KOMBINACE BAREV A REFLEXE

LACOBEL/MATELAC – Úžasné
ÚŽASNÉ sklo
SKLO plné
PLNÉ barev
BAREV
Lacobel/Matelac

LACOBEL & MATELAC
ÚŽASNÉ SKLO PLNÉ BAREV

Novinka.
Lacobel/Matelac
Yellow Rich

LACOBEL & MATELAC
NOVÉ BARVY ODRÁŽEJÍ
NOVÉ TRENDY

Abychom se barevně sladili s novými trendy v designu, zkombinovali
Novinka.
Matelac
Silver Clearvision

jsme silné stránky dvou škál lakovaného skla: lesklého skla Lacobel
a saténového skla Matelac. Vytvořili jsme pět nových barev, jimiž se
mohou nechat inspirovat návrháři a architekti. Současné moderní
interiéry spojují měkké textury se zářivě jasnými povrchy, což vytváří
překvapivé perspektivy. Čistým prostorům ve stylu zen dodávají
energii akcenty živých barev. To je ideální příležitost pro reflexní
Lacobel a saténový Matelac.

Novinka.
Lacobel/Matelac
Blue Shadow

Novinka.
Lacobel/Matelac
Anthracite Authentic

Novinka.
Lacobel/Matelac
Brown Natural

Novinka.
Lacobel
Blue Petrol

Matelac
Silver Clearvision
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Odraz
autentičnosti
v živých barvách
Matelac
Anthracite Authentic
Ref 7016

Lacobel
Orange Classic
Ref 2001

Autentičnost a tradice jsou dvě klíčová slova
současného designu. Surové materiály, textury
dřeva a ručně vyrobené předměty jsou zvýrazněny
dvířky z lakovaného skla a deskou stolu ze zářivého
skla Lacobel Orange. Matné povrchy skla Matelac
v autentickém antracitovém odstínu vyvažují
pulzující zářivě lesklý dojem.

Přidejte koření a perspektivu využitím kontrastních
povrchů lakovaného skla, tmavého a světlého,
lesklého a matného. Vana a stěny obložené zářivě
pastelově modrým sklem Lacobel dokonale souzní
s obkladem v přírodně hnědém odstínu skla Matelac.
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Matelac
Brown Natural
Ref 7013

Lacobel
Blue Pastel
Ref 1603

Koupel v záři
zjemněná saténem

Lacobel
Beige Light
Ref 1015
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Lacobel
Red Dark
Ref 3004

Otevřete
nové barevné
perspektivy
Změňte posuvné dveře v umělecké dílo. Kontrast světle béžových
a tmavě červených tabulí skla Lacobel tvoří kubistické plátno,
které odráží přirozené tóny a tvary ručně vyrobeného nábytku
a etno látek.

S.

10
11

ZNÁSOBTE ODRAZY
Lakované sklo nabízí kaleidoskopickou
pestrost barev a zrcadlových efektů.
Saténová barva skla Matelac světlo
pohlcuje, zatímco jiskřívé tóny skla
Lacobel světlo odráží. Kombinace
skel Lacobel a Matelac tak dodává
vaší paletě další rozměr. Aby bylo
možné vytvářet kombinace „tón
v tónu”, nabízí škály skel Matelac
a Lacobel několik stejných odstínů
barev: hnědou, antracitovou, žlutou
a modrou.
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“MyColour” by Lacobel
Přizpůsobte si barvy
k obrazu svému

MyColour by Lacobel je služba,
která nabízí možnost objednat
si lakované sklo v miliónech
barev, pokud je objednávané
množství nejméně 200 m 2 .
Užijte si volnost při navrhování
designu interiéru, který je
v souladu s vaší představou
nebo odpovídá firemnímu
vizuálnímu stylu. Na skla Lacobel
můžete dokonce psát a používat
je jako tabuli.

Vyberte a vytvořte si
barvu, která se vám líbí

Inspirace světlem
a barvou
S.
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Lacobel
Blue Petrol
Ref 5001

Lakované sklo je všestranný
materiál, který svými odrazy
světla inspiruje mnoha různými
způsoby. Přináší do vašich
místností hloubku, pohyb
a perspektivu a minimalistickým
interiérům dodává znělý
kontrapunkt.

Dodejte řemeslnému
mistrovství moderní
třpyt
S.
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Lacobel
Green Pastel
Ref 1604

‚Všestrannost’ je dominantním
trendem současného designu.
Mísením minulosti a moderny
a vytvářením souladu mezi
inovací a tradicí je oslavována
univerzální krása. Obložení sklem
Lacobel v pastelově zeleném
odstínu dodává neoklasicistní
kouzlo a zároveň je bytostně
současné.
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Lacobel
Yellow Rich
Ref 1023

Matelac
Yellow Rich
Ref 1023

Objevte nové a překvapivé
možnosti řešení ve stylu
„tón v tónu”. Žluté dveře
ze skla Matelac tlumí
a zjemňují světlo se saténovou
měkkostí, zatímco obložení
ze skla Lacobel odráží pohyb
a hloubku v teplé žluté,
která dokonale ladí s prvky
z přírodního dřeva.
Skla Lacobel a Matelac
se tak při vytváření tohoto
kouzla dokonale doplňují.

Duet lesku
a opacity

Nanesením vrstvy laku na zadní stranu skla je sklo Lacobel chráněno
před jakýmkoliv poškozením a zároveň je zajištěna barevná stálost
a lesklý vzhled. Sklo Lacobel lze použít pouze pro interiérové aplikace:
nábytek, obložení stěn nebo třeba tabule na psaní.

Škála barev Lacobel

S.
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Beige Classic

Beige Light

Ref 1014

Black Classic

Ref 1015

Brown Light

Fuchsia

Ref 1236

Grey Metal

Ref 1164

Orange Classic

Ref 0627

Ref 2001

Škála barev Matelac

Brown Dark

Ref 1603

Green Luminous

Ref 4006

Taupe Metal

Ref 9006

Blue Pastel

Ref 9005

Black Classic

Ref 8017

Green Pastel

White Pearl

Ref 7035

Ref 2001

Silver Grey

Silver Bronze

White Pure

Ref 1013

Orange Classic

Ref 9005

Grey Classic

Ref 1604

Sklo Matelac je z jedné strany matované kyselinou a na druhé straně
je pokryté vysoce kvalitním lakem, který vytváří jemný barevný
povrch. Propracovaný postup matování dodává sklu saténový vzhled.
Sklo Matelac lze v interiéru využít mnoha způsoby: obklady stěn,
dveře, stoly, policové systémy a šatní skříně.

Brown Natural

Ref 9003

Ref 7013

Grey Metal

White Soft

Ref 7000

Ref 9003

Anthracite Authentic

Ref 9010

Blue Shadow

White Pure

Ref 9006

Ref 7016

Yellow Rich
Ref 1023

Silver Clearvision

MyColour by Lacobel
Red Dark

Red Luminous

Ref 3004

Ref 1586

Aluminium Rich
Ref 9007

Black Starlight
Ref 0337

White Soft
Ref 9010

[MY]
colour

Anthracite Authentic
Ref 7016

Brown Natural
Ref 7013

Blue Petrol
Ref 5001

Yellow Rich
Ref 1023

Blue Shadow
Ref 7000

Navrhujte a tvořte s lakovaným sklem Lacobel v jakékoliv barvě, která se vám líbí.
Pomocí služby MyColour by Lacobel si můžete objednat barvu, kterou si sami navrhnete
a vytvoříte a která se dokonale hodí do vašeho projektu. Vámi navržený Lacobel bude
splňovat veškeré normy jako sklo Lacobel ze standardní škály. Tato služba na míru je
k dispozici u objednávek od 200 m 2 od jedné barvy. Více informací získáte od zástupce
společnosti AGC.

> Technické údaje
Další vlastnosti

Možnosti opracování
S.
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Poznámky
Bezpečnost

Tepelně tvrzené
sklo

Ne

Vrstvené
bezpečnostní sklo

Ne

Bezpečnostní sklo

Ano

Lacobel/Matelac Safe vyhovují
normě EN 12600.

Řezání

Pravoúhlé nebo
kruhové

Ano

Obě škály i ve verzi Safe lze řezat stejným
způsobem jako tradiční zrcadla - viz
„Návod pro zpracování”.

Tvarování
a opracování hran

Opracování hran

Ano

Obě škály i ve verzi Safe lze řezat stejným
způsobem jako tradiční zrcadla - viz
„Návod pro zpracování”.

Broušení

Ano

Obě škály i ve verzi Safe lze řezat stejným
způsobem jako tradiční zrcadla - viz
„Návod pro zpracování”.

Vrtání

Ano

Obě škály i ve verzi Safe lze řezat stejným
způsobem jako tradiční zrcadla - viz
„Návod pro zpracování”.

Výřezy

Ano

Obě škály i ve verzi Safe lze řezat stejným
způsobem jako tradiční zrcadla - viz
„Návod pro zpracování”.

Pískování

Ano

U skla Lacobel pouze na straně skla.

Matování kyselinou

Ano

Škála Matelac

Ne

Lacobel/Matelac nesmějí být použity pro
exteriérové aplikace ani v izolačních dvojsklech,
a to ani v případě, že lakovaná strana by
směřovala dovnitř.

Speciální úpravy

Použití v exteriéru

Lakované sklo, které lze kalit, je k dostání
ve škále Lacobel T.

Odolnost proti vodě

Ano

-V
 šechny barvy skel Lacobel/Matelac lze užívat ve vlhkém prostředí
(koupelny a kuchyně), avšak sklo nemůže být ponořeno do vody.
- Metalické barvy Grey Metal, Taupe Metal, Aluminium Rich
a Black Starlight musejí být pro použití ve vlhkém prostředí
opatřeny ochrannou fólií Safe.
- Skla Lacobel/Matelac musejí být chráněna před jakýmkoliv proniknutím vody k zadní straně skla (ve spojích je nutno použít silikon).

Odolnost proti UV
záření

Ano

Barvy jsou během výrobního procesu natrvalo stabilizovány
(nemůže dojít k žádnému vyblednutí).

Odolnost v ohybu

Ano

Stejná jako u plaveného skla.

Ohýbání/upevnění

Ano

Viz pokyny pro instalaci na www.YourGlass.com.

Snadná údržba

Ano

> Výhody a aplikace
- S kla Lacobel a Matelac
nabízejí všestranné využití
v interiérech, například
jako obklady stěn, příčky,
nábytkové sklo, dveře
a obložení kuchyňských linek.
- Škály Lacobel a Matelac
kombinují čistý současný
vzhled a snadnou údržbu
s vysokou odolností proti
skvrnám.

- S kla Lacobel a Matelac
všech barev mohou být
použita i ve vlhkém prostředí,
například v koupelnách
a kuchyních.
- Ke zvýšení bezpečnosti lze
na lakovanou stranu skla
použít bezpečnostní fólii SAFE,
která umožňuje lepší ochranu
v případě rozbití a zamezuje
vzniku zranění nebo škod.

- Výrobní proces společnosti
AGC zaručuje vždy stejné
opracování povrchu, čímž je
zajištěno dokonalé přilnutí
laku ke sklu.
Všechny laky pro skla
Lacobel a Matelac jsou šetrné
k životnímu prostředí. Při jejich
testování podle přísné normy
JIS - „Metoda testování emisí
formaldehydu z vrstvy laku exsikátorová metoda”
(verze 2000) nebyly zjištěny
žádné formaldehydy.
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BULHARSKO / MAKEDONIE
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel.: +359 2 8500 255 - Fax: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

LITVA
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +370 37 451 566 - Fax: +370 37 451 757
lithuania@eu.agc.com

RUMUNSKO
AGC Flat Glass Romania
Tel.: +4 031 80 53 261 - Fax: +4 031 80 53 262
romania@eu.agc.com

ČESKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKO
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11 - Fax: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

LOTYŠSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +371 713 93 59 - Fax: +371 713 95 49
latvia@eu.agc.com

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

ESTONSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +372 66 799 15 - Fax: +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

MAĎARSKO
AGC Glass Hungary
Tel.: +36 34 309 505 - Fax: +36 34 309 506
hungary@eu.agc.com

OSTATNÍ ZEMĚ
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11 - Fax: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

CHORVATSKO / SLOVINSKO / BOSNA &
HERCEGOVINA – AGC Flat Glass Adriatic
Tel.: +385 1 6117 942 - Fax: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

POLSKO
AGC Flat Glass Polska
Tel.: +48 22 872 02 23 - Fax: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com
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AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců – adresy najdete na www.YourGlass.com.

