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Hi-Macs
solid surfaces
®

www.keflico.com

Om Hi-Macs

Hvad er Hi-Macs®?

Hi-Macs er fremstillet af en blanding af naturlige mineraler og pigmenter
som hærdes i en kompliceret termisk proces. Dette moderne materiale giver dig en stor frihed til fremstilling af horisontale, vertikale og 3D produkter.
Pladen er homogen, porefri, brandhæmmende og vandfast, hvilket gør den
særligt robust, hygiejnisk og velanvendelig til vådrum. Hi-Macs pladernes
kvalitet gør dem lette at forme til din unikke produktion. Pladerne er ligeledes optimale at vedligeholde, rengøre og forny.

Produkter
Hi-Macs pladen findes i ialt 86 flotte farver/dekorer. Keflico lagerfører
dekoren “Alpine White” (hvid) i følgende dimensioner:
12 x 760 x 3680 mm | 12 x 1350 x 3680 mm | 3 x 930 x 3000 mm
De 85 andre dekorer kan skaffes i løbet af kort tid. “Danish Collection”, der
består af de 26 mest populære dekorer i Skandinavien, kan erhverves inden
for kun få dage efter aftale med vores pladespecialister.

Tilbehør
Du får alt, hvad du skal bruge til dit næste Hi-Macs projekt hos Keflico A/S.
Vi forhandler nemlig også diverse tilbehør til Hi-Macs solid surfaces, såsom
farvetilpasset lim, limpatroner, dispenser og mixertip.
Keflico kan desuden skaffe de smukke, moderne og allerede meget populære
Hi-Macs vaske i flere forskellige farver og former. Se eksempel nedenfor.

Anvendelsesmuligheder
Solid surface pladerne kan anvendes i utallige indendørs og udendørs projekter. Dette skyldes især pladernes termoformbare og vandfaste egenskaber samt pladernes UV-resistens.
Anvendelsesmuligheder: Køkkenbordpladerr, bardiske, hotelskranke, messeopbygning, inventar, butikker, laboratorier, beklædning ved svømmehaller/pool, facader og andre udendørs projekter.

Bearbejdning
Hi-Macs er meget bearbejdningsvenlig, idet pladerne kan formes, modelleres, skæres, fræses, pudses / slibes, plan- og underlimes med videre. Alt
med usynlige samlinger.
Pladernes termoformbare egenskaber giver mulighed for udførelse af 3D
design. Hi-Macs er samtidig lys-konvertibel, hvilket gør det muligt at fræse
detaljer i pladerne - fx logoer.
Kontakt os for uddybende vejledning omkring slibning af Hi-Macs.
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16 gode grunde til at vælge Hi-Macs
Hi-Macs solid surface har mange fordele...
1.

Hi-Macs forhandles i 86 flotte dekorer.

2.

Hi-Macs er brandhæmmende, B-s1,d0 godkendt.

3.

Prisvenligt.

4.

Kort leveringstid.

5.

Produktet har høj slagstyrke og høj ridsefasthed.

6.

Pladernes overflade er porefri, hvilket gør dem vand-faste og -afvisende.

7.

Hi-Macs pladerne er lette at rengøre grundet pladernes massive og homogene overflade.

8.

Produktet er UV-bestandigt og kan derved anvendes ude som inde.

9.

Hi-Macs er et særdeles bearbejdningsvenligt produkt.

10. Pladerne kan forarbejdes og monteres med usynlige samlinger.
11.

Termoformbare egenskaber med mulighed for 3D design. Pladerne formes efter ethvert behov.

12. Lyskonvertibel ved fræsning.
13.

Produktet er varmeresistent op til 100°.*

14. Hi-Macs er pudset fra fabrik på begge sider = 25 % sparet tidsforbrug ved pudsning.
15. Pladerne leveres med beskyttelsesfilm fra fabrik.
16. 15 års garanti (ved godkendelse til Quality Club - klub for autoriserede forhandlere
og installatører).

Godkendelser
HI-MACS har følgende godkendelser:
•
B-s1,d0
•
IMO
•
LGA hygiejnecertifikat

Vedligeholdelse
Hi-Macs er slidstærkt og meget modstandsdygtigt overfor pletter og derfor nemt
at rengøre og vedligeholde.
Hi-Macs er et homogent materiale. Pladen er porefri, derfor kan du nemt og hurtigt
rengøre pladen med en fugtig klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel.
*Varme gryder, pander eller fade som kommer direkte fra ovnen eller komfuret, bør
ikke placeres direkte på Hi-Macs overfladen.
Kontakt os ved nærmere spørgsmål på tlf. +45 9813 3544 eller info@keflico.com.
Hi-Macs er del af LG-Gruppen - verdenskendt for sine elektronikprodukter.
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Kontakt os

Lars Johansen, Sales and
Product Manager, Panels
Mail: ldj@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6271

Sten R. Andersen
Account Manager
Mail: sa@keflico.com
Tlf.: +45 2557 4070

Marianne N. Pedersen
Account Manager
Mail: mnp@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6272

Morten Mehlsen
Product Manager, Panels
Mail: mom@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6239

Dorthe Holmstrøm
Sales Specialist, Panels
Mail: dh@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6244

Sebastian S. Schytte
Sales Trainee, Panels
Mail: ses@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6236

Mette D. Larsen
Sales Specialist, Panels
Mail: ldj@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6271

Finn Lunø
Account Manager
Mail: fl@keflico.com
Tlf.: +45 4026 3544

Sylwia Gonciarz
Purchasing Assistant
Mail: sg@keflico.com
Tlf.: +45 3699 6276

Tossede med træ siden 1953
Kævlen i Keflico´s logo symboliserer
selve kernen i vores forretning: TRÆ.
Ligesom vores kunder og samarbejdspartnere, nærer vi en helt særlig passion for
træ. Faktisk er vi helt tossede med det.
Siden 1953 og frem til i dag har vi hos
Keflico A/S rådgivet omkring og leveret
træprodukter til alverdens forskellige
forhandlere, virksomheder og projekter se mange af disse på vores hjemmeside
under “Referencer”.
Keflico forhandler mere end 50 forskellige
træsorter og et mindst lige så omfattende
sortiment af træbaserede pladeprodukter
samt tilbehør. Suppleret med vores kompetente rådgivning udmærker vi os således
som din førende forhandler. Vi er dine
specialister i kvalitets trævarer med landsdækkende levering flere gange ugentligt fra
vores 14.000 m2 lager.
Vores kunder, samarbejdspartnere og
medarbejdere er det vigtigste, vi har.

I er derfor omdrejningspunktet for vores
tre primære værdier:
Kvalitet, Kompetence og Miljø.
Vi tilstræber kvalitet i alt, hvad vi er og
gør; kvalitetsprodukter, solid rådgivning,
højt serviceniveau og hurtig levering.
Vi leverer meget mere end blot et produkt til
jeres virksomhed. Keflicos specialister giver
jer samtidig mange års produktkendskab og
kompetent rådgivning på et højt niveau.
Størstedelen af vores produkter består af
træ, naturens materiale. Vi føler derfor
et naturligt medansvar for at værne om
miljøet. Derfor er en stor del af vores
produkter certificerede. Læs desuden mere
herom i vores bæredygtige indkøbspolitik.
Kontakt os for mere information omkring
vores produkter og priser. Du kan også
hente inspiration i denne brochure eller på
vores hjemmeside: www.keflico.com. Her
finder du også vores nye terrasseberegner.

Keflico A/S

Støvring

Odense

Glostrup

Besøg www.keflico.com og

info@keflico.com

Juelstrupparken 24

Bjerggårds Allé 2

Naverland 1C, 1. sal

se vores brede sortiment af

www.keflico.com

DK-9530 Støvring

DK-5240 Odense NØ

DK-2600 Glostrup

træ- og pladeprodukter.

+45 9813 3544

