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 DECO ACADEMY AGC     KOLORY SERII LACOBEL I MATELAC ZOSTAŁY STARANNIE DOBRANE, ABY OBJĄĆ SPEKTRUM BARW I ZASPOKOIĆ WSZELKIE POTRZEBY.  WIELKA BRYTANIA    OKŁADZINA ŚCIENNA, 3 SNOWHILLS, MATELAC SILVER BRONZE SAFE +
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Nowa kolekcja inspirujących kolorów AGC została opracowana 
podczas Deco Academy AGC, naszych pierwszych europejskich 
warsztatów zorganizowanych we współpracy z profesjonalistami  
w zakresie kolorów. 

Deco Academy AGC zgromadziła profesjonalistów AGC i ekspertów 
z dziedziny wystroju wnętrz: projektantów, architektów wnętrz, 
projektantów mebli i przetwórców szkła. Wspólnie opracowaliśmy 
wytyczne dla naszej nowej kolekcji Lacobel i Matelac w oparciu 
o analizę trendów kolorystycznych i wpływu kolorów i emocji 
na wystrój wnętrz. 

Przyjmując nowe podejście, AGC podzieliła kolory na cztery 
podstawowe style, które mają inspirować klientów. Te motywy 
lifestyle ilustrują różne kombinacje kolorów i materiałów, które 
najlepiej się z nimi komponują.

Jeśli szukasz niestandardowego koloru, możesz skorzystać z naszej 
ekskluzywnej usługi tworzenia kolorów MyColour, by wybrać 
dokładnie taki odcień, jakiego potrzebujesz do swojego projektu.

Nowa kolekcja współtworzona  
z profesjonalnymi projektantami

 BELGIA    UCZESTNICY DECO ACADEMY AGC WYBIERAJĄ NOWE KOLORY Z GAMY
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cztery główne style aGc

 HISZPANIA     OKŁADZINA ŚCIENNA (MATELAC WHITE TRAFFIC, LACOBEL BLUE SHADOW I LACOBEL BLUE ICE)

Tutaj stawia się na czystość, światło i współczesne wzornictwo. 
Spokojne, subtelne odcienie dodają luksusowych, a zarazem 
dyskretnych akcentów, doskonale wyrażających czyste piękno 
prostoty. 

Połącz szkło z kamieniem, płytkami lub ceramiką, aby stworzyć 
przyjemne wrażenie przestrzeni i płynności w minimalistycznym 
wnętrzu. 

Styl mINImalIStyczNy
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 WŁOCHY     OKŁADZINA ŚCIENNA (LACOBEL PINK NUDE) I DRZWICZKI KREDENSU (MATELAC GREEN SAFARI)

Ziemiste, naturalne kolory, które zachowują właściwą 
równowagę. Ciepła, autentyczna atmosfera, która emanuje 
spokojem. 

W tym stylu podkreślającym harmonię szkło doskonale łączy się 
z surowym drewnem, jasnymi deskami i korkiem.

Styl NaturalNy



–  10  – –  11  –

 HOLANDIA    OKŁADZINA ŚCIENNA (LACOBEL SAFE+ BLUE VINTAGE), COUNTER CLADDING (MATELAC SAFE+ BLUE VINTANGE) AND TABLE TOP (LACOBEL SAFE+ GREEN ARTICHOKE)

Paleta bogatych, klasycznych kolorów i wyrafinowanych 
akcentów, które łączą tradycyjny wygląd z nowoczesnymi 
elementami. Dla tych, którzy kochają autentyczność, prywatność 
i elegancję.

Szkło w połączeniu z ciemnym drewnem i marmurem tworzy 
klasyczny wygląd, który jest jednocześnie modny i glamour.

Styl tradycyjNy
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 NIEMCY    OKŁADZINA ŚCIENNA I BLAT (LACOBEL SAFE+ YELLOW YUZU), DRZWICZKI SZAFEK (MATELAC GREEN TEAL, LACOBEL ORANGE TANGERINE I LACOBEL YELLOW YUZU)

Naładuj akumulatory energią i optymizmem. Rozwiń się z mocą 
i oryginalnością. I stwórz świat jasnych, intensywnych i starannie 
przemyślanych kolorów.

Odkryj nowy styl, łącząc szkło z lastryko, żywicą i barwnymi 
podłogami betonowymi.

Styl eNerGetyczNy
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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

Niektóre kolory przedstawione na zdjęciach, w tabelach kolorów lub w innych materiałach w rzeczywistości mogą wyglądać inaczej, dlatego też AGC Glass 
Europe zaleca, aby nie podejmować ostatecznej decyzji, dopóki nie zobaczy się próbki szkła Lacobel lub Matelac w rzeczywistości.

Dwie litery (CL, TR i EX) dołączone do czterocyfrowych kodów referencyjnych Lacobel i Matelac oznaczają kategorię cenową produktu, począwszy od standardowej gamy Classics (CL), poprzez stylową Trendies (TR) po wysokiej klasy 
Exclusives (EX). Kategorie cenowe dotyczą tylko rynku europejskiego. 

matelaclacobel

eNerGetyczNa

tradycyjNa

NaturalNa

mINImalIStyczNa

eNerGetyczNa

tradycyjNa

NaturalNa

mINImalIStyczNa
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Z folią SAFE+✔Bez folii SAFE+

Jeśli w naszej ofercie szkła lakierowanego Lacobel i Matelac 
nie możesz znaleźć koloru odpowiedniego do projektu klienta, 
skorzystaj z naszej wyjątkowej usługi spersonalizowanej 
MyColour*, aby uzyskać dokładnie taki kolor, jakiego 
potrzebujesz.

Jak to działa?
  Wyślij swojemu przedstawicielowi handlowemu AGC 

wybrany kolor z palety RAL lub Pantone albo próbkę 
materiału (tkaniny, papieru lub innego nośnika).

 AGC prześle próbkę szkła w tym kolorze.
   Jeśli akceptujesz wygląd próbki, możesz złożyć zamówienie 

u swojego przedstawiciela AGC.
   Zamówienie zostanie dostarczone w ciągu 5 tygodni.

*  MyColour by Lacobel/Matelac: Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z przedstawicielem AGC. Usługa ta nie jest 
dostępna w przypadku szkła przezroczystego i odcieni metalicznych.

Nasze rozwiązania o wartości dodanej
mycolour by lacobel I matelac

AGC opracowała gamę produktów do mocowania szkła FIX-IN 
we współpracy ze specjalistą w tej dziedzinie, aby zapewnić 
perfekcyjny montaż i długą żywotność swoich produktów.

AGC gwarantuje, że farba na produktach ze szkła 
lakierowanego jest kompatybilna z produktami 
do mocowania FIX-IN*.
Wszystkie te produkty i wiele innych są dostępne w 
naszym sklepie internetowym: www.agc-store.com

SaFe+, FolIa PrzecIWodPrySKoWa 
Przezroczysta folia polipropylenowa SAFE+ może być nakładana 
na lakierowaną powierzchnię szkła Lacobel i Matelac w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa. 

Folia SAFE+ ma dwie zalety. W razie stłuczenia odłamki 
szkła przylegają do folii, co chroni przed obrażeniami. Chroni 
również lakierowaną powierzchnię przed zarysowaniami. 
Nasze produkty ze szkła lakierowanego z folią SAFE+ spełniają 
wymogi normy EN 12600.

*Więcej informacji na ten temat znajduje się w gwarancji FIX-IN.

FIX-IN NIeWIdoczNe rozWIązaNIa 
do mocoWaNIa – GWaraNtoWaNe

1
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Lacobel i Matelac posiadają certyfikat Cradle to Cradle Certified® Silver.

 ROSJA    OKŁADZINA ŚCIENNA, SZKOŁA, LACOBEL BROWN LIGHT, MIROX MNGE CLEAR I GREY - © KAZAN GLASS

liczne korzyści asortymentu  
najwyższej jakości

lacobel I matelac
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 jednolite i błyszczące 
(Lacobel) lub matowe (Matelac) wykończenie oraz 
doskonałe przyleganie lakieru do szkła

– Wszystkie lakiery Lacobel i Matelac są przyjazne dla 
środowiska. Pomagają zachować jakość powietrza w 
pomieszczeniu dzięki bardzo niskiemu poziomowi emisji 
lotnych związków organicznych (VOC) i formaldehydów

Kompatybilność z produktami 
do mocowania FIX-IN AGC

– Łatwiejszy montaż i pięcioletnia gwarancja  
(zob. str. 17)

Łatwy montaż – Produkty ze szkła Lacobel i Matelac (do mebli i okładzin 
ściennych) montuje się tak samo jak lustra.

– Instrukcje montażu są dostępne na stronie www.agc-
yourglass.com

Dostępna opcja z folią SAFE+ – Folia SAFE+ zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo w 
przypadku rozbicia szyby (zob. strony 17 i 22)
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 ROSJA    DRZWICZKI KREDENSU, MATELAC SILVER CLEARVISION  FRANCJA    OKŁADZINA ŚCIENNA, TERRALTA, (SOHO ARCHITECTURE) LACOBEL RED LUMINOUS

Nieskończone możliwości  
dla niezliczonych zastosowań

lacobel I matelac

Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w pobliżu gorących stref (panele ochronne do kuchni, kominki itp.) AGC oferuje 
dwa rodzaje hartowanego szkła lakierowanego: Lacobel T i Matelac T. Więcej informacji www.agc-yourglass.com. 

Gdzie możesz je wykorzystać? Poczuj inspirację...

Meble – Stoły, biurka, szafy, szafki, tablice itp.

Drzwi – Drzwi wewnętrzne (tradycyjne i przesuwne)

Okładziny ścienne i przegrody 
wewnętrzne

– Ściany w łazienkach, obudowy wanien

– Restauracje, hotele, centra handlowe, biura, szkoły, 
uczelnie itp.

Sklepy detaliczne – Gabloty, gabloty sklepowe, blaty sklepowe itd.
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dane techniczne
Inne cechy Korzyści dla Ciebie
Odporność na wodę i wilgoć Tak Wszystkie wersje kolorystyczne szkła Lacobel i Matelac mogą być stosowane we wnętrzach w 

środowisku mokrym i 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 (przez 
uszczelnienie silikonem).

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

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.agc-yourglass.com. 

Niektóre zdjęcia w tej broszurze są obrazami 3D (strony 6 do 13 i 19).

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

firmy AGC z hartowanego szkła lakierowanego.

Laminowanie Nie

Folia SAFE+ Tak Produkty Lacobel i Matelac z folią SAFE+ są zgodne z normą EN 12600.

Cięcie Proste lub po okręgu Tak Obie linie oraz wariant z folią SAFE+ mogą być przycinane tak jak tradycyjne lustra 
(zob. Instrukcja obróbki na www.agc-yourglass.com).

Obróbka krawędzi Obróbka krawędzi Tak Lacobel i Matelac SAFE+ mogą być poddawane obróbce tak jak tradycyjne lustra (zob. 
Instrukcja obróbki na www.agc-yourglass.com).

Rozwiercanie Tak

Wykonywanie nacięć Tak

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

Zastosowania zewnętrzne - Nie Lacobel i Matelac nie mogą być wykorzystywane w zastosowaniach zewnętrznych.

Do zastosowań zewnętrznych należy stosować hartowane 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 Starlight

- Ze względu na specjalne barwniki wykorzystane w produktach w kolorach metalicznych 
(Aluminium Rich, Grey Metal, Taupe Metal) i srebrzystych Starlight Black należy je podda-
wać obróbce i montować z zachowaniem odpowiedniego ułożenia tafli. Pozostałe kolory 
z gamy są nakładane izotropowo (warstwa lakieru nie ma kierunku ani orientacji).

Do kolorów metalicznych i Starlight należy stosować folię SAFE+, aby zapewnić dodatko-
wą ochronę tylnej powierzchni szkła podczas nakładania silikonu.

Zob. Instrukcja montażu na stronie www.agc-yourglass.com.

Jeśli szukasz hartowanego szkła lakierowanego, linie Lacobel T i Matelac T firmy AGC nadają się do hartowania przez przetwórcę szkła posiadają-
cego piec hartowniczy. Oba produkty mogą być stosowane zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz. Przeglądaj szeroką gamę produktów AGC na  
www.agc-yourglass.com. 

Dostępność
Wszystkie produkty dostępne są 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. Dostępność produktów można sprawdzić w 
naszym katalogu produktów https://agc-yourglass.com/product-catalogue.

lacobel I matelac
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AGC GlAss EuropE, wioDąCy EuropEJski proDuCEnt szkłA płAskiEGo

Firma AGC Glass Europe z siedzibą w Louvain-la-Neuve (Belgia) zajmuje się 
produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą szkła na potrzeby branży budowlanej 
(zewnętrzne oszklenia i wystrój wnętrz), samochodowej oraz innych 
(transport, energetyka, nowoczesne technologie).  Stanowi ona europejski 
oddział firmy AGC — wiodącego na świecie producenta szkła płaskiego. 
Firma ma ponad 100 jednostek rozlokowanych w całej Europie.  
Więcej informacji można znaleźć na stronach www.agc-yourglass.com. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


