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na satynowym wykończeniu
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MATELUX

... szkło półprzezroczyste 
w unikalnym satynowym wykończeniu

 holandIa  PoWIerzchnIa robocza blatu kuchennego, Matelux lInea azzurra
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Satynowe wykończenie wysokiej jakości spra-
wia, że szkło Matelux zapewnia subtelną 
równowagę między prywatnością a przepusz-
czanym światłem. Unikalny proces przemy-
słowego trawienia kwasem dużych tafli szkła 
przechodzi rygorystyczne kontrole jakości, 
gwarantując spójność i ciągłość produktu. Ar-
chitekci i projektanci cenią sobie jednorodną 
ziarnistość i wykończenie szkła Matelux oraz 
szeroką gamę kolorów i specjalnych opcji do-
stępnych w zakresie 3 wersji bezbarwnych i 3 
kolorystycznych, szkła lekko trawionego kwa-
sem, szkła trawionego kwasem dwustronnie, 
szkła z naniesioną powłoką antypoślizgową, 
a także specjalistycznych wersji powlekanych. 
Szkło Matelux można poddawać obróbce tak 
jak inne rodzaje szkła float, a jego atrakcyjny 
i gładki wygląd czyni z niego idealny materiał 
oferujący nowe wrażenia wizualne zarówno 
przy zastosowaniu we wnętrzach pomiesz-
czeń, jak i w przypadku szklanych elewacji.

Więcej światła i przestrzeni
MATELUX

 austrIa  drzWI PrzesuWne W hotelu soFItel, Matelux grey
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 Węgry  blat stołu FIrMy alu-style kFt., Matelux clearvIsIon

dlaczego ten produkt jest wyjątkowy? co to oznacza dla ciebie?

Atrakcyjny, jednolity wygląd — 
konieczność we współczesnej architekturze

MATELUX

Szkło trawione kwasem charakteryzujące 
się jednorodną ziarnistością i jakością 

wykończenia

– Gładkie i miękkie ziarno przepuszcza 
rozproszone światło tworząc niezwykły 
efekt estetyczny.

– Wysoki poziom przepuszczalności światła 
(aż do 90% w zależności od grubości i 
barwy tafli), przy jednoczesnej gwarancji 
prywatności.

– Niezwykłe w dotyku przy zastosowaniu 
jako blaty stołów i kuchennych obszarów 
roboczych.

Rygorystyczna kontrola jakości procesu 
przemysłowego trawienia kwasem

– Jednorodny wygląd w szerokiej gamie 
rozmiarów dzięki systematycznej internetowej 
kontroli jakości.

Wysoka odporność na plamy 
i ślady po palcach

– Łatwość czyszczenia i konserwacji.

Szeroka gama kolorów i wykończeń – AGC dostarcza szczegółową Instrukcję 
czyszczenia, aby pomóc czyścić 
i konserwować szkło Matelux podczas 
jego obróbki i montażu. 
Więcej na www.agc-yourglass.com.

Duży wybór możliwości obróbki – Liczne zastosowania i możliwości projektowe 
(hartowanie, laminowanie, oszklenie 
zespolone itd.). AGC dostarcza szczegółową 
Instrukcję czyszczenia, aby pomóc czyścić 
i konserwować szkło Matelux podczas jego 
obróbki i montażu. 
Więcej na www.agc-yourglass.com.

Dostępne w małych formatach i dużych 
taflach od 200 do 600 cm × 321 cm 

– Możliwość zastosowania we wszystkich 
rodzajach projektów architektonicznych. 

Produkty Matelux posiadają certyfikat Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.
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gdzie możesz je wykorzystać? zainspiruj się …

Więcej prywatności w przestrzeni 
mieszkalnej i roboczej

MATELUX

Meble – Kabiny prysznicowe, stoły, biurka, półki, 
schody, płytki podłogowe itd.

Meble zewnętrzne – Blaty stołów.
Przegrody – Wewnętrzne i zewnętrzne.

Drzwi – Wewnętrzne i zewnętrzne: 
drzwi zawiasowe i przesuwne.

Schody i płytki podłogowe – Szkło Matelux Anti-slip posiada certyfi-
kat szkła nadającego się do stosowania 
jako element schodów i podłóg.

Sklepy detaliczne – Wystawy, blaty sklepowe, półki itd.
Izolacyjne szyby zespolone – Izolacyjne szyby zespolone przeznaczo-

ne do stosowania w elewacjach handlo-
wych i domach mieszkalnych, drzwiach, 
balkonach, witrynach sklepowych, 
spandrelach (zobacz Matelux Stopsol 
Supersilver). Więcej informacji można 
znaleźć w Instrukcji Obróbki na  
www.agc-yourglass.com. 

 Włochy  ŚcIana dzIałoWa FIrMy InForMa srl, Matelux double sIded
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Wybieraj spośród wielu barw i specjalistycznych opcji

Poznaj bogatą linię 
produktów Matelux

MATELUX

Bronze

Grey

Dark GreySzkło przezroczyste
Zwykłe szkło float

GRUBOŚCI TAFLI: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 19 mm

OPCJE PRZEZROCZYSTOŚCI OPCJE KOLORYSTYCZNE*

Clearvision
Szkło float o wysokiej 
przezroczystości dla uzyskania 
czystej estetyki

Linea Azzurra
Szkło float z delikatnym odcieniem 
niebieskim *  Inne barwy są dostępne 

na życzenie

opcje specjalne ... … i korzyści

Matelux Light – Bezbarwne, półprzezroczyste lekko trawione szkło float, które daje wrażenie miękkości.
Matelux Double Sided – Półprzezroczyste szkło float obustronnie trawione. Ta technika wzmacnia efekt 

satynowej powierzchni i sprawdza się w produktach stosowanych w drzwiach.
Matelux Anti-slip – Szkło o satynowym wykończeniu, które zostało poddane specjalistycznej obróbce 

w celu nadania mu właściwości antypoślizgowych (kategoria R10 według niemiec-
kiej normy DIN 51130). Doskonałe do stosowania jako element drzwi i schodów.

Matelux Stopsol Supersilver Clear – Szkło float jednostronnie trawione, druga strona tafli pokryta powłoką refleksyjną 
Stopsol. Ta specjalistyczna opcja jest przeznaczona do zastosowań we wnętrzach 
(meble), jak i na zewnątrz budynków (zwłaszcza spandrele).

Szukasz szkła lakierowanego o satynowym wykończeniu? Unikalna linia produktów Matelac firmy AGC oraz 
wersja Matelac T wykorzystująca szkło utwardzane to idealne rozwiązanie dla mebli i elementów wzornictwa 
wymagających stylowych kolorów i satynowego wykończenia powierzchni, np. blatów stołowych, kuchennych 
powierzchni roboczych czy drzwi przesuwnych. Więcej informacji dotyczących szerokiej gamy produktów firmy 
AGC można znaleźć na stronie www.agc-yourglass.com.

dostępne metody obróbki? jak zwykłe szkło float
Bezpieczeństwo Wzmacnianie 

i hartowanie termiczne
Tak Jak zwykłe szkło float.

Laminowanie 
(folia PVB lub EVA)

Tak Na stronę trawioną kwasem nie należy nanosić folii PVB ani EVA 
(dla zachowania unikalnego wyglądu szkła Matelux).

Cięcie Proste lub okrągłe Tak Jak zwykłe szkło float.
Kształtowanie 
i wykończenie 
krawędzi

Szlifowanie krawędzi Tak Jak zwykłe szkło float.
Szlifowanie Tak Jak zwykłe szkło float.
Wiercenie Tak Jak zwykłe szkło float.
Wykonywanie nacięć Tak Jak zwykłe szkło float.

Obróbka specjalistyczna Lakierowanie Tak Można lakierować nietrawioną stronę tafli. Linie produktów Matelac oraz 
Matelac T firmy AGC dostępne na www.agc-yourglass.com.

Srebrzenie Tak Można srebrzyć nietrawioną stronę tafli. Linia produktów Matelac Silver 
firmy AGC dostępne na www.agc-yourglass.com.

Nakładanie sitodruku 
i emaliowanie

Tak Możliwe po obu stronach.

Gięcie Tak Jak zwykłe szkło float.

Inne cechy korzyści
Odporność na wilgoć W przypadku kontaktu z wodą strony trawionej kwasem efekt zmatowienia staje się mniej widoczny. 

Po wyschnięciu jednolity wygląd tafli powraca.
Odporność 
na temperaturę 

Jak zwykłe szkło float.

Odporność 
na promieniowanie UV

Może być wystawiane na działanie światła słonecznego i sztucznego.

Łączenie/montaż Łatwa i bezpieczna instalacja.
Odporność na ogień A1
Odporność na zginanie Matelux wykazuje identyczną odporność na zginanie jak szkło float Planibel 

(badano pod kątem zgodności z normą EN 1288-3).

AGC zapewnia wsparcie techniczne wszystkim przetwórcom i monterom szkła poprzez usługę TAS (Usługa Doradztwa Technicznego). 
Prosimy zapoznać się z Instrukcją Obróbki Szkła Matelux oraz Instrukcją Montażu. Obie instrukcje są dostępne na stronie www.agc-yourglass.com. 

Dane techniczne
MATELUX



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

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

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

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

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

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

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

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

SERBIA - CZARNOGÓRA
AGC Flat Glass Jug
Tel.: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

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

INNE KRAJE
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11
czech@eu.agc.com
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AGC GlAss EuropE, EuropEjski lidEr w brAnży szkłA płAskiEGo

Firma AGC Glass Europe z siedzibą w Louvain-la-Neuve w Belgii zajmuje się 
produkcją, przetwarzaniem i sprzedażą szkła płaskiego wykorzystywanego 
w branży budowlanej (szklenie zewnętrzne oraz szkło dekoracyjne do 
wnętrz), samochodowej oraz w sektorze energetyki słonecznej. Jest to 
europejski oddział AGC, wiodącego na świecie producenta szkła płaskiego. 
Ma ponad 100 placówek w całej Europie, od Hiszpanii po Rosję.
AGC Glass Europe ma przedstawicieli na całym świecie – więcej kontaktów na 
stronie www.agc-yourglass.com.


