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LACOBEL I MATELAC
NOWE KOLORY ODZWIERCIEDLAJĄ

NOWE TRENDY

LACOBEL I MATELAC
WSPANIAŁE DOPASOWANIE KOLORÓW

Aby dopasować kolory do nowych trendów projektanckich, 
AGC łączy siły dwóch linii szkła lakierowanego: błyszczącej Lacobel 
i satynowej Matelac. Stworzyliśmy pięć nowych kolorów, które 
mogą zainspirować projektantów i architektów. Modne wnętrza 
łączą gładkie tekstury z połyskującymi powierzchniami, co tworzy 
zaskakujące wrażenia. Wyciszone przestrzenie zostają ożywione 
ostrymi akcentami kolorystycznymi. To idealne miejsce dla 
refleksów Lacobel i spokoju Matelac.

Nowy.
Lacobel/Matelac 
Yellow Rich 
(intensywna żółć)

Nowy.
Lacobel/Matelac 
Brown Natural 
(naturalny brąz)

Nowy.
Lacobel/Matelac
Blue Shadow 
(przydymiony 
niebieski)

Nowy.
Lacobel/Matelac 
Anthracite Authentic 
(prawdziwy antracyt)

Nowy.
Lacobel
Blue Petrol 
(niebieski petrol)

Nowy.
Matelac
Silver Clearvision 
(bezbarwne szkło 
lakierowane)



Matelac
Silver Clearvision 
(bezbarwne szkło 
lakierowane)

Matelac
Anthracite Authentic 
(prawdziwy antracyt)
Ref 7016
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Lacobel
Orange Classic 
(klasyczny pomarańczowy) 
Ref 2001

Odzwierciedlamy 
rzeczywistość 
w żywych kolorach
Autentyczność i tradycja to dwa słowa kluczowe 
współczesnego designu. Proste materiały, faktura 
drewna i ręcznie wykonane przedmioty pięknie 
komponują się z drzwiami i blatami z ozdobnego 
szkła Lacobel w błyszczącym pomarańczowym 
kolorze. Ten żywy połysk jest tonowany przez 
nieprzejrzyste powierzchnie ze szkła Matelac 
w kolorze prawdziwego antracytu.
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Matelac
Brown Natural 
(naturalny brąz) 
Ref 7013

Lacobel
Blue Pastel 
(pastelowy niebieski)
Ref 1603

Spraw, by twoja łazienka wyglądała efektownie 
i pociągająco, łącząc powierzchnie z matowego 
i błyszczącego oraz ciemnego i jasnego 
lakierowanego szkła. Wanna i ściany obłożone 
błyszczącym szkłem Lacobel w niebieskim 
pastelowym kolorze fantastycznie komponują się 
ze szklanymi panelami ściennymi Matelac 
w kolorze naturalnego brązu.

Wykąp się 
w satynowym blasku
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Lacobel
Red Dark 
(ciemna czerwień) 
Ref 3004

Lacobel
Beige Light 
(jasny beż) 
Ref 1015

Otwórz się 
na kolorowe 
wrażenia
Zmień przesuwane drzwi w dzieło sztuki. Zestawienie szkła Lacobel 
w kolorze jasnego beżu z ciemną czerwienią tworzy kubistyczne 
dzieło sztuki odzwierciedlające barwy natury i podkreślające 
kształty ręcznie wykonanych mebli i tkanin w etniczne wzory. 
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Lakierowane szkło daje możliwość 
uzyskania wielu kombinacji kolorów 
i efektów świetlnych, jak kalejdoskop. 
Połączenie linii Lacobel i Matelac 
pozwala osiągnąć jeszcze ciekawsze 
wrażenia - uchwyć światło 
w satynowym szkle Matelac i odbij je 
od błyszczącej powierzchni Lacobel. 
Niektóre kolory w liniach Matelac 
i Lacobel powtarzają się, dzięki 
czemu można realizować subtelne 
wizje z podobnymi odcieniami 
w ramach jednego koloru, jak brąz, 
antracyt, żółty i niebieski.

WZMOCNIJ WRAŻENIA WIZUALNEWZMOCNIJ WRAŻENIA WIZUALNE
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Wybierz i stwórz kolor, 
który ci odpowiada

MyColour by Lacobel to 
usługa pozwalająca zamówić 
lakierowane szkło w dowolnym 
kolorze (wymagane zamówienie 
przynajmniej 200 m2). Ciesz 
się twórczą wolnością i wybierz 
okładzinę ścienną i meble, które 
idealnie pasują do kolorów 
twojego projektu, marki lub 
firmy. Można też na nim pisać 
i traktować je jak tablicę.

„MyColour” by Lacobel
Spersonalizuj swoje odbicie
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Lacobel
Blue Petrol 
(niebieski petrol)
Ref 5001

Lakierowane szkło to materiał 
wielowymiarowy. Inspiruje na tak 
wiele sposobów, jak odbija światło. 
Dodaje pomieszczeniom głębi 
i dynamiki, zmienia perspektywę, 
wprowadza żywe kolorystyczne 
akcenty do minimalistycznych 
wnętrz.

Inspiracja światłem 
i kolorem



Lacobel
Green Pastel
Ref 1604

Różnorodność jest dominującym 
trendem we współczesnym 
wzornictwie: mieszanie przeszłości 
z nowoczesnością i łączenie 
innowacyjności z tradycją pozwala 
cieszyć się uniwersalnym pięknem. 
Okładzina Lacobel pastel green 
łączy w sobie neoklasycystyczny 
urok z nowoczesnym stylem 
XXI wieku .

Nadaj sztuce 
nowatorski połysk
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Lacobel
Yellow Rich 
(intensywna żółć) 
Ref 1023

Matelac
Yellow Rich 
(intensywna żółć) 
Ref 1023

Połączenie blasku 
i nieprzejrzystości

Odkryj nowe i zaskakujące 
możliwości, jakie daje 
projektowanie z użyciem różnych 
odcieni tego samego koloru. 
Żółte drzwi Matelac pochłaniają 
światło i nadają mu satynową 
miękkość, a okładzina Lacobel 
w kolorze ciepłej żółci odbija 
refleksy świetlne i tworzy głębię, 
która wspaniale podkreśla 
drewniane elementy. Linie 
Lacobel i Matelac są do siebie 
idealnie dopasowane, dzięki 
czemu możliwe jest uzyskanie 
takich magicznych efektów.
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Tabela kolorów Lacobel Tabela kolorów Matelac

MyColour by Lacobel

Tylna powierzchnia szkła Lacobel jest pokryta lakierem. Chroni to szkło 
przed uszkodzeniem i gwarantuje, że barwa i połysk nie ulegną zmianie. 
Szkło Lacobel można stosować jedynie do dekoracji wnętrz: w meblach, 
do pokrycia ścian, a nawet jako tablica do pisania.

Matelac jest szkłem z jedną stroną lakierowaną, a drugą wytrawioną 
kwasem. Nowoczesny proces trawienia zapewnia satynowe wykończenie 
szkła. Wysoka jakość farby nakładanej z tyłu szkła pozwala uzyskać 
świetnie wyglądające nieprzejrzyste kolorowe powierzchnie. 
Matelac ma wiele zastosowań wnętrzarskich, jest używany między 
innymi do okładzin ściennych, drzwi, stołów, regałów i szaf.

Beige Classic 
(klasyczny beż)
Ref 1014

Black Classic 
(klasyczna czerń)
Ref 9005

Silver Bronze 
(srebrny brąz)

Brown Natural 
(naturalny brąz)
Ref 7013

Blue Shadow 
(przydymiony niebieski)
Ref 7000

Yellow Rich 
(intensywna żółć)
Ref 1023

Silver Clearvision 
(bezbarwne szkło lakierowane)

Silver Grey 
(srebrny szary)

White Soft 
(delikatna biel)
Ref 9010

Anthracite Authentic 
(prawdziwy antracyt)
Ref 7016

Orange Classic 
(klasyczny pomarańczowy)
Ref 2001

Grey Metal 
(metaliczny szary)
Ref 9006

White Pure 
(czysta biel)
Ref 9003

Brown Light 
(jasny brąz)
Ref 1236

Grey Metal 
(metaliczny szary)
Ref 9006

Red Dark 
(ciemna czerwień)
Ref 3004

Anthracite Authentic 
(prawdziwy antracyt)
Ref 7016

Brown Natural 
(naturalny brąz)
Ref 7013

Blue Petrol 
(niebieski petrol)
Ref 5001

Yellow Rich 
(intensywna żółć)
Ref 1023

Blue Shadow 
(przydymiony niebieski)
Ref 7000

Red Luminous 
(świetlisty czerwony)
Ref 1586

Aluminium Rich 
(intensywne aluminium) 
Ref 9007

Black Starlight 
(gwieździsta czerń)
Ref 0337

White Soft 
(delikatna biel)
Ref 9010

Taupe Metal 
(metaliczny brunatny)
Ref 0627

Orange Classic 
(klasyczny pomarańczowy)
Ref 2001

White Pearl 
(perłowa biel)
Ref 1013

White Pure 
(czysta biel)
Ref 9003

Fuchsia 
(fuksja)
Ref 4006

Green Luminous 
(świetlisty zielony)
Ref 1164

Green Pastel 
(pastelowy zielony)
Ref 1604

Grey Classic 
(klasyczny szary)
Ref 7035

Beige Light 
(jasny beż)
Ref 1015

Black Classic 
(klasyczna czerń)
Ref 9005

Blue Pastel 
(pastelowy niebieski)
Ref 1603

Brown Dark 
(ciemny brąz)
Ref 8017

Projektuj i twórz z Lacobel szkło lakierowane w dowolnym kolorze. Dzięki usłudze 
MyColour by Lacobel możesz zamówić kolor, który idealnie pasuje do twojego projektu 
i jednocześnie spełnia wszystkie standardy jakości Lacobel. Aby skorzystać z tej specjalnej 
usługi, trzeba zamówić minimum 200 m2 szkła w danym kolorze. Więcej informacji 
udzielają przedstawiciele AGC.

[MY]
colour
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> Specyfikacja techniczna
 Rodzaje obróbki
 Uwagi

Bezpieczeństwo Hartowane Nie Hartowane szkło lakierowane jest dostępne 
w linii Lacobel T.

Laminowane Nie

Wersja 
bezpieczna Safe

Tak Lacobel/Matelac Safe spełniają wymogi 
normy EN 12600.

Cięcie Prostokąty 
i okręgi

Tak Obie linie, w tym wersje Safe, można ciąć 
w ten sam sposób co tradycyjne szkło 
lustrzane - patrz „Instrukcja obróbki szkła”.

Kształtowanie 
i wykańczanie brzegów

Szlifowanie brze-
gów

Tak Obie linie, w tym wersje Safe, można ciąć 
w ten sam sposób co tradycyjne szkło 
lustrzane - patrz „Instrukcja obróbki szkła”.

Szlifowanie Tak Obie linie, w tym wersje Safe, można ciąć 
w ten sam sposób co tradycyjne szkło 
lustrzane - patrz „Instrukcja obróbki szkła”.

Wiercenie Tak Obie linie, w tym wersje Safe, można ciąć 
w ten sam sposób co tradycyjne szkło 
lustrzane - patrz „Instrukcja obróbki szkła”.

Cięcie Tak Obie linie, w tym wersje Safe, można ciąć 
w ten sam sposób co tradycyjne szkło 
lustrzane - patrz „Instrukcja obróbki szkła”.

Obróbka specjalna Piaskowanie Tak W przypadku Lacobel tylko po stronie szklanej.

Trawienie kwasem Tak Linia Matelac

Zastosowanie 
na zewnątrz

Nie Szkła Lacobel/Matelac nie można używać 
do szklenia zewnętrznego ani w szybach 
zespolonych, nawet powlekaną stroną 
do wewnątrz.

Odporność na wilgoć Tak -  Szkło Lacobel/Matelac we wszystkich kolorach może być stosowane 
w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnie i łazienki), ale nie należy 
zanurzać go w wodzie.

-  Kolory metaliczne - Grey Metal, Taupe Metal, Aluminium Rich 
i Black Starlight - muszą zostać wzmocnione folią Safe, aby można 
je było stosować w wilgotnych pomieszczeniach.

-  Należy zadbać o to, aby woda nie dostała się za tylną 
powierzchnię szkła Lacobel/Matelac (należy stosować 
uszczelnienia silikonowe).

Odporność 
na promieniowanie UV

Tak Kolory są utrwalana w procesie produkcyjnym (nie blakną).

Odporność na zginanie Tak Tak jak w przypadku szkła float.

Spajanie/ 
dopasowywanie

Tak Patrz Instrukcja montażu na stronie www.YourGlass.com.

Łatwość utrzymania Tak

Inne właściwości

-  Szkło Lacobel i Matelac 
ma wiele zastosowań we 
wnętrzach, jak okładzina ścian, 
ścianki działowe, meble, drzwi 
i kuchenne płyty ochronne. 

-  Linie Lacobel i Matelac łączą 
prosty i nowoczesny wygląd 
z łatwością utrzymania i dużą 
odpornością na plamy.

-  Szkło Lacobel i Matelac we 
wszystkich kolorach może 
być stosowane w wilgotnych 
pomieszczeniach, jak kuchnie 
i łazienki.

-  W celu zwiększenia 
bezpieczeństwa można 
nałożyć folię SAFE na 
lakierowaną stronę szkła. 
Zapewnia ona większą ochronę 
w przypadku zbicia szyby, 
chroniąc przed zranieniami lub 
uszkodzeniami.

-  Proces produkcyjny 
AGC zapewnia jednolite 
wykończenie i idealne 
przyleganie lakieru do szkła. 
Wszystkie lakiery Lacobel 
i Matelac są przyjazne dla 
środowiska. Nie wykryto w 
nich żadnych formaldehydów 
w badaniu przeprowadzonym 
zgodnie z restrykcyjną 
normą JIS „Metoda badania 
emisji formaldehydów z 
powłoki lakieru - metoda 
eksykatorowa” (wersja 2000).

> Zalety i zastosowania
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AGC Glass Europe posiada przedstawicieli na całym świecie. Adresy na stronie www.YourGlass.com.

BUŁGARIA / MACEDONIA
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel.: +359 2 8500 255 - Fax: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

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

CHORWACJA / SŁOWENIA / BOŚNIA & 
HERCEGOWINA - AGC Flat Glass Adriatic
Tel.: +385 1 6117 942 - Fax: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

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

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

POLSKA
AGC Flat Glass Polska
Tel.: +48 22 872 02 23 - Fax: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

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

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

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

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

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