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ToeKoMsT vorMgeven
in overeensTeMMing MeT HeT MiLieu.

de eden collectie.
op en top ecologisch. 

Met de kleurencollectie Eden heeft LG Hausys het meest milieuvriendelijke oppervlaktemate-

riaal dat tegenwoordig verkrijgbaar is op de markt gebracht. Het buitengewone kleurenpalet 

bestaat ook uit tot 41% gerecycleerd materiaal en is in 8 warme natuurlijke tinten verkrijgbaar.

Het Eden assortiment is door het US Scientific Certification System bekroond omwille van  

het hoge aandeel geresycleerd materiaal. Bovendien kunnen projecten die uit HI-MACS® Eden 

vervaardigd zijn, van de U.S. Green Building Council een LEED (Leadership in Energy and  

Environmental Design) certificering en tot 2 punten in verschillende LEED-categorieën krijgen. 

Nog een sterk en vooral duurzaam argument voor HI-MACS®.

— samenstelling: aluminiumtrihydroxide, het hoofdbestanddeel van  

HI-MACS®, ontstaat als bijproduct bij de aluminiumproductie.

— vervaardiging: de productie van het materiaal geschiedt met een  

optimaal energieresultaat. Bovendien voldoen de fabrieken in Cheongju 

(Korea) en Atlanta (USA) aan alle milieuvereisten.

— Transport: het materiaal wordt uitsluitend per schip van de VS naar  

Europa getransporteerd. Binnen Europa worden de voor het transport  

geldende Euro5-vereisten voor verminderde deeltjesemissie vervuld.  

Op het partnernetwerk van LG Hausys Europa vindt een grondig  

selectieproces plaats: de transportpartner voor Europa garandeert recycling 

van afvalwater, maakt gebruik van zonne-energie in het magazijn en  

van op lpg rijdende vrachtwagens. Daarom werd de partner van LG Hausys 

bekroond met de Green Truck Award 2013. 

— verwerking: het materiaal kan praktisch zonder resten worden verwerkt.

— engagement: LG Hausys controleert en publiceert regelmatig zijn  

prestaties betreffende het milieubeleid en analyseert het energieverbruik. 

Sinds 2008 is de emissie van broeikasgassen dankzij het gebruik van 

schone brandstoffen met 15.000 ton per jaar gedaald.

Talloze internationaal erkende certificaten getuigen van het feit dat de Hi-MaCs® zich vooral 

op ecologische aspecten richt. alle Hi-MaCs® producten worden zonder uitzondering conform 

de milieubeschermingsnormen en iso-norm 14001 vervaardigd. 
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Meubeldesign  

Klassiek of modern, min of meer alle ontwerpen kunnen worden verwezenlijkt, 

dankzij het omvangrijke kleurenpalet, de transluciditeit en nagenoeg onbe-

grensde mogelijkheden van HI-MACS®. Zo ontstaan creaties die met conventio-

nele materialen niet te realiseren zijn.

de volgende eigenschappen onderscheiden Hi-MaCs® als materiaal van de "new generation”:  

— bijna onbegrensde inzetbaarheid

— talloze mogelijkheden voor individueel design 

 (kleuren, vervormbaarheid, doorschijnendheid enz.)

— waardevolle, in laboratorium geteste basismaterialen

— innovatieve productiemethode

— hoogwaardige verwerkingstechniek

— ecologisch engagement

— omvangrijk assortiment van spoelbakken en wastafels 

— onderhoudsgemak dankzij de vuilwerende oppervlakken

— resistentie tegen dagelijks gebruikte chemicaliën

— weerstandsvermogen tegen bacteriën en virussen

— vuurvastheid en lage vlamuitbreidingseigenschappen

— uitstekende prijs-kwaliteitverhouding 

— voor de markt unieke 15 jaar garantie

Project: BUFF, CERCO – Design: Table Buff design by Joel Karlsson, Shelf Cerco design by Federico Churba – Uitvoering: Karl Andersson & Söner – Foto: Jonas Sällberg

Door zowel de "duurzame kwaliteit" als de schoonheid van HI-MACS® 

die perfect kan worden afgestemd op hun recente houtkleuren,  

konden de ontwerpers van de beroemde Zweedse meubelfabrikant 

Karl Andersson & Söner HI-MACS® selecteren als het belangrijkste 

materiaal voor twee van hun nieuwe collecties. 




