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AGC Glass Europe má obchodní zastoupení po celém světě – navštivte www.YourGlass.com.
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MATELAC SILVER BRONZE | DARK RED & MIROX MNGE BRONZE

AGC Glass Europe
Evropská jednička ve výrobě plochého skla
AGC Glass Europe, se sídlem v Bruselu, vyrábí a zpracovává 
ploché sklo pro stavební průmysl (externí zasklení a interiéro-
vá dekorativní skla), automobilový průmysl, solární technologie 
a další specializovaná průmyslová odvětví. Je evropskou znač-
kou celosvětově působící společnosti AGC Glass Company, nej-
většího výrobce plochého skla na světě.

Dekorativní sklo bez hranic
Dekorativní skla lze použít v interiérech a do nábytku. Škála 
aplikací je rozmanitá a zahrnuje obklady stěn, sprchové zástěny, 
dveře (posuvné nebo křídlové do šatních skříní a nábytku, vcho-
dové dveře), dělící příčky, zrcadla, balustrády, podlahy a stropy.
V závislosti na požadované aplikaci a současných normách mo-
hou být skla vrstvená, tepelně tvrzená, protipožární nebo s bez-
pečnostní fólií SAFE.

Druhy interiérových skel
Sklo se saténovou povrchovou úpravou
Skla se saténovou povrchovou úpravou vyhovují současnému 
trendu minimalismu, jednoduchosti a čistých tvarů. Matný po-
vrch se také často volí pro měkké filtrování světla a zajištění ur-
čité míry soukromí.
Škály: Matelac (lakovaná), Matelux (matovaná kyselinou), 
Planibel, Imagin (pískovaná) a Stratobel (bezpečnostní vrst-
vená s matnou fólií)
Výhody:
 Vzhled průsvitný, pískovaný, neutrální a hebký
 Snadná údržba
 Výhodou matování kyselinou je jemná homogenní struktura
 Vysoká míra prostupnosti světla.

Lakované sklo
Lakované sklo je opakní sklo Planibel určené pro interiérové 
a exteriérové použití. Opakního vzhledu je dosaženo použitím 
vysoce kvalitního laku na zadní straně skla.
Škály: Lacobel (reflexní a zářivé sklo pouze pro interiérové 
použití), Lacobel T (tepelně tvrzené reflexní zářivé sklo pro 
exteriérové a interiérové použití), Lacobel AB (antibakteriál-
ní sklo eliminující 99,9% bakterií) a Matelac (saténové sklo 
pouze pro interiérové použití). Všechny druhy skel lze použít 
do nábytku a jako obklady stěn.

Výhody:
 Reflexní a zářivý vzhled (Lacobel)
 Barevný saténový vzhled (Matelac)
 Dlouhodobé uchování vzhledu (lak je chráněn sklem)
 Snadná údržba
 Použité laky jsou šetrné k životnímu prostředí.

Zrcadla
Díky patentovanému výrobnímu procesu je Mirox MNGE kvalit-
ní, vysoce odolné zrcadlo, které snadno překonává i ty nejpřís-
nější normy. Všechny typy zrcadel lze použít v antibakteriální 
verzi jako Mirox AB.
Výhody:
  Vynikající odolnost proti korozi a stárnutí: životnost třikrát 
delší než u tradičních zrcadel

  Zvýšená odolnost proti hrubým čistícím prostředkům: sedmkrát 
vyšší než u tradičních zrcadel, ani po delší době se na skle ne-
objevují bodové vady ve stříbře ani skvrny na reflexním povrchu

 Vyrobeno ekologicky šetrným způsobem.

Rozměry a tloušťky
Všechny produkty jsou dostupné v rozměrech 225 × 321 cm, 
255 × 321 cm nebo 600 × 321 cm, tloušťky od 4–10 mm. 
Pro více informací o každém produktu, prosím navštivte 
www.YourGlass.com.

Zpracování skla
Prosím kontaktujte svého zástupce AGC Glass Europe a vyžá-
dejte si seznam nejbližších výrobních a zpracovatelských závodů.

Pro více informací navštivte www.agc-glass.eu 
(stránky společnosti) a www.YourGlass.com 
(sklo pro stavební průmysl).

* Některá dekorativní skla lze použít také na fasádách.
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I’M FIT | Prague – Czech Republic
Fitness Center | Lacobel Classic Grey

LACOBEL DARK REDZenit Hotel, Barcelona, Španělsko
Designer: Maite Gil
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MATELAC SILVER CLEAR Covington & Burling, Londýn, Velká Británie3



Holiday Beach Hotel, Budapešť, Maďarsko
Architekti: Ms. Ágnes Tóth, Foto: Attila Kovács

LACOBEL CLASSIC BLACK & MATELAC SILVER BRONZE 4



MIROX 3G CLEAR & PLANIBEL LINEA AZZURRA Starck Mirrors od Fiam, Itálie
Designer: Philippe Starck, ©Stark Mirrors by Fiam
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LACOBEL CLASSIC GREY & MIROX MNGE CLEARI’M FIT, Praha, Česká republika 6



LACOBEL SOFT WHITE | LUMINOUS RED 
CLASSIC ORANGE | LUMINOUS YELLOW (BARVA 
NA ZAKÁZKU) | DEEP BLUE (BARVA NA ZAKÁZKU)

Allee Shopping Center, Budapešť, Maďarsko
Architekti: Kulcsár Zoltán and Éva Varga/FINTA Építész Stúdió

Foto: Attila Kovács
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LACOBEL METAL BLUE | SOFT WHITE 
CLASSIC BROWN (BARVA NA ZAKÁZKU)

Vitrína, Brusel, Belgie 8





LACOBEL RICH COPPERSquare – Kongresové centrum, Brusel, Belgie
Architekt: A2RC Architects
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LACOBEL SOFT WHITE Clarion Congress Hotel, Praha, Česká republika
Architekt: K4 a. s. – Architekti, Foto: Hubert Hesoun
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MATELUX CLEARBoscolo Hotels – Carlo IV., Praha, Česká republika
Architekt: Petr Malinský, Foto: Barbora Terinková
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LACOBEL LUMINOUS GREEN 
CLASSIC BLACK

Obývací pokoj, Moskva, Rusko
Architekt: KostromaMebel, Foto: Kostroma Mebel
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LACOBEL T DEEP BLACKKuchyně, Brusel, Belgie
Foto: Jean-Michel Byl
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LACOBEL AB – PURE WHITE 
(ANTIBAKTERIÁLNÍ SKLO)

Lékárna, Belgie15



Poznámky
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