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povrchovou úpravou
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MATELUX

... průsvitné sklo s jedinečnou 
saténovou úpravou

 nizozemsko  kuchyňská pracoVní Deska V proVeDení matelux linea azzurra
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Díky vysoce kvalitní saténové povrchové 
úpravě poskytuje Matelux decentně vyváže-
ný poměr mezi zajištěním soukromí a prostu-
pem světla. Unikátní průmyslová technologie 
AGC spočívající v matování velkých tabulí 
skla kyselinou probíhá za přísné kontroly 
kvality, která ve výsledku zajistí stejnoro-
dý a souvislý povrch. Architekti a návrháři 
oceňují homogenní zrnitost a finální úpravu 
Mateluxu a rovněž širokou škálu barevných 
odstínů a speciálních provedení, které jsou 
k dispozici ve 3 čirých a 3 barevných verzích, 
s lehce matovaným povrchem, s oboustran-
ně matovaným povrchem a v protiskluzo-
vé úpravě, anebo ve speciálním provedení 
s povlakem. Matelux lze zpracovávat stejně 
jako běžné sklo float a jeho nádherný hladký 
vzhled z něj dělá ideální materiál pro zdůraz-
nění vizuálního dojmu jak ve vnitřním prosto-
ru, tak i v exteriéru.

Zvyšuje pocit prostoru a světla
MATELUX

 rakousko  zasunoVací DVeře V hotelu soFitel V proVeDení matelux grey
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 maďarsko  stolní Deska oD alu-style kFt., V proVeDení matelux clearVision

co je na něm tak výjimečného? co to pro vás znamená?

Úžasný hladký vzhled, bez něhož  
se současná architektura neobejde

MATELUX

Sklo matované kyselinou s homogenní 
zrnitostí a finálním vzhledem

– Díky jemné zrnitosti vznikají při průniku 
difuzního světla speciální efekty. 

– Vysoká úroveň světelné prostupnosti  
(až 90 %, v závislosti na tloušťce  
a barvě skla) a současně i určitý stupeň 
soukromí. 

– Jedinečný pocit při dotyku u pracovních 
desek stolů a kuchyňských pracovních 
ploch.

Průmyslová technologie matování 
kyselinou s náročnou kontrolou kvality

– Jednotný vzhled a široká škála rozměrů 
díky systematické kontrole kvality  
v průběhu výroby.

Vysoká odolnost proti skvrnám  
a otiskům prstů

– Snadné čištění a údržba. 
AGC poskytuje podrobný Manuál pro 
čištění a údržbu, který má pomoci 
zpracovatelům a montážním firmám při 
čištění a údržbě skel Matelux. 
Viz www.agc-yourglass.com.

Široká škála barev a povrchových úprav – Neomezené možnosti při navrhování 
interiérových a exteriérových aplikací.

Široký výběr možností zpracování – Velký počet aplikací a návrhářských 
možností (tvrzení, vrstvení, izolační 
dvojskla apod.). AGC poskytuje 
podrobný Návod ke zpracování, který 
zpracovatelům pomůže při správném 
zpracování tohoto skla. 
Viz www.agc-yourglass.com.

Je k dispozici v malých i velkorozměrových 
tabulích od 200 do 600 cm × 321 cm

– Matelux lze použít ve všech typech 
architektonických projektů.

Produktům Matelux bylo uděleno osvědčení Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.
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k čemu můžete tato skla použít? pro inspiraci …

Dodává vašemu obytnému i pracovnímu 
prostoru určitý pocit soukromí

MATELUX

Nábytek – Sprchové kouty, stoly, psací stoly, police, 
schodiště, dlažba, atd.

Venkovní nábytek – Stolní desky.
Příčky – Vnitřní i venkovní.
Dveře – Vnitřní i venkovní, závěsné i posuvné.

Schody a dlaždice – Matelux Anti-slip je certifikované sklo 
vhodné pro použití na schodiště  
i podlahovou dlažbu.

Obchodní prostory – Zobrazovací jednotky (displeje), desky 
prodejních pultů, police.

Izolační zasklení – Izolační zasklení pro fasády komerčních 
i obytných objektů, dveře, balkóny, 
průčelí prodejen, parapety (viz Matelux 
Stopsol Supersilver). Další informace 
naleznete v Návodu ke zpracování 
na www.agc-yourglass.com.

 itálie  příČka oD Firmy inForma srl, V proVeDení matelux Double siDeD
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Vyberte si z různých barev a speciálních provedení

Seznamte se s naší širokou  
produktovou škálou Matelux

MATELUX

Bronze

Grey

Dark GreyČiré
Běžné základní sklo float

Tloušťky: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 a 19 mm

Čiré provedení Barevné provedení*

Clearvision
Vysoce transparentní floatová báze 
pro výjimečný estetický vzhled

Linea Azzurra
Namodralé základní sklo float *  Další barvy jsou 

dostupné na vyžádání

speciální provedení ... … a jejich výhody

Matelux Light – Čiré, lehce matované průsvitné sklo float jemné na dotyk.
Matelux Double Sided – Průsvitné čiré sklo float po obou stranách matované kyselinou.

Tato technologie zvýrazňuje saténový vzhled a je vhodná pro dveřní aplikace.
Matelux Anti-slip – Díky speciální technologii má toto sklo se saténovou povrchovou úpravou 

protiskluzové vlastnosti (klasifikace R10 podle německé normy DIN 51130). 
Ideální pro podlahy a schodiště.

Matelux Stopsol Supersilver Clear – Sklo float, které je na jedné straně matováno kyselinou a na druhé straně 
opatřeno reflexním povlakem Stopsol. Tento speciální typ skla je určen jak pro 
použití v interiéru (nábytek), tak i pro exteriérové aplikace (zejména parapety).

Hledáte lakované sklo se saténovou povrchovou úpravou? Jedinečná škála skel Matelac vyráběných AGC i kalitelná 
verze Matelac T představují vynikající řešení, pokud jde o nábytek a návrhářské prvky, kde jsou vyžadovány 
módní barevné odstíny a saténově hladký vzhled, jako například u stolních desek, kuchyňských pracovních desek, 
posuvných dveří apod. Další informace o široké škále skel AGC naleznete na www.agc-yourglass.com.

Jaké máte možnosti zpracování? upozorňujeme, že …
Bezpečnost Tepelné zpevňování 

a tvrzení
Ano Jako běžné sklo float.

Vrstvení (PVB nebo 
EVA fólie)

Ano Skla matovaná kyselinou by neměla být v kontaktu s PVB nebo EVA fólii 
(pro zachování unikátního matného vzhledu Mateluxu).

Řezání Rovné nebo kruhové Ano Jako běžné sklo float.
Tvarování a opracování 
hran

Opracování hran Ano Jako běžné sklo float.
Broušení Ano Jako běžné sklo float.
Vrtání Ano Jako běžné sklo float.
Výřezy Ano Jako běžné sklo float.

Speciální úpravy Lakování Ano Lak lze aplikovat na straně, kde nebylo provedeno matování kyselinou. Škály skel 
Matelac a Matelac T si můžete prohlédnout na www.agc-yourglass.com.

Stříbření Ano Stříbření lze aplikovat na straně, kde nebylo provedeno matování kyselinou.  
Škálu skel Matelac si můžete prohlédnout na www.agc-yourglass.com.

Potisk a smaltování Ano Možné na obou stranách.
Ohýbání Ano Jako běžné sklo float.

Další vlastnosti Výhody pro vás
Odolnost vůči vlhkosti Je-li matovaná strana skla Matelux ve styku s vodou, je saténová povrchová úprava méně viditelná.  

Po osušení sklo opět získá svůj původní vzhled.
Tepelná odolnost Jako běžné sklo float.
Odolnost vůči UV záření Může být vystaveno slunci a umělému osvětlení.
Lepení / mechanické 
upevnění

Snadná a bezpečná instalace.

Reakce na oheň A1
Odolnost v ohybu Matelux nabízí stejnou odolnost v ohybu jako floatové sklo Planibel (testováno dle normy EN 1288-3).

AGC poskytuje technickou podporu všem zpracovatelům skla a montážním firmám prostřednictvím své technické poradenské služby 
(Technical Advisory Service – TAS). Ujistěte se, prosím, že jste si pečlivě přečetli Návod ke zpracování a Návod k instalaci skel Matelux, 
obě příručky jsou k dispozici na www.agc-yourglass.com.

Technické parametry
MATELUX



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

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

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

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

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

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

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

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

RUMUNSKO
AGC Flat Glass Romania
Tel.: +4 031 80 53 261
romania@eu.agc.com

SRBSKO - ČERNÁ HORA
AGC Flat Glass Jug
Tel.: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

OSTATNÍ ZEMĚ
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11
czech@eu.agc.com
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AGC GLASS EUROPE, LÍDR V OBORU PLOCHÉHO SKLA

Společnost AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-la-Neuve vyvíjí, 
vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérová 
a interiérová skla), automobilový průmysl a aplikace pro solární panely. 
Je evropskou pobočkou společnosti AGC, předního světového výrobce 
plochého skla. Má přes 100 výrobních a zpracovatelských závodů po celé 
Evropě, od Španělska po Rusko.
Společnost AGC Glass Europe má zastoupení po celém světě – další adresy viz 
www.agc-yourglass.com.


