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AGC Glass Europe představuje ...

—
LACOBEL
WHITE PURE

… lesklé a matné sklo
opatřené lakem na zadní straně

© Studio E. Bergoend – Annecy – www.studio-bergoend.com

LACOBEL A MATELAC
Barevné variace
Překvapivý materiál
Nádech sofistikovaného luxusu
Classics
Trendies
Exclusives
Barvy na zakázku
Vyvážená škála pro rozvinutí vaší kreativity
Technické parametry

– 04
– 07
– 08
– 09
– 10
– 12
– 14
– 16
– 18

© Project: Philippe SAMYN and PARTNERS sprl, architects and engineers – BEAI sa, foto: Marie-Françoise Plissart

BELGIE KREATIVNÍ SKLENĚNÁ STĚNA, AGC GLASS BUILDING, LACOBEL WHITE PURE

obálka: OBKLAD STĚN, LACOBEL BROWN STARLIGHT

FRANCIE KOUPELNOVÁ SKŘÍŇKA, FIRMA MOBALPA, MATELAC ANTHRACITE AUTHENTIC
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—
MATELAC
SILVER
BRONZE

Barevné variace
LACOBEL A MATELAC
Lacobel a Matelac 2020 představují škálu lakovaných skel vyznačujících se atraktivní paletou moderních barevných odstínů, které dodávají svěží vzhled budovám a nábytku, který
zdobí. Barevná škála matovaného skla Matelac byla rozšířena, aby mohla nabídnout stejný počet odstínů, jako její lesklý protějšek Lacobel. Každé z těchto skel je dostupné ve 20
barvách a obě dvě škály se dají kombinovat
s tak různými materiály jako je dřevo, kámen
a kov. Skla Lacobel a Matelac 2020 jsou nabízena ve třech základních liniích: Classics,
Trendies a Exclusives. A pokud váš projekt vyžaduje skutečně speciální barvu, pak
lze pomocí unikátní služby MyColour vytvořit
přesně takový odstín, jaký potřebujete.

BELGIE OBKLAD STĚN KUCHYNĚ V SOUKROMÉM BYTĚ, MATELAC SILVER BRONZE
© Design and production: SAAI, foto: cafeine.be
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—
LACOBEL
BROWN
STARLIGHT

Překvapivý materiál
LACOBEL A MATELAC
Co je na něm tak výjimečného? Co to pro vás znamená?
Odolný materiál – Vaše stěny, posuvné dveře a nábytek
si zachovají svůj originální vzhled
po dlouhou řadu let.
Vysoce kvalitní lak nanášený – Výrobní proces AGC je zárukou jednotného
na sklo průmyslovou technologií a zářivého (Lacobel) nebo matného
(Matelac) vzhledu a dokonalé
přilnavosti laku ke sklu.
– Všechny laky používané ve škále Lacobel
a Matelac jsou šetrné k životnímu prostředí.
Nepoškozují kvalitu vnitřního ovzduší,
protože emitují jen zanedbatelné množství
těkavých organických látek (VOC)
a formaldehydu.
Každá škála obsahuje – Nekonečné možnosti pro lesklý
20 módních odstínů nebo matný design.
Snadná montáž – Lacobel a Matelac se v případě
nábytkářských aplikací a obkladů stěn
instalují stejným způsobem jako zrcadla.
Montážní pokyny naleznete na adrese
www.yourglass.com.
Oba typy skel mohou – Fólie poskytuje zvýšenou bezpečnost
být opatřeny fólií SAFE+ v případě rozbití skla.

ANGLIE OBKLAD STĚN, LACOBEL BROWN STARLIGHT
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LACOBEL A MATELAC

Dotek sofistikovaného luxusu
LACOBEL A MATELAC
K čemu můžete tato skla použít? Pro inspiraci ...
Nábytek – Stoly, psací stoly, police, skříně,
příborníky, tabule na psaní apod.

Classics
Linie Classics obsahuje tři nadčasové barvy v každé
škále, které se osvědčily v průběhu let. White Soft
a Black Classic se přirozeně hodí ke všem ostatním
barvám. V provedení Lacobel prozáří váš interiér
a otevřou nové obzory. Ve verzi Matelac vytvoří je-

jich elegantní a jemné kouzlo příjemnou atmosféru.
Lacobel Red Luminous oživí vaše interiéry a Matelac
Silver Clear jim zase propůjčí sofistikovaný a decentní nádech.

Dveře – Klasické a posuvné dveře
do interiéru
Vnitřní obklady – Skleněné obklady za kuchyňskou linkou
stěn a příček a v koupelnách
– Restaurace, hotely, nákupní galerie,
kanceláře, školy apod.
—
LACOBEL
BLACK
CLASSIC

Obchodní prostory – Displeje, stojany v prodejnách,
kuchyňské pracovní desky apod.

BULHARSKO OBKLAD STĚN, KANCELÁŘSKÁ BUDOVA VERTIGO, LACOBEL RED LUMINOUS A WHITE PURE

BELGIE OBKLAD STĚN V GHELAMCO ARÉNĚ, LACOBEL BLACK CLASSIC
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LACOBEL A MATELAC
Trendies
Módní odstíny linie Trendies byly inspirovány přírodou a dokážou tak vytvořit teplou
a uklidňující atmosféru. Patří sem řada barev
počínaje odstínem White Pure, běloskvoucím jako sníh, až po Brown Natural, který
připomíná zemi, přes ostatní odstíny inspirované přírodou, jako je Red Terracotta, Green
Soft a Green Sage. Tyto barvy jsou dostupné v obou škálách (s výjimkou Beige Light/
Warm), které vám umožní pohrát si s kombinacemi jednotlivých odstínů a dodají vašemu
interiéru barevný a moderní nádech.

—
LACOBEL
GREEN
SAGE
—
MATELAC
GREEN
SAGE
ITÁLIE OBKLAD STĚN (MATELAC GREEN SAGE) A NÁBYTEK (LACOBEL GREEN SAGE)
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LACOBEL A MATELAC
Exclusives
Linie Exclusives nemá konkurenci, pokud
chcete vdechnout svému interiéru sofistikovaný
vzhled. Její bezkonkurenční paleta obsahuje tři
unikátní odstíny AGC: stříbrný*, metalický a jiskřivý. V kombinaci s jemnými materiály jako je
dřevo, mramor a měď vytvoří skutečně luxusní
prostředí.

—
LACOBEL
COPPER
METAL

———
FRANCIE OBKLAD STĚN, LACOBEL COPPER METAL

* Výrobky Matelac Silver jsou vyrobeny ze skla AGC Mirox, které je určeno
pro výrobu zrcadel a je na nepostříbřené straně matované kyselinou.
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MyColour by
LACOBEL A MATELAC
Barvy na zakázku
Pokud nemůžete pro svůj projekt nalézt v naší
standardní nabídce odpovídající barvu, zvažte
využití služby MyColour. S touto službou máte
možnost objednat si lakované sklo v jakémkoliv
barevném odstínu*, avšak se zachováním kvalitativních standardů skel Lacobel nebo Matelac.
Služba vytvoření barvy na zakázku je k dispozici pro objednávky v minimálním objemu 200 m2
skla od jednoho odstínu*. Využijte svobodné
volby a vytvořte si obklady stěn a nábytek, který se perfektně hodí k barvám vašeho designu,
značky nebo k vašemu firemnímu stylu. Máte-li zájem o podrobnější informace, kontaktujte
zástupce AGC.

Colour
———
* Tato varianta není k dispozici pro
průsvitné a metalické barvy.
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Vyvážená škála pro rozvinutí
vaší kreativity

Některé barvy mohou ve skutečných podmínkách vypadat jinak, než když je vidíme na obrázku, barevném vzorníku nebo na jiném vyobrazení.
Z tohoto důvodu AGC Glass Europe doporučuje, abyste se s konečnou platností rozhodli, teprve až uvidíte reálné vzorky odstínů Lacobel nebo Matelac.

Poznejte nové barvy Lacobel a Matelac na www.yourglass.com/decoglassvisualiser.

LACOBEL

MATELAC

Classics

Classics
White Soft
9010

Black Classic
9005

Red Luminous
1586

White Soft

Black Classic

Silver Clear

White Pure

White Pearl

Beige Warm

Grey Classic

Brown Light

Anthracite
Authentic

Blue Shadow

Green Soft

Green Sage

Red Terracotta

Grey Metal

Taupe Metal

Silver Grey

Silver Bronze

Silver
Clearvision

9010

Trendies

9005

Trendies
White Pure

White Pearl

Beige Light

Grey Classic

Brown Light

Anthracite
Authentic

Blue Shadow

Green Soft

Green Sage

Red Terracotta

9003

1013

7000

1015

8615

7035

8715

1236

Brown Natural
7013

9003

8815

7016

1013

7000

1015

8615

7035

8715

1236

Brown Natural
7013

8815

7016

Exclusives

Exclusives
Grey Metal
9006

Taupe Metal
0627

Aluminium
Rich
9007

Copper Metal
9115

Black Starlight
0337

Brown Starlight
9015

9006

0627

Brown Walnut
8915
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Technické parametry
LACOBEL A MATELAC
Jaké máte možnosti zpracování?
Bezpečnost

Další vlastnosti

Vaše výhody

Odolnost v mokrém/vlhkém prostředí Ano

Lacobel a Matelac ve všech barevných provedeních lze použít v mokrém/vlhkém prostředí
(koupelny a kuchyně), skla však nesmí být ponořena do vody.
Lacobel a Matelac je nutno chránit před jakýmkoliv průnikem vody na zadní stranu skla
(na spáry je nutno použít silikon).

Mechanická pevnost

Stejná jako u skla float. Zajistěte, aby při zpracování a instalaci nedošlo k poškrábání laku.
Informace naleznete v Návodu k instalaci na www.yourglass.com.

Ano

Věnujte pozornost

Tepelné tvrzení

Ne

Poznejte škálu kalitelných lakovaných skel AGC Lacobel T
a Matelac T na www.yourglass.com.

Vrstvení

Ne

Fólie SAFE+

Ano

Lacobel a Matelac SAFE+ splňují požadavky normy EN 12600
(viz Speciální provedení na straně 19).

Řezání

Pravoúhlé nebo
kruhové

Ano

Obě škály i provedení s fólií SAFE+ lze řezat stejným způsobem jako
klasická zrcadla (viz Návod ke zpracování na www.yourglass.com).

Tvarování
a opracování hran

Opracování hran

Ano

Broušení

Ano

Jak Lacobel, tak i Matelac ve verzi SAFE+ lze brousit
a opracovávat na hranách stejně jako klasická zrcadla
(viz Návod ke zpracování na www.yourglass.com).

Vrtání

Ano

Výřezy

Ano

Speciální úpravy

Pískování

Ano

Lacobel lze pískovat jak na straně skla, tak i na straně opatřené lakem.

Exteriérové aplikace

—

Ne

Lacobel a Matelac nelze používat pro exteriérové aplikace.
Pro tyto aplikace použijte kalitelné lakované sklo Lacobel T a Matelac T.
Lacobel a Matelac nelze používat v izolačním dvojskle.

Montáž

Orientace tabule skla, —
ochrana metalických
odstínů a barev
Starlight

Hledáte kalitelné lakované sklo? Škála skel AGC s názvy Lacobel T a Matelac T se perfektně hodí pro tepelné tvrzení u zpracovatelů.
Oba produkty lze použít pro interiérové i exteriérové aplikace. Další informace o široké škále skel AGC naleznete na www.yourglass.com.

Speciální provedení ... ... a jejich výhody
SAFE+ – Pro větší bezpečnost lze lakovanou stranu skla Lacobel nebo Matelac opatřit polypropylenovou fólií.
– Tato fólie má dvě funkce:
1. Při rozbití skla se střepy přichytí k fólii, a tak nedojde ke zranění ani k poškození majetku.
2. Tato fólie rovněž chrání lak před poškrábáním.
Antibakteriální sklo (AB) – Lacobel AB likviduje 99,9 % všech bakterií, které se vyskytnou na jeho povrchu, a brání šíření plísní.
Tato pozoruhodná vlastnost je ideální při použití tohoto skla jako obkladu stěn v místech, kde:
- jsou kladeny zvlášť vysoké nároky na hygienu, jako jsou nemocnice, lékárny
a laboratoře nebo sanatoria apod.
- je vlhké prostředí náchylné ke vzniku bakterií a plísní: koupelny, lázně, sportovní haly atd.
Více informací naleznete na www.yourglass.com v sekci věnované Antibakteriálnímu sklu.

Kvůli speciálním pigmentům používaným pro metalické odstíny (Aluminium Rich, Copper
Metal, Grey Metal, Taupe Metal) a barvy typu Starlight (Black Starlight, Brown Starlight)
je nutno obě skla zpracovávat a montovat s ohledem na jejich orientaci. Ostatní barvy ze
škály jsou aplikovány izotropicky (to znamená, že vrstva laku je ve všech směrech stejná,
nemá „směr“ ani „orientaci“).
Fólie SAFE+ musí být použita pro metalické odstíny a barvy Starlight k poskytnutí
dodatečné ochrany zadní strany skla při aplikaci silikonu.
Viz Návod k instalaci na www.yourglass.com.

Dostupnost
Všechny produkty jsou dostupné ve standardních tloušťkách 4 a 6 mm. Na zakázku mohou být rovněž vyrobeny v tloušťkách 3, 5, 8 a 10 mm.
Rozměry se pohybují od 200 × 321 cm do 600 × 321 cm, v závislosti na produktu a barvě. Další informace naleznete v Produktovém katalogu
AGC, který je k dispozici na adrese www.yourglass.com.

AGC poskytuje technickou podporu všem zpracovatelům skla a montážním firmám prostřednictvím technické poradenské služby
(Technical Advisory Service – TAS). Ujistěte se, prosím, že jste si pečlivě přečetli Návod ke zpracování skel Lacobel/Matelac,
Návod k instalaci a čištění, které jsou dostupné na www.yourglass.com.
Některé obrázky v katalogu jsou vizualizacemi (obálka a strany 6, 10, 12 a 14).

LITVA
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +370 37 451 566
lithuania@eu.agc.com

RUMUNSKO
AGC Flat Glass Romania
Tel.: +40 318 053 261
romania@eu.agc.com

ČESKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKO
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11
czech@eu.agc.com

LOTYŠSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +371 6 713 93 59
latvia@eu.agc.com

SRBSKO - ČERNÁ HORA
AGC Flat Glass Jug
Tel.: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

ESTONSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +372 66 799 15
estonia@eu.agc.com

MAĎARSKO
AGC Glass Hungary
Tel.: +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

OSTATNÍ ZEMĚ
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11
czech@eu.agc.com

CHORVATSKO / SLOVINSKO / BOSNA &
HERCEGOVINA – AGC Flat Glass Adriatic
Tel.: +385 1 6117 942
adriatic@eu.agc.com

POLSKO
AGC Glass Poland
Tel.: + 48 22 872 02 23
polska@eu.agc.com

AGC GLASS EUROPE, LÍDR V OBORU PLOCHÉHO SKLA
Společnost AGC Glass Europe je evropská pobočka AGC, předního světového výrobce plochého skla.
Její motto, Glass Unlimited, odráží klíčové přednosti společnosti: inovativní sílu v pokročilých
sklářských technologiích a globální prodejní a průmyslovou síť sahající od Španělska po Rusko.
Společnost AGC Glass Europe má zastoupení po celém světě – další adresy viz www.YourGlass.com.
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BULHARSKO / MAKEDONIE
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel.: +359 2 8500 255
bulgaria@eu.agc.com

