
DECORATIEVE OPLOSSINGEN

Laat uw creativiteit de vrije loop
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AGC heeft een compleet aanbod van producten en diensten 
ontwikkeld, zodat u zich met een gerust hart helemaal op 
uw projecten kunt richten. 
Ontdek ons volledige assortiment glasproducten, 
installatiemiddelen en accessoires. Kom ook meer te weten 
over onze services en netwerken, die u helpen en het u 
gemakkelijker maken.

Alles van de enige partner die u nodig heeft: AGC.

ONS GLASASSORTIMENT
Decoratieve oplossingen,

creatieve antwoorden

Onze decoratieve oplossingen
- one stop-shop - 

Ons glasassortiment
Onze 
milieukeurmerken

Onze gecertificeerde 
verwerkers

Onze oplossingen voor 
verlijming en reiniging

Onze service voor 
specifieke kleuren

Onze technische 
ondersteuning

Onze streng 
gecontroleerde 
industriële kwaliteit

Onze oplossingen voor 
veiligheidsglas

Onze AGC Deco Partners

Ons distributienetwerk
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LACOBEL BLUE ICE, LACOBEL YELLOW YUZU, MATELAC GREEN TEAL, LACOBEL PINK NUDE GELAKT GLAS 

Gelakt glas voor 
decoratieve toepassingen  

Decoratief, gelakt glas zet aan tot creativiteit en is 
buitengewoon geschikt om elke, gewenste sfeer te creëren, 
zowel binnen als buiten. We bieden in zowel de glanzende 
als in de matte afwerking een buitengewoon kleurenpalet. 
Onze teams kunnen u wegwijs maken in de nieuwste kleuren 
of u helpen uw eigen, specifieke kleur te laten maken.

INTERIEURS OPNIEUW UITVINDEN ... MET KLEUR

Gelakt glas is een onuitputtelijke bron van inspiratie voor 
interieurdecoratie. Denk maar aan de mogelijkheden voor 
een kledingkast, een bureau, een scheidingswand, een deur 
of een badombouw. Zowel glanzend als gematteerd gelakt 
glas past perfect bij hout, steen en metaal.

KLEUR GEVEN AAN DE BUITENKANT

AGC is de enige fabrikant, die gehard gelakt glas in 
zijn assortiment heeft. Binnenshuis doet het wonderen 
voor planken, keukenachterwanden en -bladen, 
wandbekleding en deuren. Buitenshuis is het ideaal voor 
winkels, bedrijfsgebouwen, borstweringen in gevels en 
scheidingsconstructies.
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LACOBEL EN MATELAC
Lacobel en Matelac gelakt glas, verkrijgbaar in zowel een 
glanzende als matte versie, bieden oneindige mogelijkheden 
voor elk interieurontwerp. De nieuwe kleuren zijn gekozen 
door de AGC Deco Academy, tijdens een Europese workshop, 
waar voor het eerst decoratiespecialisten met zeer diverse 
achtergronden bijeenkwamen.

Glanzend Lacobel gelakt glas is verkrijgbaar in 24 trendy 
kleuren, zodat u de mooiste woonruimten kunt bedenken en 
ontwerpen. Matelac, de matte tegenhanger van Lacobel, is 
verkrijgbaar in vijftien kleuren. Niets is onmogelijk: combineer 
glanzend en mat, speel met verschillende combinaties van 
tinten en contrasten.

BANK (LACOBEL WHITE PURE) EN KASTDEUREN (MATELAC WHITE PURE, LACOBEL BLUE SHADOW EN ANTHRACITE AUTHENTIC) NEDERLAND 
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LACOBEL T EN MATELAC T
Zoals de T (van ‘Tempered’) in de merknamen al aangeeft, 
zijn Lacobel T en Matelac T geharde, gelakte glasproducten, 
die uitstekende veiligheidseigenschappen toevoegen aan de 
“gewone” Lacobel en Matelac. Aangezien ze bestand zijn 
tegen hoge temperaturen en thermische schokken, kunnen 
ze zowel binnen als buiten worden gebruikt, bijvoorbeeld 
in een spatwand in de keuken achter het gasfornuis of in 
borstweringen van buitengevels. Deze veilige en sterke 
glasproducten zijn verkrijgbaar in tien kleuren, die zorgen 
voor een fraaie, uniforme aanblik. Esthetiek en veiligheid 
gegarandeerd.

GEVEL (LACOBEL T DEEP BLACK), KEUKENACHTERWAND (LACOBEL T OYSTER WHITE) EN MEUBILAIR (MATELAC T COOL WHITE) ITALIË  
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Spiegels, die sprankelen van kwaliteit
Spiegels lijken overal aanwezig ... misschien wel omdat 
ze zo dynamisch en fascinerend zijn. Spiegels kunnen 
elke ruimte groter en lichter doen lijken, ze maken onze 
omgeving mooier, om maar een paar kwaliteiten te noemen. 
Niet alleen weerspiegelen ze onze omgeving en onszelf, het 
zijn ook essentiële en onschatbare elementen geworden in 
architectonische en decoratieve toepassingen. 
Standaard spiegels, premium spiegels, vintage spiegels en 
nog veel meer: met deze producten kunt u ruimten naar uw 
hand zetten en uw creativiteit vorm geven.

SPIEGEL (MIROX 4GREEN) EN DOUCHESCHERM (LUXCLEAR PROTECT) BELGIË MIROX 4GREEN SPIEGEL



Mirox MNGE en Mirox 4Green zijn verkrijgbaar in vijf 
kleuren: ze bieden daarmee de afwisseling, die u nodig 
heeft voor uw interieurontwerp.
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MIROX MNGE
Dankzij onze jarenlange ervaring in de productie van spiegels is over de 
hele wereld onze Mirox MNGE standaard spiegel synoniem geworden 
voor spiegels van hoge kwaliteit.

Mirold Morena weerspiegelt perfect de huidige interieurtrends. Met 
zijn vintage uiterlijk is het de ideale oplossing om elke ruimte tot een 
nostalgische belevenis te maken.

MIROX 4GREEN
De hoogwaardige Mirox 4Green spiegel is het perfecte voorbeeld 
van onze aanhoudende zoektocht naar de ontwikkeling van steeds 
milieuvriendelijkere producten. Voor Mirox 4Green is loodvrije verf 
gebruikt. De voortreffelijke opaciteit maakt deze spiegels ideaal voor 
toepassingen met verlichting aan de achterzijde van de spiegel.

MIROLD MORENA

BADKAMER, HOTEL EUROPEJSKI, MIROX MNGE POLEN Mirox MNGE en Mirold Morena zijn Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze. Mirox 4Green is Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.

TM
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Gekleurd, gelaagd glas

Kunnen veiligheid en stijl samengaan? Natuurlijk! Gelaagd 
glas is niet alleen speciaal ontworpen om personen en 
eigendommen te beschermen en te beveiligen, het biedt 
ook een uitstekende geluidisolatie - en dat allemaal met 
de gebruikelijke voordelen van glas. Ontwerp de look, die 
u wenst door gekleurde PVB-folies te gebruiken om uw 
projecten een speciaal tintje te geven. Of het nu gaat om 
deuren, balustrades of scheidingswanden, alles is in het werk 
gesteld om het perfecte evenwicht te vinden tussen ontwerp 
en veiligheid, licht en privacy - zowel binnen als buiten.

SCHEIDINGSWAND EN ONTVANGSTBALIE MET ACHTERGRONDVERLICHTING, STRATOBEL SANDY BROWN VERENIGD KONINKRIJK STRATOBEL TERRA BROWN  GELAAGD GLAS 
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Stratobel Colour biedt een uniek assortiment van 
acht klassieke, door de natuur geïnspireerde kleuren. 
Combineer folies van dezelfde kleur voor de gewenste 
opaciteit. De grijze en bruine tinten geven karakter 
aan uw projecten en zorgen voor visueel comfort 
en lichte ruimten. Combineer meerdere mat-witte 
PVB-folies om uw privacy te beschermen en het licht 
binnen te laten vallen. Deze gekleurde versies hebben 
dezelfde, uitzonderlijke, geluidwerende kwaliteiten 
als onze traditionele, gelaagd glasproducten, terwijl 
ze architecten en interieurontwerpers eindeloze 
mogelijkheden bieden.

STRATOBEL COLOUR

GARAGEDEUR EN DEUR HOOFDINGANG, STRATOBEL WHITE MATT 65 FRANKRIJK 
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Gematteerd glas

De belofte van gematteerd glas is heel eenvoudig: zoveel 
mogelijk licht binnenlaten in woon- en werkruimten en 
tegelijkertijd bescherming bieden tegen nieuwsgierige 
blikken. Het streng gecontroleerde proces, waarmee glas met 
zuur wordt gematteerd, levert uniforme en stabiele producten 
op. Gematteerd glas is bovendien veel gemakkelijker schoon 
te maken dan gezandstraald glas. Deze glasproducten 
zijn niet alleen ideaal voor scheidingswanden, deuren en 
meubilair, maar ook voor gevels, vloeren en trappenhuizen.

MATELUX GREY GEMATTEERD GLAS  SCHUIFDEUREN, SOFITEL, MATELUX GREY OOSTENRIJK 
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Met zijn hoogwaardige, gematteerde afwerking biedt 
Matelux een subtiel evenwicht tussen het binnenlaten 
van licht en het behoud van privacy. Matelux bestaat uit 
drie neutrale versies en drie gekleurde versies. Ook zijn er 
vier aanvullende opties verkrijgbaar: Matelux Light (licht 
doorschijnend), Matelux Double-sided (met een meer 
uitgesproken opaciteit), Matelux Anti-slip (anti-slipfunctie) 
en Matelux Stopsol Supersilver Clear (het ideale product om 
te combineren met Stopsol Supersilver Clearvision).
 
Matelux kan als gewoon floatglas worden verwerkt en 
is, dankzij de gladde gematteerde afwerking, het ideale 
materiaal voor eigentijdse architectuur.

MATELUX

SCHUIFDEUREN (MATELUX CLEARVISION) EN TAFELBLAD (MATELUX CLEAR) RUSLAND 
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Figuurglas biedt een esthetisch, aantrekkelijke oplossing en 
verleent uw projecten een unieke decoratieve dimensie. Het 
is de ideale keuze voor wie zoekt naar de juiste balans tussen 
doorzicht en privacy. Met ons brede scala van patronen - 
ideaal voor gevels, meubilair, deuren en binnenwanden - 
komt een droom uit voor iedereen, die gesteld is op stijl en 
licht en toch zijn privacy wil behouden.

Figuurglas

IMAGIN ECLISSI FIGUURGLAS SCHEIDINGSWAND, HOTEL ADRIATIC, IMAGIN WIRED O 1 KROATIË  
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Bij Imagin draait alles om creativiteit en keuze: bijna dertig 
standaard patronen en meer dan veertig patronen op 
aanvraag. Ze zijn allemaal verkrijgbaar in verschillende 
afmetingen en dikten. De mate van doorzicht en privacy 
wordt door zowel de structuur als het ontwerp van het 
patroon bepaald.  

Imagin is verkrijgbaar in drie versies: 

- Imagin Clear
- Imagin Sandblasted
- Imagin Wired

IMAGIN

GEVEL, TOMAS BATA-GEDENKMONUMENT, IMAGIN MISTY (AANGEPAST PATROON) TSJECHIË 
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Meer dan glas alleen... ONZE DIENSTEN EN CERTIFICATEN

Wanneer u met glas van AGC aan een project begint, bieden 
wij u een ruime ondersteuning aan, services, garanties en 
certificeringen aan: 

- MyColour, onze service voor specifieke kleuren
- FIX-IN, onze middelen voor verlijming en reiniging 
-  Onze oplossingen voor veiligheids- en beveiligingsglas
- Onze streng, gecontroleerde industriële kwaliteit
- TAS, ons team voor technische ondersteuning
- Onze gecertificeerde verwerkers
- Ons distributienetwerk
- Onze AGC Deco Partners
- Onze milieukeurmerken

AGC heeft een compleet aanbod van producten en diensten 
ontwikkeld, zodat u zich met een gerust hart op uw projecten 
kunt richten en u geen kostbare tijd verliest. Daar draait het 
bij AGC allemaal om.

GLASBLADEN PLAATSEN OP DE PRODUCTIELIJN IN DE AGC FABRIEK IN ZEEBRUGGE BELGIË 
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Als u in ons assortiment Lacobel, Matelac of Stratobel Colour 
niet de exacte kleur kunt vinden, die bij uw project past, 
probeer dan onze exclusieve MyColour* maatwerkservice 
om de exacte kleur te krijgen die u wilt.

*  MyColour by Lacobel/Matelac: deze service is niet beschikbaar voor lichtdoorlatende en metallic kleuren.  
Neem voor meer informatie contact op met uw AGC-vertegenwoordiger. MyColour by Stratobel is verkrijgbaar 
voor elke bestelling van ten minste twee pakken. De prijs varieert echter afhankelijk van de bestelde hoeveelheid.

MyColour, onze service
voor specifieke kleuren

1.  Stuur uw vertegenwoordiger bij AGC de door u gewenste 
RAL- of Pantone kleur, of stuur een monster van het 
materiaal (stof, papier of anderszins).

2.  AGC stuurt u dan het glasmonster in die kleur. 
3.  Als u tevreden bent met hoe het monster eruitziet, kunt 

u bij uw AGC-vertegenwoordiger uw bestelling plaatsen. 
4.  Uw bestelling wordt dan binnen enkele weken geleverd.

SCHEIDINGSWAND (MYCOLOUR BY STRATOBEL) WANDBEKLEDING (MY COLOUR BY LACOBEL) EN BALIEBEKLEDING (MY COLOUR BY MATELAC) SPANJE 

✔

Colour1 2 3 4

Hoe werkt het?
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In samenwerking met een specialist heeft AGC het 
FIX-IN assortiment ontwikkeld, om een perfecte montage 
en een lange levensduur van de AGC interieurproducten te 
garanderen.

AGC garandeert dat de verf van zijn gelakte glasproducten 
en spiegels compatibel is met de FIX-IN verlijmingsmiddelen 
(zie de FIX-IN garantie voor meer bijzonderheden). Voor 
Mirox, Lacobel en Matelac wordt een garantie van vijf jaar 
afgegeven en voor Lacobel T en Matelac T een garantie van 
tien jaar.

Het assortiment omvat tevens retoucheerverven om kleine 
krasjes in de lak van het glas te herstellen en glasreinigingssets 
voor een tot in de puntjes verzorgde montage.

Al deze producten, en nog veel meer, zijn verkrijgbaar in 
onze webwinkel: www.agc-store.com.

FIX-IN

Onzichtbare verlijmingsmiddelen
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SAFE+, DE FOLIE DIE LETSEL VOORKOMT
Voor een betere veiligheid kan een transparante SAFE+-folie 
van polypropyleen worden aangebracht aan de gelakte zijde 
van gelakt glas en spiegels. 
SAFE+-folie heeft twee voordelen: als het glas breekt, blijven 
de scherven aan de folie plakken, wat letsel voorkomt en de 
folie beschermt de gelakte zijde van het glas tegen krassen. 
Onze gelakte glasproducten met een SAFE+-folie voldoen 
aan de norm EN 12600.

Veiligheid en beveiliging:
totale bescherming

Afhankelijk van het product biedt Stratobel gelaagd 
veiligheidsglas verschillende beschermingsniveaus. Het 
kan bescherming bieden tegen letsel, het voorkomt dat 
personen door glas heen kunnen vallen en het beschermt 
tegen inbraak en vernieling.
Stratobel bestaat uit twee glasbladen met daartussen een 
of meer PVB- (polyvinylbutyral-) tussenlagen. De mate 
van geboden veiligheid is afhankelijk van de dikte van elk 
glasblad en het aantal PVB-tussenlagen.

STRATOBEL

Voor elke serie decoratieve beglazingen van AGC zijn 
veiligheidsversies verkrijgbaar. Buitengewone kwaliteit leveren staat voor AGC 

centraal. 
Het is uitgesloten, dat we ons op dat gebied op middelen 
gaan beperken. Wij vertrouwen op de deskundigen 
van ons European Research Centre en op de strenge 
kwaliteitscontroles in onze productielocaties. Onze 
industriële processen staan garant voor een constante 
en zonder meer hoge kwaliteit.

Industriële kwaliteit, 
simpelweg onmisbaar

TAS, uw team voor technische ondersteuning 

TAS – onze technische adviesdienst – bestaat uit bevlogen 
glasspecialisten. U hoeft alleen maar contact op te nemen 
met uw AGC-vertegenwoordiger en hij of zij zal u in contact 
brengen met onze technische mensen van deze afdeling. Zij 
helpen u graag met al uw complexe en technische vragen 
over onze producten. 
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Voor een eenvoudige toegang tot onze decoratieve 
beglazingen beschikt AGC in heel Europe over lokale 
distributie, bestemd voor alle professionals in de bouw- en 
decoratiesector, ongeacht de grootte van hun bedrijf of de 
aard van hun project.

Ons distributienetwerk

Uw project verdient alleen het allerbeste. Daarom raden wij ten 
zeerste aan om Lacobel T en Matelac T te laten verwerken door 
een door AGC gecertificeerde verwerker.

Vanaf hun eerste opleiding tot aan de keuring voor certificering 
wordt niets aan het toeval overgelaten, zodat u verwerkt glas 
van topkwaliteit ontvangt. Onze gecertificeerde verwerkers 
worden ondersteund door onze technische adviesdienst 
(TAS). De complete lijst gecertificeerde verwerkers vindt u op 
www.agc-yourglass.com

Onze gecertificeerde verwerkers, 
van onschatbare waarde

Onze AGC Deco Partners

AGC lanceerde in 2021 een netwerk van experts in decoratief 
glas, de AGC Deco partners.
Het doel van dit netwerk is onze expertise over decoratieve 
beglazingen aan onze klanten over te dragen en de toegang 
tot ons productgamma voor hun klanten te faciliteren.

GLAS VERLAAT DE HARDINGSOVEN NA THERMISCHE BEHANDELING AGC GECERTIFICEERDE VERWERKERS 
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AGC stelt alles in het werk om de duurzaamheid van uw 
projecten te waarborgen.

Het Cradle to Cradle CertifiedTM programma beoordeelt de 
duurzaamheidsaspecten van een product gedurende de 
hele levenscyclus. AGC was de eerste glasproducent, die dit 
proces doorliep en we hebben nu de grootste portefeuille 
van Cradle to Cradle CertifiedTM glasproducten. Zelfs ons 
hele assortiment decoratief glas heeft dit keurmerk*.

Daarnaast hebben veel van onze producten een 
milieuproductverklaring (EPD). Onze EPD’s vindt u op: 
www.agc-yourglass.com. 

Ten slotte kunnen onze producten u helpen uw score in 
milieucertificeringsprogramma’s voor gebouwen, zoals 
LEED® (Leadership in Energy & Environmental Design) en 
BREEAM® (Building Research Establishment Environmental 
Assessment Method), te verbeteren.
*Het certificeringsniveau staat in deze brochure naast elk product vermeld.

Milieu en duurzaamheid: 
doorslaggevend bij onze inzet 

voor u en uw projecten

Ontdek al onze decoratieve beglazingen op:

Sommige afbeeldingen in deze brochure zijn 3D-afbeeldingen of stockafbeeldingen ter inspiratie.



- 40 -

AGC GLASS EUROPE, EEN EUROPEES LEIDER IN VLAKGLAS

AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (België), produceert, 
verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieur-
glas), de autosector en de solar-industrie. Het is de Europese tak van AGC 
Glass, de grootste vlakglasproducent ter wereld, met meer dan 100 locaties 
in heel Europa, van Spanje tot Rusland.

AUSTRIA  
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@eu.agc.com

BELGIUM 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.belux@eu.agc.com

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

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA 
& HERZEGOVINA 
AGC Flat Glass Adriatic
T: +385 1 6117 942 
adriatic@eu.agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA 
AGC Flat Glass Czech
T: +420 417 50 11 11 
czech@eu.agc.com

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

FINLAND 
AGC Flat Glass Suomi
T: +358 9 43 66 310 
sales.suomi@eu.agc.com

FRANCE 
AGC Glass France
contact.france@eu.agc.com

GERMANY
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@eu.agc.com

GREECE / MALTA / ALBANIA 
AGC Flat Glass Hellas
T: +30 210 666 9561 
sales.hellas@eu.agc.com

HUNGARY 
AGC Glass Hungary
T: +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

ITALY 
AGC Flat Glass Italia
T: +39 02 62 487 111 
market.italia@eu.agc.com

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

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

NETHERLANDS 
AGC NEDERLAND HOLDING B.V.
T: +31 344 67 97 04 
verkoop.glas@eu.agc.com

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

ROMANIA 
AGC Flat Glass Romania
T: +40 318 05 32 61 
romania@eu.agc.com

RUSSIA 
AGC Glass Russia
T: +7 495 411 65 65 
sales.russia@eu.agc.com

SERBIA / MONTENEGRO 
AGC Flat Glass Jug
T: +381 11 30 96 232 
jug@eu.agc.com

SPAIN / PORTUGAL 
AGC Flat Glass Ibérica
T: +34 93 46 70760 
sales.iberica@eu.agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK 
AGC Flat Glass Svenska
T: +46 8 768 40 80 
sales.svenska@eu.agc.com

SWITZERLAND
AGC Interpane
T: +49 39 205 450 446 
aigd@eu.agc.com

UKRAINE 
AGC Flat Glass Ukraine
T: +380 44 230 60 16 
sales.ukraine@eu.agc.com

UNITED KINGDOM 
AGC Glass UK
T: +44 1788 53 53 53 
sales.uk@eu.agc.com

OTHER COUNTRIES 
AGC Glass Europe
T: +32 2 409 30 00 
sales.headquarters@eu.agc.com
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