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swoje  
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Lacobel, szkło lakierowane firmy AGC Flat Glass Europe, odbija 
doskonałość Twojego projektu – wzmacnia kolor i przekształca go 
w skrzące się promienie światła, które dodają wnętrzom wrażenia 
magii i ruchu. Dzięki grze światła i cienia, która pozwala uchwycić 
wciąż zmieniające się spektrum kolorów, Lacobel potęguje piękno 
wnętrz i optycznie powiększa pomieszczenia, dodając im głębi i 
tworząc nowe, niezwykłe perspektywy. Nowa oferta szkła 
Lacobel składa się z 25 różnych barw, które możesz wykorzystać, 
aby wywołać wrażenie światła i przestrzeni.
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Rich
Aluminium

Classic
Black

Luminous
Blue

Dodaj barw  
swojemu  
życiu

Dodaj barw  
swojemu  
życiu
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Szkło lakierowane jest pełne 
życia i daje wiele możliwości. 
Gra koloru i blasku pomaga 
tworzyć i kształtować prze-
strzeń. Wywołuje wrażenie 
perspektywy i głębi. Wybierz 
swoje kolory i łącz je w śmiały 
sposób. Nie wahaj się oblec 
wanny w czerń, doskonale 
współgrającą z szarymi i nie-
bieskimi ścianami.
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Pastel
Green

Starlight
Black

Rich 
Copper

Classic
Grey

Odzwierciedlać 
światło, życie i 
ruch

Odzwierciedlać 
światło, życie i 
ruch
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N i e u s t a n n y  t a n i e c  l u s t r z a -
n y c h  odb i ć  dod a t kowo 
pow i ę k s z a  d u ż e  p r z e s t r z e -
n i e .  L u s t r z a n y  św i a t  d z i ę k i 
m a g i i  s z k ł a .



Luminous 
Red

Dark
Red

Dodaj uroku swoim 
pokojom

Dodaj uroku swoim 
pokojom

Aby rozświetlić przedmiot, wy-
korzystano skrzący się materiał. 
Spójrz na czerwoną powierzch-
nię stołu – zdaje się płonąć w 
ciemnym otoczeniu. Właściwy 
materiał w doskonałym kolorze.
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11.Lakierowane szkło jest ideal-
nym sposobem, aby barwy 
rozbrzmiały olśniewającą mu-
zyką. Aby improwizować 
symfonię refleksów. Aby stwo-
rzyć świat, który nigdy nie 
przestanie nas zaskakiwać.

www.yourglass.com



Tak pokryta ściana jest hymnem 
na cześć koloru. Wykończenie, 
które budzi respekt, aczkolwiek 
z przymrużeniem oka. Po-
wierzchnia stołu jak echo po-
wtarza tę barwną pieśń, ale ni-
gdy nie męczy.



13.Dark
Brown

Jungle
Green

Classic
Orange

Classic
Black

Baw  
się  
odbiciami
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Rich
Gold

Classic
Black

Poszerz  
horyzonty  
swoich wnętrz

Poszerz  
horyzonty  
swoich wnętrz

Gabloty wystawowe, które w 
idealny sposób eksponują swoją 
drogocenną zawartość, oraz 
półki, w których możesz podzi-
wiać swoje odbicie. Intrygująca 
podwójna gra. Spróbuj, twórz, 
nie bój się być nowatorski.
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Luminous
Green
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Pozwól  
światłu  
rozbłysnąć

Pozwól  
światłu  
rozbłysnąć

Oświetlenie ulega ciągłym zmia-
nom. Światło w wiosenny po-
ranek w żaden sposób nie przy-
pomina tego przed burzą. Takie 
pokrycie ściany chwyta światło 
w kuchni i rozświetla nim cały 
dom.
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Lakierowane szkło Lacobel nieustan-
nie tworzy nowe wymiary koloru 
odbijając subtelną grę światła.

Światło i kolor są podstawą piękna 
szkła Lacobel, które, aby uzyskać 
olśniewający efekt, można łączyć z 
drewnem, stalą czy kamieniem.
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Liczne zastosowania:
Szkło Lacobel może być stosowane jedynie do dekoracji 
wnętrz. Można je wykorzystać w meblach (np. rozsuwane lub 
tradycyjnie otwierane drzwi, stoły, półki, gabloty wystawo-
we), jak również do pokrycia ścian wewnętrznych: dla celów 
komercyjnych (np. w biurach, restauracjach, sklepach) i na 
własny użytek (np. kuchnia, łazienka, salon) czy nawet jako 
tablice do pisania.

Zalety praktyczne:
Odporna na wilgoć warstwa lakieru pokrywająca tylną powierzch-
nię szkła Lacobel znajduje się zawsze wewnątrz struktury nośnej. 
Chroni ją to przez uszkodzeniem i gwarantuje, że barwa i wygląd 
szkła nie ulegną zmianie. Szkło Lacobel może być łatwo wiązane 
za pomocą klejów silikonowych, klejów do ceramiki lub dwustron-
nych taśm samoprzylepnych.
Więcej informacji w „Instrukcji cięcia i montażu” na stronie  
www.yourglass.com.

LACOBEL SAFE – jeszcze 
bezpieczniejszy
SAFE to folia polipropylenowa naklejana na lakierowaną stronę 
szkła. Zapewnia użytkownikowi ona dwie główne korzyści: po 
pierwsze – warstwa lakieru na szkle jest chroniona przed 
zarysowaniami, po drugie – jeśli szkło zostanie rozbite, odłamki 
pozostają przyklejone do folii, co zabezpiecza przed skalecze-
niem bądź uszkodzeniem. 

Wersja antybakteryjna
Szkło Lacobel występuje również w wersji antybakteryjnej. 
Może być ono stosowane w wielu sytuacjach, kiedy mamy do 
czynienia ze specyficznymi wymaganiami higienicznymi lub w 
wilgotnym otoczeniu, które sprzyja rozwijaniu się bakterii i 
grzybów, np.: do pokrycia ścian w szpitalach, łazienkach, 
kuchniach itp. 

Odkryj pełną gamę 25 podstawowych kolorów – Lacobel 
Standard, znajdujących się na stronie 23 (asortyment dostępny 
od ręki).
Możemy również stworzyć kompozycję kolorystyczną 
specjalnie dla Ciebie (w przypadku zamówień przekraczają-
cych 250 m2).

Dokładny kolor szła Lacobel może się różnić w zależności od grubości szkła. Niektóre 
kolory przedstawione na zdjęciach w rzeczywistości mogą wyglądać inaczej. AGC Flat 
Glass Europe zaleca zapoznanie się z próbkami szkła Lacobel przy wyborze odcienia.

POŁĄCZENIE PIĘKNA FARBY Z ZALETAMI SZKŁA
Odkryj 25 nowoczesnych kompozycji kolorystycznych Lacobel.
Wypełnij swój dom tysiącem promieni świetlnych.



Farba pokrywająca szkło Lacobel 
jest przyjazna dla środowiska – 
nie zawiera metali ciężkich ani 
substancji chemicznych, które 
szkodzą naturze. 
Niektóre szkła Lacobel dostęp-
ne są również w wersji z saty-
nowym wykończeniem – gama 
szkła Matelac (więcej informacji 
na stronie www.yourglass.com).



SPECYFIKACJA

INNE ASPEKTY
tak

tak

tak

tak

-  Szkła Lacobel we wszystkich kolorach mogą być stosowane w środowisku 
wilgotnym/mokrym (łazienka bądź kuchnia), ale nie mogą być zanurzane w 
wodzie. 

-  Do szkła w kolorach metalicznych (Metal Grey, Metal Blue, Metal Taupe, 
Rich Aluminium, Rich Gold, Rich Copper i Starlight Black) używanego w tego 
rodzaju środowisku powinno się stosować folię SAFE.

-  Należy także zadbać o to, aby woda nie przedostawała się na tylną stronę 
szkła (powinno się stosować silikon jako uszczelniacz).

Kolory są utrwalane w procesie produkcyjnym (nie blakną).

Patrz „Instrukcja montażu” na stronie www.yourglass.com.

Wodoodporność

Odporność na  
promieniowanie UV

Spajanie/dopasowywanie

Łatwość w utrzymaniu

MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI UWAGI
Hartowane

Laminowane

Bezpieczne

Szlifowanie

Wiercenie

Cięcie

Prostokątne lub 
okrągłe

Piaskowanie

Wersja  
antybakteryjna

Szlifowanie 
brzegów

nie

nie

tak

tak

tak

tak

tak

tak

nie

tak

tak

Lacobel Safe spełnia wymogi normy EN 12600.

Szkło Lacobel i Lacobel Safe może być cięte w 
ten sam sposób, co tradycyjne szkło lustrzane – 
patrz „Instrukcja obróbki szkła”.

Jedynie po stronie szklanej.

Szkła Lacobel nie można stosować w 
zewnętrznych szybach zespolonych, nawet 
krytą stroną do wewnątrz.

Lacobel AB - rodzaje

Bezpieczeństwo

Cięcie

Specjalna obróbka

Zastosowanie na zewnątrz

Kształtowanie i wykańczanie 
brzegów

Trawienie kwasem tak Gama szkła Matelac.
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Pastel Blue
pastelowy niebieski
REF 1603

Metal Grey
metaliczna szarość
RAL 9006

Pearl White
perłowa biel
RAL 1013

Jungle Green
zieleń dżungli
Ref 0667

Rich Gold
intensywne złoto
Ref 0327

Soft White
delikatna biel
RAL 9010

Pastel Green
pastelowa zieleń
Ref 1604

Dark Brown
ciemny brąz
RAL 8017

Dark Red
ciemna czerwień
RAL 3004

Classic Grey
klasyczna szarość
RAL 7035

Light Beige
jasny beż
RAL 1015

Classic Orange
klasyczny pomarańczowy
RAL 2001

Rich Aluminium
intensywne aluminium
RAL 9007

Pure White
czysta biel
RAL 9003

Metal Blue
metaliczny niebieski
Ref 1435

Starlight Black
gwiaździsta czerń
Ref 0337

Luminous Red
lśniąca czerwień
Ref 1586

Luminous Blue
lśniący niebieski
RAL 5002

Classic Beige
klasyczny beż
RAL 1014

Metal Taupe
metaliczny brunatny
Ref 0627

Rich Copper
intensywna miedź
Ref 0128

Classic Black
klasyczna czerń
RAL 9005

Fuchsia
fuksja
RAL 4006

Luminous Green
lśniąca zieleń
Ref 1164

BARWY 2008

Light Brown
jasny brąz
Ref 1236



BUŁGARIA - AGC Flat Glass Bulgaria
Tel: +359 2 9555 387 - Fax: +359 2 8500 256
sales.bulgaria@eu.agc-flatglass.com

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

CHORWACJA - AGC Flat Glass Adriatic
Tel: +385 1 6117 942 - Fax: +385 1 6117 943
sales.adriatic@eu.agc-flatglass.com

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

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

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

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

RUMUNIA - AGC Flat Glass Romania
Tel: +40 264 40 60 17 - Fax: +40 264 440 558
sales.romania@eu.agc-flatglass.com

SERBIA - AGC Flat Glass Jug
Tel: +381 11 30 96 232 - Fax: +381 11 30 96 232
sa les . jug@eu.agc - f la tg las s . com

WĘGRY - AGC Flat Glass Hungary
Tel: +36 1 219 51 87 - Fax: +36 1 215 54 42
sales.hungary@eu.agc-flatglass.com

AGC Flat Glass Europe posiada przedstawicieli na całym świecie - adresy na stronie www.YourGlass.com.

www.yourglass.com


