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Gama produktów ze szkła lakierowanego La-
cobel i Matelac 2020 obejmuje atrakcyjną pa-
letę nowoczesnych kolorów nadających świe-
żości i energii budynkom i pomieszczeniom, 
w których są zamontowane. Paleta barw 
matowego szkła Matelac została rozszerzona 
i zawiera tyle samo odcieni, co jej błyszczący 
odpowiednik – Lacobel. Każda z linii obejmuje 
20 kolorów, które mogą subtelnie kompono-
wać się z tak różnymi materiałami jak drew-
no, kamień i metal. Produkty podzielono na 
trzy gamy kolorystyczne Classics (klasycz-
na), Trendies (modna) i Exclusives (eksklu-
zywna). A jeśli Twój projekt wymaga indywi-
dualnie dobranej barwy, wyjątkowa usługa 
MyColour pomoże znaleźć właśnie taki kolor, 
jakiego potrzebujesz. 

Liczne warianty kolorystyczne
LACOBEL I MATELAC 

—
MATELAC
SILVER
BRONZE

© SAAI: projekt i wykonanie, cafeine.be: zdjęcie.

 BELGIA  OKŁADZINA ŚCIENNA, PRYWATNA KUCHNIA, MATELAC SILVER BRONZE



—
LACOBEL
BROWN 
STARLIGHT

 WIELKA BRYTANIA  OKŁADZINA ŚCIENNA, LACOBEL BROWN STARLIGHT
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Co wyróżnia ten produkt? Co to oznacza dla Ciebie?

Trwały materiał – Ściany, drzwi przesuwne i meble 
zachowają pierwotny wygląd przez 
wiele lat. 

Wysokiej jakości lakier nakładany 
fabrycznie na powierzchnię szkła

– Proces produkcji AGC gwarantuje jednolity 
i błyszczący (Lacobel) lub matowy (Matelac) 
wygląd oraz doskonałe przyleganie lakieru 
do szkła.

– Wszystkie lakiery Lacobel i Matelac są 
przyjazne dla środowiska. Nie mają wpływu 
na jakość powietrza w pomieszczeniu, 
ponieważ charakteryzują się bardzo 
niskim poziomem emisji lotnych związków 
organicznych (VOC) i formaldehydu.

20 modnych kolorów 
w każdej z linii

– Nieograniczone możliwości projektowania 
z wykorzystaniem matowych lub 
błyszczących tafli.

Łatwy montaż – Lacobel i Matelac (do mebli i okładzin 
ściennych) są montowane w taki sam sposób 
jak lustra. Instrukcje montażu są dostępne 
na stronie www.yourglass.com.

Mogą być pokryte folią SAFE(+) – Zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo 
w przypadku rozbicia szkła.

Zaskakujący materiał
LACOBEL I MATELAC 
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Gdzie możesz je wykorzystać? Poczuj inspirację ...

Meble – Stoły, biurka, półki, szafy, szafki, 
tablice itd.

Drzwi – Wewnętrzne drzwi tradycyjne 
i przesuwne

Wewnętrzne okładziny 
ścienne i przegrody

–

–

–

Płyty ochronne nad zlewem

Łazienki

Ściany w restauracjach, hotelach, centrach 
handlowych, biurach, szkołach i uczelniach itd.

Sklepy detaliczne – Gabloty, szklane gabloty sklepowe, 
blaty sklepowe itd.

Odrobina wyrafinowania i luksusu

 BUŁGARIA  OKŁADZINA ŚCIENNA, W BIURACH VERTIGO, LACOBEL RED LUMINOUS I WHITE PURE
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 BELGIA  OKŁADZINA ŚCIENNA, W GHELAMCO ARENA, LACOBEL BLACK CLASSIC

—
LACOBEL
BLACK
CLASSIC

Classics

Gama Classics to trzy ponadczasowe barwy w każ-
dej z linii, które przez wiele lat potwierdzały swoją 
wartość. Delikatna biel White Soft i klasyczna czerń 
Black Classic naturalnie komponują się z innymi bar-
wami. W wersji Lacobel rozświetlą wnętrza i nada-

dzą im nową perspektywę. W wersji Matelac ich ele-
gancki, subtelny urok pozwoli stworzyć kameralną 
atmosferę. Czerwień Lacobel Red Luminous ożywi 
wnętrza, a srebrny Matelac Silver Clear doda im wy-
rafinowanego, spokojnego akcentu.

LACOBEL I MATELAC 
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Trendies

Modne barwy z gamy Trendies zostały za-
inspirowane naturą i pozwalają stworzyć cie-
płą, kojącą atmosferę. Od czystej jak śnieg 
bieli White Pure po kolor ziemi Brown Natural 
oraz inne barwy inspirowane światem natury, 
takie jak Red Terracotta, Green Soft i Green 
Sage. Dostępne w obu wersjach (z wyjątkiem 
beżu Beige Lighht/Warm), umożliwiają zaba-
wę w łączenie odcieni i nadają wnętrzom 
barwnego, nowoczesnego akcentu.

—
LACOBEL
GREEN 
SAGE
—
MATELAC
GREEN
SAGE

LACOBEL I MATELAC 



 FRANCJA  OKŁADZINA ŚCIENNA, LACOBEL COPPER METAL
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Exclusives

Jeśli chodzi o wyrafinowany wygląd, gama 
Exclusives nie ma sobie równych. Ta wspa-
niała paleta obejmuje trzy wyjątkowe tony: 
srebrzysty*, metaliczny i mieniący się. Mogą 
być łączone z takimi szlachetnymi materiała-
mi jak drewno, marmur i miedź w celu stwo-
rzenia luksusowych wnętrz. 

—
LACOBEL
COPPER
METAL

———

*  Produkty Matelac Silver są wykonane z tafli szkła Mirox AGC 
trawionego po stronie nieposrebrzanej.

LACOBEL I MATELAC 
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Jeśli w podstawowej palecie nie możesz zna-
leźć idealnego koloru do swojego projektu, 
wypróbuj MyColour by Lacobel lub Matelac. 
Ta usługa umożliwia zamówienie szkła lakie-
rowanego w nieograniczonej liczbie kolorów* 
spełniających standardy jakości Lacobel lub 
Matelac. 
Usługa kolor na żądanie jest dostępna dla za-
mówień powyżej 200 m2 w danym kolorze*. 
Poczuj swobodę tworzenia okładzin ściennych 
i mebli idealnie pasujących do koloru twojego 
projektu, marki lub stylu firmy. Aby uzyskać 
więcej informacji, skontaktuj się z przedsta-
wicielem AGC.

———

*  Ta opcja nie jest dostępna dla 
kolorów przejrzystych i metalicznych.

LACOBEL I MATELAC

MyColour by

Kolory na miarę
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LACOBEL

Harmonijna gama pozwalająca 
na kreatywność

White Soft
9010

White Pure
9003

White Pearl
1013

Beige Light
1015

Grey Classic
7035

Brown Light
1236

Brown Natural
7013

Anthracite
Authentic
7016

Blue Shadow
7000

Green Soft
8615

Green Sage
8715

Red Terracotta
8815

Grey Metal
9006

Taupe Metal
0627

Aluminium
Rich
9007

Copper Metal
9115

Black Starlight
0337

Brown Starlight
9015

Black Classic
9005

Red Luminous
1586

Classics

Trendies

Exclusives

MATELAC

White Soft
9010

White Pure
9003

White Pearl
1013

Beige Warm
1015

Grey Classic
7035

Brown Light
1236

Brown Natural
7013

Anthracite
Authentic
7016

Blue Shadow
7000

Green Soft
8615

Green Sage
8715

Red Terracotta
8815

Grey Metal
9006

Taupe Metal
0627

Silver Grey Silver Bronze Silver 
Clearvision

Brown Walnut
8915

Black Classic
9005

Silver Clear

Classics

Trendies

Exclusives
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Niektóre kolory w rzeczywistości mogą wyglądać inaczej niż na zdjęciu, tabeli barw czy innej reprodukcji. 
Dlatego AGC zaleca podjęcie ostatecznej decyzji dopiero po zapoznaniu się z próbką Lacobel lub Matelac.

Sprawdź nową gamę szkieł Lacobel i Matelac na www.yourglass.com/decoglassvisualiser.
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Specyfikacja techniczna

Dostępne metody obróbki Zwróć uwagę na ...
Bezpieczeństwo Hartowanie Nie Porównaj dostępne na www.yourglass.com linie produktów Lacobel T oraz Matelac T 

firmy AGC z lakierowanego szkła hartowanego.

Laminowanie Nie

Folia SAFE Tak Produkty Lacobel i Matelac z folią SAFE i SAFE+* są zgodne z normą EN 12600 
(zob. Opcje specjalnie na stronie 19).

Cięcie Prostokątne lub 
okrągłe

Tak Obie linie oraz warianty z folią SAFE/SAFE+ mogą być przycinane w ten sam sposób 
co tradycyjne lustra (zob. Instrukcja obróbki na www.yourglass.com).

Kształtowanie 
i wykończenie 
krawędzi 

Szlifowanie krawędzi Tak Zarówno produkty Lacobel, jak i Matelac z folią SAFE/SAFE+ mogą być 
kształtowane i poddawane obróbce krawędzi w ten sam sposób co tradycyjne 
lustra (zob. Instrukcja obróbki na www.yourglass.com).Szlifowanie Tak

Rozwiercanie Tak

Wykonywanie nacięć Tak

Obróbka specjalistyczna Piaskowanie Tak Szkło Lacobel może być piaskowane zarówno po stronie szklanej, jak i lakierowanej.

Zastosowania zewnętrzne — Nie Szkło Lacobel i Matelac nie może być wykorzystywane do zastosowań zewnętrznych. 
Do takich zastosowań należy wykorzystać hartowalne szkło lakierowane Lacobel T 
i Matelac T.

Szkło Lacobel i Matelac nie może być wykorzystywane w szybach zespolonych.

Montaż Ułożenie i ochrona 
kolorów metalicznych 
i srebrzystych 

— Ze względu na specjalne barwniki wykorzystane w produktach w kolorach metalicznych 
(Aluminium Rich, Copper Metal, Grey Metal, Taupe Metal) i srebrzystych (Black Starlight, 
Brown Starlight) należy je poddawać obróbce i montować z zachowaniem odpowied-
niego ułożenia tafli. Produkty w pozostałych kolorach należy układać równokierunkowo 
(warstwa lakieru nie ma kierunku ani orientacji). 

Szkło w kolorach metalicznych  i srebrzystych należy zabezpieczyć folią SAFE lub SAFE+ 
w celu dodatkowej ochrony tylnej powierzchni szkła przy nakładaniu silikonu.

Zob. Instrukcja montażu na  www.yourglass.com.

Dostępność
Wszystkie produkty są dostępne w standardowych grubościach 4 i 6 mm. Na zamówienie mogą zostać wyprodukowane w grubościach 
3, 5, 8 i 10 mm. Wymiary wahają się od 200 × 321 cm do 600 × 321 cm w zależności od produktu i koloru. Więcej szczegółów można 
znaleźć w Katalogu produktów na stronie www.yourglass.com.

LACOBEL I MATELAC 
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Inne cechy Korzyści dla Ciebie
Odporność w środowisku mokrym/
wilgotnyym

Tak Wszystkie wersje kolorystyczne szkła Lacobel i Matelac mogą być stosowane we wnętrzach 
w środowisku mokrym/wilgotnym (łazienki i kuchnie), jednak nie należy zanurzać ich w wodzie.

Należy chronić szkło Lacobel i Matelac przed dostaniem się wody na tylną część tafli 
(uszczelniać silikonem).

Odporność mechaniczna Tak Podobna jak szkła float. Należy zadbać, by podczas obróbki i montażu nie zadrapać lakieru. 
Zob. Instrukcja montażu na stronie www.yourglass.com.

Szukasz hartowalnego szkła lakierowanego? Lacobel T i Matelac T idealnie nadają się do hartowania przez przetwórców szkła. 
Oba produkty mogą być stosowane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Więcej informacji dotyczących szerokiej gamy 
produktów firmy AGC można znaleźć na stronie www.yourglass.com.

Opcje specjalnie ... ... i korzyści

SAFE i SAFE+ –

 
–

Dla dodatkowego bezpieczeństwa na lakierowanej powierzchni szkła Lacobel lub Matelac należy 
umieścić folię polipropylenową.

Folia pełni podwójną funkcję: 
1. w razie stłuczenia odłamki szkła przylegają do folii, co chroni przed obrażeniami i szkodami, 
2. chroni lakierowaną powierzchnię przed zarysowaniami.

Szkło antybakteryjne (AB) –  Lacobel AB eliminuje 99,9% bakterii znajdujących się na szkle i zapobiega rozwojowi grzybów. 
Te niezrównane właściwości znajdują zastosowanie dla okładzin ściennych w miejscach: 
-  które podlegają szczególnym wymogom higienicznym, jak szpitale, apteki i laboratoria lub 

domy opieki itd.
-  w których panuje wilgoć i warunki sprzyjające rozwojowi bakterii i grzybów, jak łazienki, 

spa, hale sportowe itd.
Więcej informacji znajduje się na stronie www.yourglass.com w sekcji produktów antybakteryjnych.

AGC zapewnia wsparcie techniczne wszystkim przetwórcom i monterom szkła poprzez usługę TAS (Usługa Doradztwa Technicznego). 
Prosimy zapoznać się z Instrukcją obróbki, Instrukcją montażu oraz Instrukcją czyszczenia szkła Lacobel/Matelac, które są dostępne 
na stronie www.yourglass.com.

Niektóre zdjęcia w niniejszej broszurze są wizualizacją (okładka i strony 6, 10, 12 i 14).



PL
 0

5/
20

16

BUŁGARIA / MACEDONIA
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel.: +359 2 8500 255
bulgaria@eu.agc.com

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

CHORWACJA / SŁOWENIA / BOŚNIA & 
HERCEGOWINA - AGC Flat Glass Adriatic
Tel.: +385 1 6117 942
adriatic@eu.agc.com

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

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

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

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

RUMUNIA
AGC Flat Glass Romania
Tel.: +4 031 80 53 261
romania@eu.agc.com

SERBIA - CZARNOGÓRA
AGC Flat Glass Jug
Tel.: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

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

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

 AGC GLASS EUROPE, LIDER NA RYNKU SZKŁA PŁASKIEGO 
AGC Glass Europe to europejska filia firmy AGC i światowy lider w produkcji szkła płaskiego. Motto 
firmy, Glass Unlimited, odzwierciedla jej kluczowe silne strony: innowacyjność przy opracowywaniu 
zaawansowanych technologii produkcji szkła, globalną sieć sprzedaży oraz aktywność na arenie 
międzynarodowej: od Hiszpanii po Rosję. AGC Glass Europe posiada przedstawicielstwa na całym 
świecie. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.yourglass.com.




