Dental implant clinic, Boekarest, Roemenië | Ontwerp: Adriana Tihon/Atvangarde Surfaces, AMA Design | Uitvoering: Atvangarde Surfaces | Foto: Stelian Popa
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WINS

www.himacs.eu

Het voorkeursmateriaal
voor de zorg.

Omdat kwaliteit hier extra belangrijk is.

Natural Acrylic StoneTM

De eisen voor het gebruik van materialen in de medische
sector zijn zeer uitgebreid, daar zijn ook goede redenen
voor. Daarnaast kan architectuur een positieve uitstraling
aan de ziekenhuisomgeving geven, Vooral waar kinderen
worden behandeld. Een voorbeeld van zo'n project is dit
kinderziekenhuis, waar de vrolijke motieven rechtstreeks
op het HI-MACS®-oppervlak zijn gedrukt.

Dankzij de strengste hygiënische normen
is HI-MACS®-materiaal de eerste keus van
experts binnen de zorg.
Materialen met uitzonderlijke hygiënische eigenschappen en een uitstekende
weerstand tegen ziekteverwekkers en chemicaliën zijn gewoonweg onmisbaar –
vooral in de zorgsector. HI-MACS® heeft een naadloos oppervlak, zodat het
perfect aan de bovengenoemde critweria voldoet. Bovendien biedt het materiaal
eindeloze ontwerpmogelijkheden voor creatieve designers die toiletten en
wasruimtes ontwikkelen waar cliënten en gebruikers van onder de indruk zijn –
niet alleen door hun functionaliteit en uitstekende materiaalkwaliteit,
maar ook door hun aantrekkelijke design.

Niño Jesús Hospital, Madrid, Spanje | Ontwerp: Elisa Valero | Uitvoering: Muebles Maderama | Foto: Fernando Alda
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De professionele gezondheidszorg is veeleisend.
Bacteriën maken geen kans.
Omdat het ondoordringbaar is voor vuil, bacteriën,
virussen en talloze chemicaliën is HI-MACS® het
ideale materiaal voor ziekenhuizen, praktijken, laboratoria en alle andere plekken waar hygiëne echt telt.

Schoonheid - een leven lang
HI-MACS® is extreem duurzaam, biedt een uitstekende
prijs-prestatieverhouding en een garantie van 15 jaar*,
de enige in zijn soort op de markt. LG Hausys is de enige
leverancier in Europa die zo zeker van zijn materiaalkwaliteit is dat hij zo'n lange garantieperiode aanbiedt.

Smetteloos en naadloos.
Een naadloze afwerking en een niet-poreus oppervlak
zorgen voor een werkoppervlak dat makkelijk schoon
te maken is en aan de hoogste hygiënische normen
voldoet. Perfect voor installatie in zorginstellingen,
universiteiten en onderwijsinstellingen.

* Producten die zijn vervaardigd en geïnstalleerd door een
HI-MACS® Quality Club-installateur ontvangen 15 jaar
garantie.

Uitstekende hygiënische eigenschappen.
Het solid surface-materiaal is gecertificeerd door
een onafhankelijk laboratorium op basis van zijn
hygiënische eigenschappen overeenkomstig de
internationale norm LGA en NSF.

Joensuu University, Finland | Uitvoering: Nordstock
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HI-MACS® biedt betrouwbare antwoorden.

Een test die is uitgevoerd op de kleur Alpine White
S028 volgens de norm EN 16615 vertoonde een
uitstekend ontsmettingsvermogen voor de staphylococcus aureus-bacterie. Hiernaast vertoonde
Alpine White S028 een goede weerstand tegen de
schoonmaakmiddelen met de desinfectiemiddelen
die zijn genoemd onder 'ontsmettingsvermogen' op
pagina 10 van deze brochure.

Ongelooflijk veelzijdig.
Dit materiaal is zeer veelzijdig en kan daarom niet
alleen in laboratoria worden gebruikt maar ook in
huisartsenpraktijken, recepties, badkamers en
operatiekamers. Het kan eveneens op verschillende
manieren worden ingezet, zoals voor werkbladen
in laboratoria, wasbakken in badkamers en douches,
meubels in laboratoria en vele andere toepassingen.
Indrukwekkend design.
Met zijn gevarieerde kleurenpalet, doorschijnendheid,
gladde afwerking en bijna onbeperkte vervormbaarheid
maakt HI-MACS® unieke en uitzonderlijke ontwerpen
mogelijk.

Dental implant clinic, Boekarest, Roemenië | Ontwerp: Adriana Tihon/Atvangarde Surfaces, AMA
Design | Uitvoering: Atvangarde Surfaces | Foto: Stelian Popa
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Een prachtig begin van een nieuw leven! De wastafel, muur
en plafondplaten in deze kraamkliniek zijn vervaardigd uit een
doorlopende 60 cm brede band HI-MACS®. Het resultaat is
een ultra-hygiënisch meubelstuk inclusief zitplaats en badkamer –
met geïntegreerde wasbak en plafondlampen. De buitengewone toleranties van HI-MACS® zijn zeer indrukwekkend in
deze installatie, die zeer precies vakmanschap vereist.

Maternity, Valencia, Spanje | Ontwerp: AMA Arquitectura de Maternidades | Architect: Angela Müller and Marta Parra | Uitvoering: Jucalbe Carpinteria | Foto: David Frutos / BIS Image
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Perfecte tandhygiëne of andere medische hygiëne en bovenal
optimale, eenvoudige verzorging van alle apparatuur in het
behandelgebied, spelen een essentiële rol bij operaties. Als alle
werkbladen, muur- en meubelbekledingen zijn geïnstalleerd
zonder naden en zichtbare verbindingen, maken besmettingen,
vuil, virussen of bacteriën geen kans. In deze omgeving is
kwaliteit bij elke stap van het proces essentieel.

Imaderm Institute, Genève, Zwitserland | Ontwerp: Patrice Reynaud Architectes | Uitvoering: RS Agencement Steiner SA, kläusler acrylstein ag | Foto: Blaise Lambert
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Selectie van populaire kleuren binnen
de gezondheidszorg.
HI-MACS® is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren. Er worden regelmatig
nieuwe effecten toegevoegd. Het volledige kleurenpalet is te zien op himacs.eu.

Lucent
In combinatie met nauwkeurig geplaatste lichtbronnen veranderen de doorschijnende pasteltinten
in dramatische 'highlights' in het ontwerp.
Ruby
S304
12 mm

Emerald
S305
12 mm

Cream
Alpine White
S009 – ∆ E5
S028 – ∆ E5
19/12/9/6/4/3 mm 19/12/6 mm

Grey
S005
19/12/9/6 mm

Sky Blue
S203
19/12 mm

Arctic Granite
G034 – ∆ E5
12/9/6 mm

Pebble Pearl
G107
12 mm

Grey Sand
G002 – ∆ E5
12/6 mm

Opal
S302 – ∆ E5
12/6 mm

Sapphire
S303
12 mm

Solids
Van elegant tot extravagant,
klassiek tot ultra-eigentijds.

Granite, Quartz, Sand & Pearl
Een enorme selectie structuren en kleuren.
Natuurlijk, elegant en perfect te combineren.
White Granite
G005 – ∆ E5
12 mm

19 mm: S028 Alpine White uit voorraad leverbaar. Alle andere kleuren alleen als speciale bestelling.
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Kindergarten, Capedezzo, Zwitserland | Ontwerp: Herrmann Flavio |Uitvoering: IL Falegname Fabrizio Sagl, ilfalegename.ch | Foto: Claudio Bader

Het leven is kleurrijk: het
is prachtig wanneer een
creatief ontwerp het genezingsproces van patiënten
kan ondersteunen en het
is nog beter als producten die
positiviteit uitstralen, zoals
deze wasbak, ook indruk
maken met hun hygiënische
kwaliteit en naadloze installatie.
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Nieuwe perfectie voor toepassingen in keukens
en de gezondheidszorg

Ruimte, duurzaamheid en hygiëne zijn belangrijke kwaliteitskenmerken bij het kiezen van een spoelbak voor een
keuken of een voorziening in de gezondheidszorg. De topkwaliteit-modellen in de HI-MACS®-serie hebben
alles. Het zijn perfect afgestemde spoelbakken die naadloos worden gemonteerd, waardoor een buitengewoon
hygiënische spoelruimte ontstaat.
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HI-MACS®-spoelbakken en
HI-MACS®-wasbakken zijn
uitsluitend verkrijgbaar in
Alpine White S028. Deze tint
is perfect te combineren met
elke andere kleur uit de
HI-MACS®-bladencollectie.
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Ontdek het volledige productaanbod van HI-MACS® op
himacs.eu
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Alpine White
S028

Hygiënisch en hoogfunctioneel: de 7 nieuwe
modellen bieden ontwerpers in de gezondheidszorgsector alle vrijheid die ze zich
maar kunnen wensen.
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Disinfection Capacity

Informatieblad

DESINFECTIEMIDDEL

VERMINDERING VAN
TESTORGANISME*

VERSPREIDING VAN
TESTORGANISME*

Aldehydevrij desinfectiemiddel

> 5 logboekniveaus

geen verspreiding

Desinfectiemiddel met perazijnzuur

> 5 logboekniveaus

geen verspreiding

Desinfectiemiddel met alcohol

> 5 logboekniveaus

Desinfectiemiddel met aldehyde

> 5 logboekniveaus

SPECIFICATIE

RESULTAAT
SOLIDS

TESTMETHODE
GRANITE

geen verspreiding

Wateropname
Gewicht
Kracht/dikte

<0,1%
<0,1%

15 KBE / testveld

Antislipeigenschappen

>0,32 - 0,9

GMG100 (vervangt R9)

Antislipeigenschappen

Acceptantiehoek van meer dan
10° to 19° = R10

DIN 51130

Waterdampdoorlaatbaarheid
diffusieweerstandsgetal

18607

DIN EN ISO 12572

Compatibiliteit met levensmiddelen

geschikt voor alle kleuren

LMBG § 31

Hygiëne

geschikt

LGA Hygiënecertificaat

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

B1
geen druppelend materiaal
B1 voor alle kleuren*
B1 voor alle kleuren*
B-s1, d0 voor alle HI-MACS®
kleuren* voldoet aan de BS 476
Klasse O

* Testorganisme = staphylococcus aureus ATCC 6538
Test uitgevoerd op S028 Alpine White volgens EN 16615

≤DIN EN 438 Deel 12
<0,1%
<0,1%

16150

geschikt

DIN 4102-1
DIN 5510
DIN 4102-1
BS EN ISO 11925-2 : 2002
BS EN 13823: 2002

* momenteel enkel geldig voor Eden, Lucent, Galaxy, Marmo en Volcanics

Omdat HI-MACS® een 100% homogeen en
niet-poreus materiaal is, is het heel eenvoudig
te reinigen. Het materiaal is ook bijzonder
vuilafstotend en zeer duurzaam.

Internationaal erkende certificaten getuigen van de buitengewone kwaliteit van
HI-MACS® en de geschiktheid ervan voor de medische sector.
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Paediatric table and testing station, Parijs, Frankrijk | Ontwerp, Uitvoering: LCCA | Foto: Massimo Pessina
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Neem gerust contact met ons
op voor meer informatie.
HI-MACS®. Because Quality Wins.

Bezoek onze website voor
de contactpersoon van uw regio.

himacs.eu

LG Hausys Europe GmbH . www.J-K.de

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

HI-MACS® en Natural Acrylic Stone™ zijn geregistreerde handelsmerken van LG Hausys Europe GmbH. Alle andere product- en merknamen zijn handelsmerken,
respectievelijk geregistreerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. De inhoud van deze brochure heeft een louter informatief karakter en kan te allen tijde
zonder aankondiging gewijzigd worden. ©2018. LG Hausys Europe GmbH. Alle rechten voorbehouden.
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