing)

12 mm

Evaluatie

waterstofperoxide (30% oplossing)

20 min.
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5

4

beter dan 6
geschikt voor alle kleuren

geschikt

wasgoedmarkerinkt

GROEP 3

isolerend, niet geleidend

geschikt

DIN IEC 1340-4-1, 04-’92
EN 61340-5-1

DIN EN 318, Ausg. 5, 1998

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

DIN 53 387, 04-’89
LMBG § 31
LGA Hygiënecertificaat

HIMACS Brandclassificatie

ammoniak (10% oplossing van commercieel con centraat)

natriumhydroxide (25% oplossing)

DIN 68 861, Deel 4, 11-’81

Warmtegeleidingsvermogen

Hygiëne

witte azijn

DIN 68 861, Deel 6, 11-’82

Elektrostatische
doorgangsweerstand

Compatibiliteit met levensmiddelen

coladranken

AMK

UNI 9429

6C

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

citroenzuur (10% oplossing)

≥0,05

Resistentie tegen brandende sigaret

logen, zeepoplossingen

desinfectiemiddelen met fenol en chloramine-T

DIN 51130

Resistentie tegen wisselende temperaturen

Waterdampdoorlaatbaarheid diffusieweerstandsgetal

alcoholische dranken

GMG100 (vervangt R9)

Acceptantiehoek van meer dan 10° to 19° = R10

mosterd
reinigingsoplossing

GROEP 2

>0,32 – 0,9

Antislipeigenschappen

water

dierlijke en plantaardige vetten en oliën

N
mm

Antislipeigenschappen

HIMACS is een volledig homogeen materiaal, zonder poriën en makkelijk in onderhoud.
KLASSE

Slagtesttoestel
Kogelvaltest (valhoogte)

HIMACS standaardserie

CLASSIFICATIE

OMSCHRIJVING

Rating 5

geen zichtbare wijziging

Rating 4

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

Rating 3

matige wijziging in glans en/of kleur

Rating 2

duidelijke wijziging in glans en/of kleur

Rating 1

oppervlaktebeschadiging en/of
laasvorming

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.

12 mm plus
vezelcementplaat

HIMACS speciale formules

HIMACS Exteria®

12 mm

12 mm

PRODUCT GETEST

TESTMETHODE

RESULTAAT

HIMACS kleurenreeks*, M551, G554, Q001, Z005.

DIN 4102

B1

S028

DIN 4102 / ABP

B1

S028

DIN 5510

voldoet (S4 / SR2 / ST2 en FED30 < 1)

S028, T017, VW01, W001

NF P92-501

M1

HIMACS kleurenreeks*

EN 13501-1

B – s1 – d0

HIMACS kleurenreeks*

EN 13501-1

B – s1 – d0

S728 CE MED

DIN 4102

B1

S728 CE MED

EN 13501-1 / SBI

B – s1 – d0

S728 CE MED

EN 45545

voldoet R1/HZ3

*IMO S728 CE MED + IMO kleurenreeks in Solids

Module B & Module D

IMO-gecertificeerd

S928 Ultra-Thermoforming

DIN 4102

B1

S928 Ultra-Thermoforming

EN 13501-1

B – s1 – d0

S922U Intense Ultra

DIN 4102

B1

S728 HIMACS-FR

DIBT

ETA

S828 HIMACS-UV+

CSTB

Technisch bulletin

S728 HIMACS-FR, S828 HIMACS-UV+

NF P92-501

M1

* Neem voor meer informatie over de HIMACS kleuren contact op met je lokale leverancier. Of refereer naar ons rapport: 2019-2213, 167467, 347196, MED233220CS
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Marmo
Met geaderde structuur die aan marmer doet denken.

KLEUREN

NIEUWE AURORA KLEUREN

Kleuren zijn essentieel in design. Elegant Alpine White, warm Toffee Brown of mystiek
Cima. We bieden een breed scala aan kleuren – aan u de keus. Welke kleur u ook
kiest, HIMACS is altijd 100% homogeen.

Extra service op aanvraag
LX Hausys Europe kan indien gewenst afwijkende afmetingen en speciale kleuren

BIM OBJECTS

Aurora Torano
M601 [12 mm]

Aurora Bisque
M612 [12 mm]

Aurora Umber
M614 [12 mm]

Aurora Blanc
M617 [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]

Aurora Cotton
M615 [12 mm]

Verkrijgbaar bij himacs.eu

produceren. Neem voor meer informatie over de voorwaarden contact met ons op
via himacs.eu

Terrazzo

Lucent

Het grofkorrelige, “gestippelde” uiterlijk van deze twee kleuren straalt

Indien gecombineerd met nauwkeurig geplaatste lichtbronnen, worden de

de perfecte combinatie van duurzaamheid en elegantie uit.

doorzichtige pasteltinten getransformeerd tot opvallende designaccenten.

NIEUWE

Terrazzo Classico
Q001 [12 mm]

Terrazzo Grigio
Q002 [12 mm]

Opal
S302 [12/6 mm]
∆ E5

Sapphire
S303 [12 mm]

Ruby
S304 [12 mm]

Emerald
S305 [12 mm]

Solids

Terni
M201 [12 mm]

Laviano
M426 [12 mm]

Naples
M904 [12 mm]

Capri
M303 [12 mm]

Lucia

Concrete

Natuurlijke trendy kleuren gekenmerkt door middelgrote

Betonnen oppervlakken met warme tinten zijn nu beschikbaar

deeltjes met rechte randen. Drie ervan zijn gecureerd door

als minerale materialen: compleet nieuwe mogelijkheden voor

de Nederlandse topdesigner Marcel Wanders.

architecten en ontwerpers!

Van elegant tot extravagant, van klassiek tot ultramodern – dit is een collectie zonder grenzen.
Drie kleuren
ontwikkeld door
Marcel Wanders:

Alpine White
S028 [20/12/9/6/
4.5 mm] ∆ E5

Diamond White
S034 [12 mm]
∆ E5

Arctic White
S006 [12/9/6 mm]

Ivory White
S029 [12/9/6 mm]
∆ E5

Nougat Cream
S201 [12/6 mm]

Satin White
S001 [12/9/6 mm]

Cream
S009 [12/6 mm]
∆ E5

Almond
S002 [12 mm]
∆ E5

Babylon Beige
S102 [12 mm]

Toffee Brown
S104 [12 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]

Red Quinoa
W010 [12 mm]

Ice Queen
W001 [20/12 mm]

Shadow Queen
W003 [12 mm]

Star Queen
W004 [12 mm]

Snow Concrete
G556 [12 mm]

Cloud Concrete
G557 [12 mm]

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

Chic Concrete
M551 [12 mm]

Shadow Concrete
M552 [12 mm]

Ebony Concrete
M553 [12 mm]

Steel Concrete
G555 [12/9/6 mm]

Aster

Strato

Met transparante korrels en parelmoeren glans.

De Strato-collectie breidt de HIMACS kleurenreeks uit met gloednieuwe
designmogelijkheden: het natuurlijke en subtiele uiterlijk van de kenmer-

Banana
S026 [12 mm]

Orange
S027 [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]

kende strepen zorgen voor een geometrische aanblik.

Deep Indigo
S115 [12 mm]

Nebula
T010 [12 mm]

Cosmic Blue
S120 [12 mm]

Midnight Grey
S117 [12 mm]

Mink
S118 [12 mm]

Dark Night
S111 [12 mm]

Coffee Brown
S100 [12 mm]

New Moon
T019 [12 mm]
Stato Cloud
Z001 [12 mm]

Black
S022 [12/9/6 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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Andromeda
T017 [12 mm]

Venus
T011 [12 mm]

Strato Wind
Z003 [12 mm]

Strato Slate
Z005 [12 mm]

Hercules
T020 [12 mm]
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Volcanics
Diep en mystiek, lijkt op een kostbare natuurlijke steen, maar met alle voordelen van Solid Surface Material.

HIMACS ADVANCED SERIES
De HIMACS plaat specificaties voor speciale toepassingen

Gemini
VW01 [12 mm]
Minimaal 14% gerecycled materiaal

Tambora
VE01 [12 mm]
Minimaal 16% gerecycled materiaal

Santa Ana
VA01 [12 mm]
Minimaal 13% gerecycled materiaal

Frosty
VA22 [12 mm]

Maui
VG21 [12 mm]

Er zijn steeds meer mogelijkheden om HIMACS toe te passen in hoogwaardige interieurs door ons

Cima
VB02 [12 mm]

brede assortiment van solid surface materialen met speciale eigenschappen. Deze HIMACS series
lenen zich ook goed voor uitdagende ontwerpen en projecten die moeten voldoen aan strenge criteria.
HIMACS-FR – Minimale ontvlambaarheid

Granite, Quartz, Sand & Pearl

NIEUWE

De HIMACS-FR-kwaliteit met verminderde ontvlambaarheid is momenteel verkrijgbaar in Alpine White S728 uit de Solid collectie. Bovenal ontving het individuele

Een enorme selectie structuren en kleuren.

materiaal FR-kwaliteit een brandbeschermings-classificatie “B-s1-d0” conform EN

Natuurlijk, elegant en perfect te combineren.

13501 (enkele brandtest (SBI-test))*. Vastgezet met KEIL-ankers en een BWM-constructie kwam de HIMACS-gevel in S728 – Alpine White met succes door de ETACotton Field
G180 [12 mm]
Minimaal 14% gerecycled materiaal

Windy Hill
G181 [12 mm]
Minimaal 13% gerecycled materiaal

tests (European Technical Agreement).

Highland
G183 [12 mm]
Minimaal 12% gerecycled materiaal

Alpine White
S728 [12 mm]
∆ E5

HIMACS-UV+
HIMACS-UV+ 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 worden blootgesteld. Het product voldoet in alle categorieën aan de
eisen die in Avis Technique en door het CSTB worden gesteld. In Frankrijk geldt de

Arctic Granite
G034 [20/12/9/
6 mm], ∆ E5

Lunar Sand
G108 [12/9 mm]

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

Tapioca Pearl
G050 [12 mm]

Crystal Beige
G101 [12 mm]

Pebble Pearl
G107 [12 mm]

Sea Oat Quartz
G038 [12 mm]
∆ E5

Riviera Sand
G106 [12/9 mm]

klasse M1 voor de brandvertragende eigenschappen van het materiaal. Bovendien
maken de unieke eigenschappen van HIMACS S828 UV+ het gebruik van de zeer

Alpine White
S828 [12 mm]

effectieve UV-Cdesinfectiemethode mogelijk, die vaak wordt gebruikt in de
gezondheidszorg.

HIMACS Ultra-Thermoforming
Beach Sand
G048 [12/9 mm]
∆ E5

Peanut Butter
G100 [12 mm]

Grey Sand
G002 [12/6 mm]
∆ 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]

HIMACS Ultra Thermoforming platen zijn momenteel verkrijgbaar in Alpine White
S928. Voor een beschrijving van de ontwerpmogelijkheden van HIMACS Ultra
Thermoforming producten, zie Blz. 24.
Alpine White
S928 [12 mm]

Black Sand
G009 [12 mm]

Black Pearl
G010 [12/6 mm]

HIMACS Intense Ultra

Black Granite
G031 [12/9 mm]

HIMACS 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 HIMACS 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

Intense Ultra Grey
S923U [12 mm]

Intense Ultra Dark Grey Intense Ultra Black
S924U [12 mm]
S922U [12 mm]

optreedt, ook bij donkere kleuren.
 et standaard HIMACS-materiaal is voor elke kleur identiek, maar donkere kleuren (en
H
kleuren met meer kleurstoffen) tonen duidelijker stof, krassen, vaagheid, vlekken door
hard water en andere slijtage dan kleuren met een lichtere tint. De met (*) gemarkeerde
kleuren zijn daarom minder geschikt voor toepassingen waarin het materiaal wordt
blootgesteld aan intensief contact (denk daarbij aan werkbladen in drukbezochte
ruimten).
 ommige HIMACS-kleuren zijn ideaal voor toepassing buiten omdat ze goed bestand
S
zijn tegen uv-straling. HIMACS biedt 10 jaar garantie op de uv-bestendigheid van
kleuren met een tolerantie en een verlies van glans van meer dan 40%, 10 jaar garantie
op lekken van de kleur, en 20 jaar garantie op afbladderen, opzwellen of loslaten. De
garantie gaat in vanaf het moment dat de platen voor het eerst zijn aangebracht en
geldt alleen voor het plaatmateriaal zelf, niet voor de hechtmiddelen.
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 armo is een willekeurig geaderd product; er moeten specifieke fabricagerichtlijnen
M
worden gevolgd. Vraag uw verkooppartner om meer informatie.
Lucent-kleuren zijn transparanter, duidelijker indien gecombineerd met lichtbronnen.
 leuren met dit teken hebben een semi-transparant effect, duidelijk in combinatie met
K
lichtbronnen.
Gecertificeerd dat het pre-consumer gerecycled materiaal bevat.
Design Collection door Marcel Wanders.
De werkelijke kleur kan door de druktechniek afwijken van die in de afbeelding.
Neem voor de gedetailleerde kleurenreeks contact met ons op via himacs.eu.
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Spoelbakken.
Ruim en elegant.

HIMACS-spoelbakken voor keukens en laboratoria
HIMACS-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.

CS490R

CS490D

CS528R

CS400S

CS553

CS453

· De HIMACS spoelbakken CS824D,

CS203

CS800D, CS490D zijn enkel
verkrijgbaar met overloop.
· Alle andere HIMACS spoelbakken
zijn verkrijgbaar met en zonder
overloop.

40
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Wasbakken.
Beste ontwerp voor de badkamer.

HIMACS-wastafels voor badkamer
Rechthoekige of ovale, diepe of ondiepe wastafels, kleine badkamers
of totaaloplossingen, het zwembadprogramma van HIMACS biedt
creatieve architecten en badkamerplanners talrijke mogelijkheden.
CB402

CB502

CB602

400

500

600

R15

10

22
45

22

120

10

45

CB330C

CB540R

CB330S

CB483

22

120

B

HIMACS wasbakken
voor badkamers
(installatie als opzetbak)

R 15

280

280

280

R15

10

45

120

B

CB753

B

B

geschikt voor badkamers

CB723

CB523

Deze drie producten zijn het antwoord
van HIMACS op de trend van lineaire
designs. Alle drie de vormen zijn
8

8
8

130

(368)

B

(578)

320

B

720

80

88,5

320

( Ø 368)

130

115

115

115

0

R1

520

749,9

88,5

Ø 370 ± 1,5

580 ± 1,5

370 ± 1,5

HIMACS Baby Bath

(368)

(368)

370 ± 1,5

buitengewoon ruim.

370 ± 1,5

zijn door hun nauwe radius

80

R10
320

ken. De twee rechthoekige modellen

320

exclusief ontworpen als opzetwasbak-

480
130

( Ø 368)

121,4

22

22

10

120

78

78

B

CB680

10
45

45

B

CB503

B

B

B

CB422

CB465

Op de kraamafdeling van een
ziekenhuis zijn maximale hygiëne,
· De HIMACS wasbakken CB523, CB723, de HIMACS opstaande

ergonomie en warmte van levens

wasbakken collecties en het HIMACS baby badje zijn enkel verkrijgbaar

belang. De ergonomische vorm
van de wasbak is speciaal voor

zonder overloop.

baby’s ontworpen.

· Alle andere HIMACS Wasbakken zijn verkrijgbaar met en zonder overloop.

(336)

(371)

HIMACS spoelbakk, HIMACS Baby Bath,
HIMACS wastafels zijn leverbaar in

20±0,5

172

680

B
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Alpine White
S028

Garantie: 15 jaar op alle geprefabriceerde HIMACS
wasbakken, spoelbakken en baby baden.

(465)
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22
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10

15˚

105,9

B

22
45
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10

15°
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22
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45
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20±0,5

500
R80

320
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R166
400
471

R216

156

B
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Nieuwe bad- en douchebakcollectie.
Nog meer mogelijkheden met HIMACS
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.

HIMACS baden

HIMACSdouchebakken

Het bad vormt samen met de wastafels het centrale element van

de plaat, zodat het product visueel naadloos is: geen zichtbare

HIMACS is het perfecte materiaal voor badkamers omdat het zo

een fraai vormgegeven badkamer. Beide elementen zijn nu

naden en dus hygiënisch en gemakkelijk te onderhouden.

warm, zijdeachtig glad aanvoelt. De eigenschappen die hiervoor

en de functionele bijzonderheden van de badkamer te benadruk-

beschikbaar in hetzelfde materiaal: glanzend en functioneel in

De nieuwe baden van HIMACS ronden de collectie perfect af

zorgen, zorgen er ook voor dat het ongelofelijk gemakkelijk is

ken en om de perfecte wellnessruimte te ontwerpen in woningen,

een praktisch en esthetisch geheel. De drie nieuwe baden zijn

en maken van de ruimte meer dan alleen een badkamer, ze

schoon te houden en perfect hygiënisch is. De nieuwe douche

hotels of openbare ruimtes.

allemaal bedoeld voor inbouw. Het bad wordt vlak ingebouwd in

veranderen deze in een algemene feel-good ervaring.

bakken van HIMACS hebben hiernaast nog meer voordelen: drie

CBT-170-70

1200

850

1188
1110

600

888
810

450

900

1750

450

1650

900

350

750

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

700

CBT-160-65

eenvoudige modellen verruimen de mogelijkheden om het design

73

19

63

* Afvoer in het midden
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19

19

487

445

73

483

442

73

487

445

1200

68

** Afvoer aan de zijkant

63

63

68

** Afvoer aan de zijkant
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Meer informatie?
Wij horen graag van u!
HIMACS. Because Quality Wins.

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

Voor de contactgegevens in uw regio, raadpleeg onze website:

himacs.eu

LX Hausys Europe GmbH . joussenkarliczek.de

The Solid Surface Material by LX Hausys en HIMACS Exteria® zijn geregistreerde handelsmerken van LX 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. ©2021. LX Hausys Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.

