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MATELAC SILVER BRONZE | DARK RED & MIROX MNGE BRONZE

AGC Glass Europe
Een Europese leider in vlakglas
AGC Glass Europe produceert en verwerkt vlakglas voor de 
bouwsector (buitenbeglazing en binnenhuisinrichting), de au-
to-industrie, de solar-industrie en gespecialiseerde industriële 
sectoren. Het is de Europese tak van AGC Glass, de grootste 
vlakglasproducent ter wereld, en is gevestigd in Brussel.

Onbeperkt decoratief glas
Het uitgebreide assortiment decoratief glas* kan ook worden 
gebruikt voor binnenhuisinrichting en meubilair. De toepassin-
gen variëren van muurbekleding tot doucheschermen, deuren 
(schuifdeuren of vaste deuren voor kledingkasten en meubilair, 
toegangsdeuren voor gebouwen), scheidingswanden, spiegels, 
balustrades, vloeren en plafonds.
Afhankelijk van de gewenste toepassing en de geldende nor-
men, kunnen de producten worden gelaagd of gehard, brand-
werend worden gemaakt of bedekt worden met een veilig-
heidsfolie.

Typen interieurglas
Glas met satijnglans
Glas met een satijnglans past perfect in de huidige trend van 
minimalisme, zuivere vormen en eenvoud. Vaak wordt tevens 
voor een matte afwerking gekozen, om het licht zacht te filte-
ren en een zekere privacy te creëren.
Gamma’s: Matelac (gelakt), Matelux (met zuur gematteerd), 
Planibel, Imagin (gezandstraald) en Stratobel (gelaagd met een 
matte PVB)
Voordelen:
 Doorschijnend, gezandstraald, glas met neutrale satijnglans
 Eenvoudig te onderhouden
  Zuurbewerking heeft de voorkeur, vanwegede fijne, homogene 
korrel
 Hoge lichttransmissie.

Lakglas
Lakglas is ondoorschijnend floatglas dat zowel binnens- als bui-
tenshuis gebruikt kan worden. De ondoorschijnende aanblik 
wordt verkregen door op de rugzijde van het glas een lak van 
hoge kwaliteit aan te brengen.
Gamma’s: Lacobel (reflecterend en glanzend glas, uitsluitend 
voor gebruik binnenshuis), Lacobel T (hardbaar, reflecterend en 

glanzend glas voor gebruik binnens- en buitenshuis), Lacobel 
AB (AntiBacterieel glas dat 99,9% van de bacteriën elimineert) 
en Matelac (glas met satijnglans, uitsluitend voor gebruik 
binnenshuis). Alle typen glas kunnen worden gebruikt in veel 
soorten meubeltoepassingen en als muurbekleding.
Voordelen:
 Reflecterende en glanzende aanblik (Lacobel)
 Gekleurde satijnachtige aanblik (Matelac)
 Duurzame oplossing (lak beschermd door het glas)
 Eenvoudig te onderhouden
 De gebruikte lakken zijn milieuvriendelijk.

Spiegels
Het gepatenteerde productieproces garandeert dat Mirox 
MNGE een uitermate bestendige spiegel van een hoge kwali-
teit is die met gemak de allerstriktste normen overtreft. Voor de 
AntiBacteriële versie, met de naam Mirox AB, kunnen alle typen 
spiegels worden gebruikt.
Voordelen:
  Ongeëvenaarde weerstand tegen corrosie en veroudering: 
gaat drie maal langer mee dan conventionele spiegels

  Verhoogde weerstand tegen bijtende schoonmaakproducten: 
zeven maal meer weerstand dan conventionele spiegels

 Geen pitten of sluier na verloop van tijd
 Op milieuvriendelijke wijze gefabriceerd.

Afmetingen en dikte
Producten zijn verkrijgbaar in 225 × 321 cm, 255 × 321 cm 
of 600 × 321 cm. De diktes kunnen variëren van 4–10 mm. 
Meer specifieke informatie over elk product vindt u op 
www.YourGlass.com.

Glasverwerking
Voor een lijst met dichtstbijzijnde glasverwerkers en -zetters 
verzoeken wij u uw lokale AGC Glass Europe vertegenwoordiger 
tebenaderen.

Verdere inlichtingen vindt u op www.agc-glass.eu (bedrijfssite) 
en www.YourGlass.com (glas voor de bouwsector).

*  Sommige decoratieve beglazingen kunnen tevens 
worden gebruikt in gevels.
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I’M FIT | Prague – Czech Republic
Fitness Center | Lacobel Classic Grey

LACOBEL DARK REDZenit Hotel, Barcelona, Spanje
Ontwerper: Maite Gil
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MATELAC SILVER CLEAR Covington & Burling, Londen, Verenigd Koninkrijk3



Holiday Beach Hotel, Boedapest, Hongarije
Architect: Ms. Ágnes Tóth, Foto: Attila Kovács

LACOBEL CLASSIC BLACK & MATELAC SILVER BRONZE 4



MIROX 3G CLEAR & PLANIBEL LINEA AZZURRA Starck spiegels voor Fiam, Italië
Ontwerper: Philippe Starck, ©Stark Mirrors by Fiam
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LACOBEL CLASSIC GREY & MIROX MNGE CLEARI’M FIT, Praag, Tsjechische Republiek 6



LACOBEL SOFT WHITE | LUMINOUS RED 
CLASSIC ORANGE | LUMINOUS YELLOW (KLEUR OP 
AANVRAAG) | DEEP BLUE (KLEUR OP AANVRAAG)

Allee winkelcentrum, Boedapest, Hongarije
Architect: Kulcsár Zoltán en Éva Varga/FINTA Építész Stúdió

Foto: Attila Kovács
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LACOBEL METAL BLUE | SOFT WHITE 
CLASSIC BROWN (KLEUR OP AANVRAAG)

Winkeldisplay, Brussel, België 8





LACOBEL RICH COPPERSQUARE, Congrescentrum, Brussel, België
Architect: A2RC Architects
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LACOBEL SOFT WHITE Clarion Congress Hotel, Praag, Tsechische Republiek
Architect: K4 a. s. – Architekti, Foto: Hubert Hesoun
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MATELUX CLEARBoscolo Hotels – Carlo IV., Praag, Tsechische Republiek
Architect: Petr Malinský, Foto: Barbora Terinková
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LACOBEL LUMINOUS GREEN 
CLASSIC BLACK

Woonkamer, Moskou, Russische Federatie
Architect: Kostroma Mebel, Foto: Kostroma Mebel
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LACOBEL T DEEP BLACKKeuken, Brussel, België
Foto: Jean-Michel Byl
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LACOBEL AB – PURE WHITE 
(ANTIBACTERIEEL GLAS)

Apotheek, België15



Aantekeningen
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Aantekeningen

17



MATELAC SILVER BRONZE | DARK RED & MIROX MNGE BRONZE

AGC Glass Europe
Een Europese leider in vlakglas
AGC Glass Europe produceert en verwerkt vlakglas voor de 
bouwsector (buitenbeglazing en binnenhuisinrichting), de au-
to-industrie, de solar-industrie en gespecialiseerde industriële 
sectoren. Het is de Europese tak van AGC Glass, de grootste 
vlakglasproducent ter wereld, en is gevestigd in Brussel.

Onbeperkt decoratief glas
Het uitgebreide assortiment decoratief glas* kan ook worden 
gebruikt voor binnenhuisinrichting en meubilair. De toepassin-
gen variëren van muurbekleding tot doucheschermen, deuren 
(schuifdeuren of vaste deuren voor kledingkasten en meubilair, 
toegangsdeuren voor gebouwen), scheidingswanden, spiegels, 
balustrades, vloeren en plafonds.
Afhankelijk van de gewenste toepassing en de geldende nor-
men, kunnen de producten worden gelaagd of gehard, brand-
werend worden gemaakt of bedekt worden met een veilig-
heidsfolie.

Typen interieurglas
Glas met satijnglans
Glas met een satijnglans past perfect in de huidige trend van 
minimalisme, zuivere vormen en eenvoud. Vaak wordt tevens 
voor een matte afwerking gekozen, om het licht zacht te filte-
ren en een zekere privacy te creëren.
Gamma’s: Matelac (gelakt), Matelux (met zuur gematteerd), 
Planibel, Imagin (gezandstraald) en Stratobel (gelaagd met een 
matte PVB)
Voordelen:
 Doorschijnend, gezandstraald, glas met neutrale satijnglans
 Eenvoudig te onderhouden
  Zuurbewerking heeft de voorkeur, vanwegede fijne, homogene 
korrel

 Hoge lichttransmissie.

Lakglas
Lakglas is ondoorschijnend floatglas dat zowel binnens- als bui-
tenshuis gebruikt kan worden. De ondoorschijnende aanblik 
wordt verkregen door op de rugzijde van het glas een lak van 
hoge kwaliteit aan te brengen.
Gamma’s: Lacobel (reflecterend en glanzend glas, uitsluitend 
voor gebruik binnenshuis), Lacobel T (hardbaar, reflecterend en 

glanzend glas voor gebruik binnens- en buitenshuis), Lacobel 
AB (AntiBacterieel glas dat 99,9% van de bacteriën elimineert) 
en Matelac (glas met satijnglans, uitsluitend voor gebruik 
binnenshuis). Alle typen glas kunnen worden gebruikt in veel 
soorten meubeltoepassingen en als muurbekleding.
Voordelen:
 Reflecterende en glanzende aanblik (Lacobel)
 Gekleurde satijnachtige aanblik (Matelac)
 Duurzame oplossing (lak beschermd door het glas)
 Eenvoudig te onderhouden
 De gebruikte lakken zijn milieuvriendelijk.

Spiegels
Het gepatenteerde productieproces garandeert dat Mirox 
MNGE een uitermate bestendige spiegel van een hoge kwali-
teit is die met gemak de allerstriktste normen overtreft. Voor de 
AntiBacteriële versie, met de naam Mirox AB, kunnen alle typen 
spiegels worden gebruikt.
Voordelen:
  Ongeëvenaarde weerstand tegen corrosie en veroudering: 
gaat drie maal langer mee dan conventionele spiegels

  Verhoogde weerstand tegen bijtende schoonmaakproducten: 
zeven maal meer weerstand dan conventionele spiegels

 Geen pitten of sluier na verloop van tijd
 Op milieuvriendelijke wijze gefabriceerd.

Afmetingen en dikte
Producten zijn verkrijgbaar in 225 × 321 cm, 255 × 321 cm 
of 600 × 321 cm. De diktes kunnen variëren van 4–10 mm. 
Meer specifieke informatie over elk product vindt u op 
www.YourGlass.com.

Glasverwerking
Voor een lijst met dichtstbijzijnde glasverwerkers en -zetters 
verzoeken wij u uw lokale AGC Glass Europe vertegenwoordiger 
tebenaderen.

Verdere inlichtingen vindt u op www.agc-glass.eu (bedrijfssite) 
en www.YourGlass.com (glas voor de bouwsector).

*  Sommige decoratieve beglazingen kunnen tevens 
worden gebruikt in gevels.

1 18



VOOR BINNENGLASTOEPASSINGEN

w w w . Y o u r G l a s s . c o m

AGC Glass Europe heeft over de hele wereld vertegenwoordigers – zie www.YourGlass.com.

LACOBEL CLASSIC BLACK | METAL GREY Cubic Center, Boekarest, Roemenië
Architect: Ontwerpunit, Gabriel Carstea, Foto: Dragos Matei

Ramada Hotel, Boekarest, Roemenië

BELGIË – AGC Glass Europe – Tel.: +32 2 674 31 11 – Fax: +32 2 672 44 62 – sales.belux@eu.agc.com
NEDERLAND – AGC Flat Glass Nederland – Tel.: +31 344 67 99 22 – Fax: +31 344 67 97 20 – sales.nederland@eu.agc.com
ANDERE LANDEN – AGC Glass Europe – Tel.: +32 2 674 31 11 – Fax: +32 2 672 44 62 – sales.headquarters@eu.agc.com




