
ПРИЛОЖЕНИЯ 
НА СТЪКЛОТОИНТЕРИОРНИ

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

Ей Джи Си Глас има представителства по целия свят – посетете www.YourGlass.com.

LACOBEL CLASSIC BLACK | METAL GREY Cubic Center, Букурещ, Румъния
Архитект: Design Unit, Gabriel Carstea, Фотограф: Dragos Matei

Ramada Hotel, Букурещ, Румъния

AGC Flat Glass Bulgaria – Тел.: +359 2 8500 255 – Факс: +359 2 8500 256 –bulgaria@eu.agc.com

AGC Flat Glass Czech –Тел.: +420 417 50 11 11 – Факс: +420 417 502 121 – czech@eu.agc.com



MATELAC SILVER BRONZE | DARK RED & MIROX MNGE BRONZE

Ей Джи Си Глас Европа
Европейският лидер в плоското стъкло
Базирана в Брюксел, Ей Джи Си Глас Европа произвежда и обра-
ботва плоско стъкло за строителната индустрия (екстериорно ос-
тъкляване и интериорно декоративно стъкло), автомобилната ин-
дустрия, соларния бизнес и други специализирани индустрии. Това 
е европейският клон на Ей Джи Си Глас, световният лидер в произ-
водството на плоско стъкло.

Декоративно стъкло без ограничения
Широката гама от декоративни стъкла може да се използва в инте-
риорната и мебелната индустрия. Типичните приложения варират 
от стенни облицовки до душ кабини, врати (плъзгащи или фиксира-
ни врати на гардероби и мебели, входни врати на сгради), преград-
ни стени, огледала, парапети, подове и тавани.
В зависимост от желаното приложение и актуалните стандарти, 
продуктите могат да бъдат ламинирани, закалени, огнеустойчиви 
или покрити с предпазно фолио.

Видове интериорно стъкло
Стъкло със сатенена визия
Стъклата със сатенен завършек посрещат актуалната тенденция за 
минимализъм, изчистени форми и простота. Матираното покритие 
често е предпочитано и за меко филтриране на светлината, както 
и за предоставяне на усещане за уединение.
Гами: Мателак (боядисано), Мателукс (киселинно матирано), Плани-
бел, Орнаментно (матирано) и Стратобел (ламинирано с матирано 
PVB фолио)
Предимства:

  Полупрозрачно, матирано, неутрално стъкло със сатенен завършек, 
лесно за поддръжка
  Киселинното матиране е предпочитано поради неговата фина и 
хомогенна грапавина
 Високо ниво на светлопреминаване.

Лаково оцветени стъкла
Лаковооцветеното стъкло е непрозрачно флоатно стъкло, пред-
назначено за интериорна и екстериорна употреба. Непрозрачната 
визия се постига с нанасянето на висококачествена боя на гърба 
на стъклото.
Гами: Лакобел (рефлексно и лъскаво стъкло единствено за ин-
териорна употреба), Лакобел T (закаляемо рефлексно лъскаво 
стъкло за интериорна и екстериорна употреба), Лакобел AB (ан-

тибактериално стъкло, което елиминира 99,9 % от бактериите) и 
Мателак (стъкло със сатенен завършек единствено за интериорна 
употреба). Всички видове стъкло могат да се използват в широка 
гама мебелни приложения и като стенни облицовки.
Предимства:

 Рефлексна и бляскава визия (Лакобел)
 Цветна сатенена визия (Мателак)
 Дълготрайно решение (боя, предпазена от стъклото)
 Лесна поддръжка
 Използваните бои са безвредни за околната среда.

Мирокс
Патентованият производствен процес гарантира, че Мирокс MNGE 
е висококачествено, високоустойчиво огледало, чиито характе-
ристики надхвърлят и най-строгите стандрати. Всички видове 
огледала могат да се изработят и в антибактериална версия като 
Мирокс AB.
Предимства:

  Несравнима устойчивост на корозия и остаряване: издържа три 
пъти по-дълго от обикновените огледала

  Повишена устойчивост към агресивни почистващи препарати: 
седем пъти по-устойчиво от обикновените огледала

 Без деформации и замъгляване с течение на времето
 Производственият процес  е безвреден за околната среда.

Размери и дебелини
Всички продукти се произвеждат в размери 225 × 321 cm, 
255 × 321 cm или 600 × 321 cm. Дебелините варират от 4 до10 мм. 
За по-подробна информация за всеки отделен продукт, моля 
посетете www.YourGlass.com.

Обработка на стъклото
Моля, обърнете се към Вашия местен представител на Ей Джи 
Си Глас Европа, за да получите информация за обработващите 
и монтажни фирми.

За повече информация посетете www.agc-glass.eu 
(корпоративен сайт) и www.YourGlass.com 
(стъкло за строителната индустрия).
*  Някои от декоративните стъкла могат да 

се използват и за фасади.
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I’M FIT | Prague – Czech Republic
Fitness Center | Lacobel Classic Grey

LACOBEL DARK REDХотел Зенит, Барселона, Испания
Дизайнер: Maite Gil
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MATELAC SILVER CLEAR Covington & Burling, Лондон, Великобритания3



Holiday Beach Hotel, Будапеща, Унгария
Архитект: Ágnes Tóth, Фотограф: Attila Kovács

LACOBEL CLASSIC BLACK & MATELAC SILVER BRONZE 4



MIROX 3G CLEAR & PLANIBEL LINEA AZZURRA Starck Mirrors by Fiam, Italy
Дизайнер: Philippe Starck, ©Stark Mirrors by Fiam
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LACOBEL CLASSIC GREY & MIROX MNGE CLEARI’M FIT, Прага, Чехия 6



LACOBEL SOFT WHITE | LUMINOUS RED 
CLASSIC ORANGE | LUMINOUS YELLOW (ЦВЯТ 
ПО ПОРЪЧКА) | DEEP BLUE (ЦВЯТ ПО ПОРЪЧКА)

Allee Shopping Center, Будапеща, Унгария
Архитект: Kulcsár Zoltán и Éva Varga/FINTA Építész Stúdió

Фотограф: Attila Kovács
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LACOBEL METAL BLUE | SOFT WHITE 
CLASSIC BROWN (ЦВЯТ ПО ПОРЪЧКА)

Shop Display, Брюксел, Белгия 8





LACOBEL RICH COPPERSquare – Congress Center, Брюксел, Белгия
Архитект: A2RC Architects
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LACOBEL SOFT WHITE Clarion Congress Hotel, Прага, Чехия
Архитект: K4 a. s. – Architekti, Фотограф: Hubert Hesoun
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MATELUX CLEARBoscolo Hotels – Carlo IV., Прага, Чехия
Архитект: Petr Malinský, Фотограф: Barbora Terinková
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LACOBEL LUMINOUS GREEN 
CLASSIC BLACK

Хол, Москва, Русия
Aрхитект: KostromaMebel, Фотограф: Kostroma Mebel
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LACOBEL T DEEP BLACKКухня, Брюксел, Белгия
Фотограф: Jean-Michel Byl
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LACOBEL AB – PURE WHITE 
(АНТИБАКТЕРИАЛНО СТЪКЛО)

Аптека, Белгия15



Бележки

16



Бележки
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