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lacobel a matelac

…lesklé a matné sklo opatřené lakem  
na zadní straněaGc Glass europe představuje…

 AGC GlAss ACAdemy     BARVy škály lACOBel A mATelAC Byly pečliVě VyBRány, ABy pOkRyly BAReVné spekTRum A splnily VšeChnA přání  spOjené kRálOsTVí    OBklAd sTěny, 3 snOWhills, mATelAC silVeR BROnZe sAFe+
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Nová kolekce AGC v inspirativních barvách byla vyvinuta v rámci 
AGC Deco Academy, našeho prvního evropského workshopu 
pořádaného ve spolupráci s odborníky na barevná řešení.

AGC Deco Academy propojuje odborníky AGC s profesionály ze 
světa dekorací: designéry, interiérovými architekty, nábytkovými 
návrháři a zpracovateli skla. Na základě analýzy barevných trendů 
a vlivu barev a emocí na design interiérů jsme společně vyvinuli 
základní směry, kterými se řídí naše nová kolekce Lacobel a Matelac.

Společnost AGC se rozhodla pro nový přístup a rozdělila barvy 
do čtyř základních dekorativních životních stylů, které se mají stát 
inspirací pro naše zákazníky. Tyto životní styly jsou vyjádřeny pomocí 
různých kombinací barev a materiálů, které se k nim nejlépe hodí.

Pokud chcete svůj vlastní barevný odstín, můžete použít naši exkluzivní 
službu vytváření barev na zakázku s názvem MyColour a získat tak 
přesně tu barvu, kterou pro svůj projekt požadujete. 

Nová kolekce vytvořená ve spolupráci  
s profesionálními designéry

 BelGie    účAsTníCi AGC deCO ACAdemy VyBíRAjí BARVy dO nOVé škály

lacobel a matelac
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Čtyři životní styly podle aGc 

V tomto případě je kladen důraz na čistotu, lehkost a modernost 
designu. Klidné a jemné tóny dodávají interiéru luxusní, ale 
diskrétní akcenty, které dokonale vyjadřují krásu skrývající se 
v jednoduchosti.

Kombinujte sklo s kamenem, dlaždicemi nebo keramikou 
a vytvořte příjemný pocit prostoru a souladu s minimalistickým 
životním stylem.

 špAnělskO     OBklAd sTěny (mATelAC WhiTe TRAFFiC, lACOBel Blue shAdOW) A pOsuVné dVeře (lACOBel Blue iCe)

miNimalistický životNí styl
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Zemité, přirozené barvy, které zaručují dokonalou rovnováhu. 
Vřelé, autentické prostředí, z něhož vyzařuje naprostý klid. 

V tomto životním stylu zaměřeném na harmonii se sklo dokonale 
snoubí s přírodním dřevem, se světlými odstíny dřevěných prvků 
a korkem. 

 iTálie     OBklAd sTěny (lACOBel pink nude) A dVeře skříněk (mATelAC GReen sAFARi)

PřírodNí životNí styl
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Paleta sytých, klasických barev a rafinovaných akcentů, které 
kombinují tradiční vzhled s letmými dotyky moderního stylu. 
Pro ty, kteří opravdu milují autentičnost, soukromí a eleganci.

Sklo v kombinaci s tmavým dřevem a mramorem vytváří klasický 
vzhled, který je zároveň moderní i okouzlující.

 niZOZemskO    OBklAd sTěny (lACOBel sAFe+ Blue VinTAGe), COunTeR ClAddinG (mATelAC sAFe+ Blue VinTAnGe) And TABle TOp (lACOBel sAFe+ GReen ARTiChOke)

tradiČNí životNí styl
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Styl plný energie a optimismu, který přináší uvolnění díky své síle 
a originalitě. A dokáže vytvořit svět plný jasných, intenzivních 
a pečlivě volených barev.

Objevte nový životní styl kombinující sklo s teracem, pryskyřicí 
a barevnými betonovými podlahami.

 němeCkO     OBklAd sTěny A deskA sTOlu (lACOBel sAFe+ yellOW yuZu), dVířkA V pOliCíCh (mATelAC GReen TeAl, lACOBel ORAnGe TAnGeRine A lACOBel yellOW yuZu)

dyNamický životNí styl
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White Pearl
1013 EX

Taupe Metal
0627 EX

Brown Light
1236 TR

Pink Nude
4320 EX

Blue Vintage
4520 TR

Green Artichoke
4620 TR

Black Starlight
0337 EX

Brown Natural
7013 TR

Blue Vintage
4520 TR

Pink Nude
4320 EX

Beige Light
1015 TR

White Pure
9003 EX

White Soft
9010 CL

Grey Classic
7035 TR

Grey Metal
9006 EX

Aluminium Rich
9007 EX

Blue Shadow
7000 EX

Black Classic
9005 CL

Anthracite Authentic
7016 TR

Green Teal
4020 TR

Red Luminous
1586 TR

Yellow Yuzu
4120 EX

Orange Tangerine
4420 TR

Silver Clearvision
EX

Black Classic
9005 CL

Silver Clear
TR

Silver Grey
EX

White Traffic
9016 EX

White Pure
9003 EX

White Soft
9010 CL

White Pearl
1013 EX

Green Safari
4720 TR

Taupe Metal
0627 EX

Brown Natural
7013 TR

Silver Bronze
EX

Green Teal
4020 TR

White Traffic 
9016 EX

Blue Ice
4220 EX

White Extrasoft
9110 EX

Určité barvy mohou na fotografiích, barevných schématech nebo jiných materiálech vypadat jinak než ve skutečnosti – proto společnost AGC Glass Europe 
doporučuje, abyste s definitivním rozhodnutím vyčkali, dokud neuvidíte vzorek skla Lacobel nebo Matelac na vlastní oči.

Kombinace dvou písmen (CL, TR a EX) uvedených za čtyřmístným referenčním kódem skel Lacobel a Matelac označuje cenovou kategorii produktu počínaje standardní linií Classics (CL) přes módní Trendies (TR) až po špičkovou 
Exclusives (EX). Tyto cenové kategorie platí pouze pro evropský trh.

matelaclacobel

dyNamický  
životNí styl

tradiČNí  
životNí styl

PřírodNí  
životNí styl

miNimalistický 
životNí styl

dyNamický  
životNí styl

tradiČNí  
životNí styl

PřírodNí  
životNí styl

miNimalistický 
životNí styl
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✔

2 3 4

Pokud nemůžete v naší nabídce lakovaných skel Lacobel 
a Matelac najít správnou barvu, která by se přesně hodila pro 
projekt vašeho klienta, zvažte využití naší exkluzivní služby 
MyColour*, a dostanete přesně ten odstín, který potřebujete.

Jak postupovat?
  Zašlete svému prodejci AGC barvu podle vzorníku RAL nebo 

Pantone, kterou jste si vybrali, nebo vzorek materiálu (tka-
nina, papír nebo jiné).

 AGC vám zašle vzorek skla této barvy.
  Pokud jste se vzhledem vzorku spokojeni, můžete prostřed-

nictvím zástupce AGC sklo objednat.
  Vaše objednávka bude vyřízena během pěti týdnů.

*  MyColour by Lacobel/Matelac: Pro více informací kontaktujte svého zástupce AGC. Tato služba není k dispozici pro 
průhledné a metalické barvy.

Společnost AGC vyvinula ve spolupráci s odborníky v daném 
oboru škálu lepicích a čisticích produktů FIX-IN, aby zajistila 
dokonalou instalaci a dlouhou životnost svých produktů.

AGC ručí za to, že barva na jejích lakovaných 
sklářských výrobcích je kompatibilní s lepicími 
řešeními FIX-IN*.
Všechny tyto výrobky a mnohé další jsou k dispo-
zici v našem e-shopu: www.agc-store.com

Naše řešení s přidanou hodnotou

2

3

4

1

Pro větší bezpečnost lze lakovanou stranu skel Lacobel 
a Matelac opatřit transparentní polypropylenovou fólii SAFE+.

Bezpečnostní fólie SAFE+ má dvě výhody. V případě rozbití skla 
přilnou střepy k fólii a zabrání zranění. Chrání také lakovanou 
stranu skla před poškrábáním. Naše výrobky z lakovaného skla 
s fólií SAFE+ splňují požadavky normy EN 12600.

*Další informace naleznete v záručních podmínkách FIX-IN.

 S fólií SAFE+ ✔ Bez fólie SAFE+ 

mycolour by lacobel a matelac bezPeČNostNí fólie safe+ 

fiX-iN: NeviditelNá iNstalaČNí 
řešeNí se zárukou

1
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Četné výhody špičkové  
škály

Lacobel i Matelac mají stříbrný certifikát Cradle to Cradle Certified® Silver.
 RuskO    OBklAd sTěny Ve škOle, lACOBel BROWn liGhT, miROX mnGe CleAR A GRey- © kAZAn GlAss

lacobel a matelac
Co je na ní tak výjimečné? Co to pro vás znamená?

Odolný materiál – Vaše stěny, posuvné dveře a nábytek si zachovají 
původní vzhled po celá léta

Vysoce kvalitní barva nanášená na sklo 
průmyslovým způsobem

– Výrobní postup společnosti AGC zaručuje jednotný lesklý 
(Lacobel) nebo matný (Matelac) povrch a zajišťuje, že 
barva dokonale přilne ke sklu

– Všechny barvy skel Lacobel a Matelac jsou šetrné 
k životnímu prostředí. Pomáhají zachovat kvalitu 
vzduchu v interiéru díky velmi nízkým emisím těkavých 
organických sloučenin (VOC) a formaldehydů

Kompatibilita s lepicími řešeními  
FIX-IN od AGC

– Tím se zjednodušuje proces instalace, na nějž je pak 
poskytována pětiletá záruka (viz str. 17)

Snadná montáž – Sklářské výrobky Lacobel a Matelac se při použití 
na nábytku a jako obklad stěn instalují stejným 
způsobem jako zrcadla

– Návod k instalaci naleznete na adrese  
www.agc-yourglass.com

K dispozici je i provedení s fólií SAFE+ – Fólie SAFE+ zajišťuje větší bezpečnost v případě rozbití 
skla (viz strany 17 a 22)
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Neomezené možnosti  
a nekonečný počet aplikací

Pro venkovní a vnitřní použití v blízkosti horkých zón (obklady za kuchyňskou linkou, krby apod.) nabízí AGC dvě škály tepelně 
tvrzeného lakovaného skla: Lacobel T a Matelac T. Podrobnější informace naleznete na: www.agc-yourglass.com. 

 RuskO    dVeře skříněk, mATelAC silVeR CleARVisiOn  FRAnCie    OBklAd sTěny, TeRRAlTA (sOhO ARChiTeCTuRe), lACOBel Red luminOus

lacobel a matelac
k čemu můžete tato skla použít? pro inspiraci...

Nábytek – Stoly, psací stoly, skříně, příborníky,  
popisovací (magnetické) tabule

Dveře – Interiérové dveře (běžné a posuvné)

Obklady stěn a interiérové příčky – Koupelnové stěny, vanové zástěny

– Restaurace, hotely, nákupní galerie, kanceláře, vzdělávací 
zařízení apod.

Obchodní prostory – Displeje, stojany v prodejnách, pracovní desky apod.
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technické parametry
další vlastnosti Vaše výhody
Odolnost v mokrém/vlhkém  
prostředí

Ano Lacobel a Matelac ve všech barevných provedeních lze použít pro interiérové aplikace 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.

Mechanická pevnost Ano Stejná jako u skla float. Zajistěte, aby při zpracování a instalaci nedošlo k poškrábání laku.  
Viz Návod k instalaci na www.agc-yourglass.com.

Prostřednictvím své technické poradenské služby TAS (Technical Advisory Service) poskytuje AGC technickou podporu všem zpracovatelům skla 
a montážním firmám. Přečtěte si, prosím, pečlivě Návod ke zpracování skel Lacobel/Matelac a Návod k instalaci a čištění, které jsou dostupné 
na www.agc-yourglass.com. 

Některé obrázky v tomto katalogu jsou ve formátu 3D vykreslené snímky (strany 6 až 13 a 19).

jaké máte možnosti zpracování? Věnujte pozornost...
Bezpečnosti Tepelné tvrzení Ne Viz tepelně tvrzená lakovaná skla Lacobel T a Matelac T.

Více informací naleznete na stránkách www.agc-yourglass.com.

Vrstvení Ne

Fólie SAFE+ Ano Lacobel a Matelac s fólií SAFE+ splňují požadavky normy EN 12600.

Řezání Pravoúhlé nebo 
kruhové

Ano Skla těchto dvou škál včetně provedení s fólií SAFE+ lze řezat jako klasická zrcadla  
(viz Návod ke zpracování na www.agc-yourglass.com).

Opracování hran Broušení Ano Lacobel a Matelac včetně provedení s fólií SAFE+ lze opracovávat jako klasická zrcadla 
(viz Návod ke zpracování na www.agc-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 tepelně tvrzené lakované sklo Lacobel T a Matelac T.

Lacobel a Matelac nelze používat v izolačním dvojskle.

Instalace Orientace tabule skla, 
ochrana metalických 
odstínů a barev 
Starlight

- Kvůli speciálním pigmentům používaným při výrobě metalických odstínů (Aluminium Rich, 
Grey, Metal, Taupe Metal) a Starlight Black je nutno tato skla zpracovávat a montovat 
vždy ve stejné 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.agc-yourglass.com.

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

Dostupnost
Všechny produkty jsou dostupné ve standardních tloušťkách 4 a 6 mm. Na zakázku mohou být vyrobeny rovněž 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  
https://agc-yourglass.com/product-catalogue.

lacobel a matelac



CZ
 - 

08
/2

02
2

AGC GlAss EuropE, přEDní Evropský výrobCE ploChého sklA

AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-La-Neuve vyrábí, 
zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérové 
a interiérové aplikace), automobilový průmysl a další průmyslová odvětví 
(doprava, solární energie a high-tech). Je evropskou pobočkou AGC, předního 
světového výrobce plochého skla. Má více než 100 závodů po celé Evropě. 
Více informací na www.agc-yourglass.com. 

BULHARSKO / MAKEDONIE
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel.: +359 2 8500 255
bulgaria@agc.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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


