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Firma AGC Glass Europe ma swoich przedstawicieli na całym świecie – można ich znaleźć na stronie www.YourGlass.com.

WE WNĘTRZACH

AGC Glass Europe
Europejski lider w branży szkła płaskiego
AGC Glass Europe, z centralą w Brukseli, produkuje, przetwarza i sprzedaje szkło płaskie do zastosowań budowlanych (szklenie zewnętrzne
i wewnętrzne szkło dekoracyjne), motoryzacyjnych i solarnych oraz
do innych specjalistycznych zastosowań przemysłowych. Jest to europejski oddział AGC Glass, światowego lidera produkcji szkła płaskiego.

Szkło dekoracyjne bez ograniczeń
Szeroki wybór szkła dekoracyjnego* pozwala z powodzeniem stosować produkty firmy AGC Glass Europe w architekturze wnętrz
i meblarstwie. Typowe zastosowania obejmują wykładanie szkłem
ścian oraz tworzenie szklanych ścianek kabin prysznicowych, drzwi
(przesuwanych lub mocowanych na zawiasach drzwi szaf i mebli
oraz drzwi wejściowych do budynków), przepierzeń, luster, balustrad, podłóg i sufitów.
W zależności od żądanego zastosowania i aktualnych standardów,
szkło może być laminowane, hartowane, ognioodporne lub pokryte
folią zabezpieczającą.

Rodzaje szkła do wnętrz
Szkło satynowe
Szkło z satynowym wykończeniem wpisuje się w aktualną modę
na minimalizm, czyste formy i prostotę. Często wybierane jest również szkło z wykończeniem matowym, które miękko filtruje światło,
zapewniając w ten sposób nieco prywatności.
Linie produktów: Matelac (malowane), Matelux (trawione kwasem),
Planibel, Imagin (piaskowane) i Stratobel (laminowane z matową folią
z poliwinylbutyralu – PVB)
Korzyści:
Przezroczyste, piaskowane szkło z neutralnym satynowym wykończeniem
Łatwe w utrzymaniu
Precyzyjne trawienie kwasem jednorodnych wzorów
Wysoki poziom transmisji światła.

Szkło malowane
Szkło malowane to nieprzezierne szkło typu float zaprojektowane
do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nieprzezroczystość osiągana jest przez nakładanie wysokiej jakości farby na tylną
stronę szkła.
Linie produktów: Lacobel (błyszczące szkło refleksyjne wyłącznie
do zastosowań wewnętrznych), Lacobel T (błyszczące szkło reflek1

syjne z możliwością hartowania do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków), Lacobel AB (szkło antybakteryjne eliminujące
99,9% bakterii) i Matelac (szkło satynowe wyłącznie do zastosowań
wewnętrznych). Wszystkich rodzajów szkła można używać w szerokim zakresie zastosowań meblarskich oraz do wykładania ścian.
Korzyści:
Błyszcząca powierzchnia refleksyjna (Lacobel)
Kolorowe wykończenie satynowe (Matelac)
Trwałość rozwiązania (powłoka farby chroniona przez szkło)
Łatwość konserwacji
Przyjazne dla środowiska farby.

Lustra
Opatentowany proces produkcyjny sprawia, że Mirox MNGE to cechujące się dużą wytrzymałością wysokiej jakości lustro, które z łatwością spełnia najbardziej nawet surowe normy. We wszystkich typach luster można stosować szkło antybakteryjne Mirox AB.
Korzyści:
Bezkonkurencyjna odporność na korozję i starzenie: trzykrotnie
dłuższa trwałość w porównaniu z lustrami konwencjonalnymi
Zwiększona odporność na ostre środki czyszczące: siedmiokrotnie
większa odporność w porównaniu z lustrami konwencjonalnymi
Z czasem nie pojawiają się wżery ani naloty
W ytwarzanie w bezpiecznym dla środowiska procesie produkcyjnym.

Wymiary i grubość
Wszystkie produkty są dostępne w rozmiarach 225 × 321 cm,
255 × 321 cm lub 600 × 321 cm. Grubość może wynosić od
4 do 10 mm. Więcej szczegółowych informacji o produktach
można znaleźć na stronie www.YourGlass.com.

Obróbka szkła
Listy najbliższych podmiotów wykonujących obróbkę i montaż szkła
można uzyskać u lokalnych przedstawicieli firmy AGC Glass Europe.
Więcej informacji można znaleźć na stronach www.agc-glass.eu
(strona korporacyjna) oraz www.YourGlass.com (szkło dla branży
budowlanej).
* Niektóre rodzaje szkła dekoracyjnego można także
stosować w konstrukcjach elewacji.
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MATELAC SILVER BRONZE | DARK RED & MIROX MNGE BRONZE

Hotel Zenit, Barcelona, Hiszpania
projekt: Maite Gil

LACOBEL
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I’M FIT | Prague
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MATELAC SILVER CLEAR

Covington & Burling, Londyn, Wielka Brytania

Hotel Holiday Beach, Budapeszt, Węgry
architekt: Ágnes Tóth, fotografia: Attila Kovács

LACOBEL CLASSIC BLACK & MATELAC SILVER BRONZE
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MIROX 3G CLEAR & PLANIBEL LINEA AZZURRA

Starck Mirrors by Fiam, Włochy
projekt: Philippe Starck, ©Stark Mirrors by Fiam

I’M FIT, Praga, Republika Czeska

LACOBEL CLASSIC GREY & MIROX MNGE CLEAR
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LACOBEL SOFT WHITE | LUMINOUS RED
CLASSIC ORANGE | LUMINOUS YELLOW (KOLOR
NA ŻĄDANIE) | DEEP BLUE (KOLOR NA ŻĄDANIE)

Centrum handlowe Allee, Budapeszt, Węgry
architekt: Kulcsár Zoltán i Éva Varga/FINTA Építész Stúdió
fotografia: Attila Kovács

Wystawa sklepowa, Bruksela, Belgia

LACOBEL METAL BLUE | SOFT WHITE
CLASSIC BROWN (KOLOR NA ŻĄDANIE)
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Square – centrum kongresowe, Bruksela, Belgia
architekt: A2RC Architects

LACOBEL RICH COPPER
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LACOBEL SOFT WHITE

Hotel Clarion Congress, Praga, Republika Czeska
architekt: K4 a. s. – Architekti, fotografia: Hubert Hesoun

Hotele Boscolo – Carlo IV., Praga, Republika Czeska
architekt: Petr Malinský, fotografia: Barbora Terinková

MATELUX CLEAR
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LACOBEL LUMINOUS GREEN
CLASSIC BLACK

Salon, Moskwa, Rosja
architekt: KostromaMebel, fotografia: Kostroma Mebel

Kuchnia, Bruksela, Belgia
fotografia: Jean-Michel Byl

LACOBEL T DEEP BLACK
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LACOBEL AB – PURE WHITE
(SZKŁO ANTYBAKTERYJNE)

Apteka, Belgia

Uwagi
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Uwagi
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AGC Glass Europe
Europejski lider w branży szkła płaskiego
AGC Glass Europe, z centralą w Brukseli, produkuje, przetwarza i sprzedaje szkło płaskie do zastosowań budowlanych (szklenie zewnętrzne
i wewnętrzne szkło dekoracyjne), motoryzacyjnych i solarnych oraz
do innych specjalistycznych zastosowań przemysłowych. Jest to europejski oddział AGC Glass, światowego lidera produkcji szkła płaskiego.

Szkło dekoracyjne bez ograniczeń
Szeroki wybór szkła dekoracyjnego* pozwala z powodzeniem stosować produkty firmy AGC Glass Europe w architekturze wnętrz
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W zależności od żądanego zastosowania i aktualnych standardów,
szkło może być laminowane, hartowane, ognioodporne lub pokryte
folią zabezpieczającą.

Rodzaje szkła do wnętrz
Szkło satynowe
Szkło z satynowym wykończeniem wpisuje się w aktualną modę
na minimalizm, czyste formy i prostotę. Często wybierane jest również szkło z wykończeniem matowym, które miękko filtruje światło,
zapewniając w ten sposób nieco prywatności.
Linie produktów: Matelac (malowane), Matelux (trawione kwasem),
Planibel, Imagin (piaskowane) i Stratobel (laminowane z matową folią
z poliwinylbutyralu – PVB)
Korzyści:
Przezroczyste, piaskowane szkło z neutralnym satynowym wykończeniem
Łatwe w utrzymaniu
Precyzyjne trawienie kwasem jednorodnych wzorów
Wysoki poziom transmisji światła.

Szkło malowane
Szkło malowane to nieprzezierne szkło typu float zaprojektowane
do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nieprzezroczystość osiągana jest przez nakładanie wysokiej jakości farby na tylną
stronę szkła.
Linie produktów: Lacobel (błyszczące szkło refleksyjne wyłącznie
do zastosowań wewnętrznych), Lacobel T (błyszczące szkło reflek1

syjne z możliwością hartowania do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków), Lacobel AB (szkło antybakteryjne eliminujące
99,9% bakterii) i Matelac (szkło satynowe wyłącznie do zastosowań
wewnętrznych). Wszystkich rodzajów szkła można używać w szerokim zakresie zastosowań meblarskich oraz do wykładania ścian.
Korzyści:
Błyszcząca powierzchnia refleksyjna (Lacobel)
Kolorowe wykończenie satynowe (Matelac)
Trwałość rozwiązania (powłoka farby chroniona przez szkło)
Łatwość konserwacji
Przyjazne dla środowiska farby.

Lustra
Opatentowany proces produkcyjny sprawia, że Mirox MNGE to cechujące się dużą wytrzymałością wysokiej jakości lustro, które z łatwością spełnia najbardziej nawet surowe normy. We wszystkich typach luster można stosować szkło antybakteryjne Mirox AB.
Korzyści:
Bezkonkurencyjna odporność na korozję i starzenie: trzykrotnie
dłuższa trwałość w porównaniu z lustrami konwencjonalnymi
Zwiększona odporność na ostre środki czyszczące: siedmiokrotnie
większa odporność w porównaniu z lustrami konwencjonalnymi
Z czasem nie pojawiają się wżery ani naloty
W ytwarzanie w bezpiecznym dla środowiska procesie produkcyjnym.

Wymiary i grubość
Wszystkie produkty są dostępne w rozmiarach 225 × 321 cm,
255 × 321 cm lub 600 × 321 cm. Grubość może wynosić od
4 do 10 mm. Więcej szczegółowych informacji o produktach
można znaleźć na stronie www.YourGlass.com.

Obróbka szkła
Listy najbliższych podmiotów wykonujących obróbkę i montaż szkła
można uzyskać u lokalnych przedstawicieli firmy AGC Glass Europe.
Więcej informacji można znaleźć na stronach www.agc-glass.eu
(strona korporacyjna) oraz www.YourGlass.com (szkło dla branży
budowlanej).
* Niektóre rodzaje szkła dekoracyjnego można także
stosować w konstrukcjach elewacji.
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