
ЛАКОБЕЛ/МАТЕЛАК – ЧУДЕСНИ ЦВЕТНИ СТЪКЛА ЛАКОБЕЛ/МАТЕЛАК – ЧУДЕСНИ ЦВЕТНИ СТЪКЛА СЪЧЕТАНИЕ НА ЦВЯТ & РЕФЛЕКСИЯ СЪЧЕТАНИЕ НА ЦВЯТ & РЕФЛЕКСИЯ 



ЛАКОБЕЛ & МАТЕЛАК
НОВИ ЦВЕТОВЕ В КРАК
С НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ

ЛАКОБЕЛ & МАТЕЛАК
ЧУДЕСНО ЦВЕТНО СЪЗВУЧИЕ

За да е в крак с най-новите цветови тенденции, Ей Джи Си комбинира 

силите на две цветови продуктови палитри: гланцирания Лакобел 

и сатенения Мателак. Ние създадохме пет нови цвята, за да 

вдъхновим дизайнерите и архитектите. Модерните интериори съчетават 

гладки текстури с брилянтни повърхности, с което се създават 

изненадващи перспективи. Изчистените дзен пространства са заредени 

с енергия от ярки цветни акценти. Това е идеалното пространство за 

рефлексията на Лакобел и непрозрачността на Мателак.

New.
Lacobel/Matelac
Yellow Rich

New.
Matelac
Silver Clearvision

New.
Lacobel/Matelac
Brown Natural

New.
Lacobel/Matelac
Blue Shadow

New.
Lacobel/Matelac
Anthracite Authentic

New.
Lacobel
Blue Petrol



Matelac
Silver Clearvision

Matelac
Anthracite Authentic
Ref 7016
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Lacobel
Orange Classic
Ref 2001

Да отразим 
автентичността 
в ярки цветове
Автентичност и традиция са двете ключови думи на 
съвременния дизайн. Суровите материали,дървените 
мебели и ръчноизработените предмети са 
подчертани от врати от боядисано дърво и плотове 
на маси, изработени от брилянтно стъкло Лакобел 
в оранжев цвят. Непрозрачните Мателак 
повърхности в автентично антрацитно се явяват 
противовес на яркия гланцов ефект.
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Matelac
Brown Natural
Ref 7013

Lacobel
Blue Pastel
Ref 1603

Добавете перспектива и пространство чрез контраста 
на лаковите стъклени повърхности в тъмно и светло, 
блясък и мат. Вана и стени, облицовани в брилянтно 
стъкло Лакобел – пастелно синьо (pastel blue Lacobel), 
което е в пълна хармония с панел в натурално 
кафяво (natural brown Matelac).

Баня в блясък, 
омекотен от сатен
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Lacobel
Red Dark
Ref 3004

Lacobel
Beige Light
Ref 1015

Отворете 
нови цветни 
перспективи
Превърнете плъзгащите се врати в произведение на изкуството.
Контраста на стъклени листове Лакобел в светло бежово и тъмно 
червено създава кубично платно, което отразява естествените 
тонове и форми на ръчноизработените мебели и етно тъкани. 
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Лаковооцветеното стъкло предлага 
калейдоскопично разнообразие 
от цветове и огледални ефекти. 
Комбинирането на Лакобел 
и Мателак ще добави допълнителни 
акценти към вашата палитра, 
улавяне на светлината в сатенените 
цветове на Мателак и отразяване 
в искрящите нюанси на Лакобел. 
Лакобел и Мателак споделят 
различни цветове, за да създадат 
сходни цветови съзвучия: кафяво, 
антрацит, жълто, синьо.

РАЗШИРЕТЕ КРЪГОЗОРА СИРАЗШИРЕТЕ КРЪГОЗОРА СИ
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Избери и създай всеки 
цвят, който желаеш

Моят Цвят от Лакобел е услуга, 
която предлага възможността 
да поръчате емайлирано стъкло 
в милиони цветове за поръчки 
от поне 200 м2. Насладете се 
на свободата да създадете 
стенни облицовки и мебели, 
които перфектно съответстват 
на цветовете на вашия проект, 
вашата марка или вашия 
корпоративен стил. Вие можете 
дори да пишете върху него, 
т.е. да го превърнете в дъска 
за писане.

Моят Цвят от Лакобел
Персонализирай 
отражението си



C.
14
15

Lacobel
Blue Petrol
Ref 5001

Лаковооцветеното стъкло е е 
многофункционален материал. 
То вдъхновява по толкова 
начини, по колкото отразява 
светлината, дава дълбочина, 
движение и перспектива на 
вашите помещения, като добавя 
ярки и цветни мотиви към 
интериорите.

Вдъхновен от светлината 
и цветовете



Lacobel
Green Pastel
Ref 1604

„Многообразието“ 
е доминираща тенденция 
в съвременния дизайн: миксът 
от наследство и модернизъм, 
създаването на синтез от 
иновация и традиция, за да 
тържествува универсалната 
красота. Облицовка от 
пастелно зелен Лакобел 
дава неокласическа визия 
и привличане в стил 21 век.

Придайте иновативен 
блясък на своите 
творения
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Lacobel
Yellow Rich
Ref 1023

Matelac
Yellow Rich
Ref 1023

Дует на блясък 
и непрозрачност

Открийте нови и изненадващи 
възможности на дизайна „тон 
върху тон“. Вратите, покрити 
с жълт Мателак абсорбират 
и галят светлината с мекота, 
а облицовката от Лакобел 
отразява движенията 
и дълбочината в топло жълто, 
като перфектно се съчетава 
с природни елементи от 
дърво. Гамите на Лакобел 
и Мателак са подарък за вас 
в създаването на тази магия.
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Лакобел цветна гама Мателак цветна гама

Моят цвят от Лакобел

Лакобел има цветно покритие от задната страна на стъклото. 
По този начин стъклото предпазва боята от нараняване и придава 
бляскаво излъчване и брилянтна визия. Стъклата Лакобел могат 
да бъдат използвани само за интериорни приложения: 
за мебели, облицовки на стени и дори за дъски за писане.

При Мателак едната страна на стъклото е лаково оцветена, 
а другата е киселинно матирана. Специфичният процес на 
матиране придава на стъклото завършена сатенена визия. 
Боята от своя страна придава непрозрачна, цветна визия. 
Мателак има много приложения в интериорния дизайн: 
облицовка на стени, врати, маси, етажерки, гардероби и мн. други.

Beige Classic
Ref 1014

Black Classic 
Ref 9005

Silver Bronze 

Brown Natural 
Ref 7013

Blue Shadow 
Ref 7000

Yellow Rich 
Ref 1023

Silver Clearvision 

Silver Grey White Soft 
Ref 9010

Anthracite Authentic 
Ref 7016

Orange Classic 
Ref 2001

Grey Metal 
Ref 9006

White Pure 
Ref 9003

Brown Light 
Ref 1236

Grey Metal 
Ref 9006

Red Dark 
Ref 3004

Anthracite Authentic 
Ref 7016

Brown Natural 
Ref 7013

Blue Petrol 
Ref 5001

Yellow Rich 
Ref 1023

Blue Shadow 
Ref 7000

Red Luminous
Ref 1586

Aluminium Rich 
Ref 9007

Black Starlight
Ref 0337

White Soft 
Ref 9010

Taupe Metal 
Ref 0627

Orange Classic 
Ref 2001

White Pearl 
Ref 1013

White Pure 
Ref 9003

Fuchsia 
Ref 4006

Green Luminous
Ref 1164

Green Pastel 
Ref 1604

Grey Classic 
Ref 7035

Beige Light
Ref 1015

Black Classic 
Ref 9005

Blue Pastel
Ref 1603

Brown Dark 
Ref 8017

Проектирайте и създайте с лаковооцветените стъкла Лакобел всеки цвят, който 
пожелаете. В Моят Цвят от Лакобел (MyColour by Lacobel) вие бихте могли да 
поръчате цвят, който съвпада напълно с цвета на вашия проект, и в същото време 
отговаря на всички стандарти за качество на Лакобел. Тази специална услуга се 
предоставя за количества от 200м2 за цвят. Попитайте своя представител на 
Ей Джи Си за повече информация.

[MY]
colour
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> Технически спецификации

 Възможности за обработка
 Коментари

Безопасност Закаляване Не Закаляване е възможно само за палитрата на Лакобел Т 
(Lacobel T).

Ламиниране Не

Безопасен Да Лакобел/Мателак безопасен (Lacobel/Matelac Safe) отговаря 
на стандарт EN 12600.

Рязане Правоъгълни 
и кръгли 
форми

Да И двата продукта включително и в безопасна (SAFE) 
версия могат да се режат по същия начин, както се режат 
огледалата – моля прочетете ръководството за експлоатация.

Оформяне 
и обработка 
на ръбовете

Фасетиране Да И двата продукта включително и във безопасна (SAFE) 
версия могат да се режат по същия начин, както се режат 
огледалата – моля прочетете ръководството за експлоатация.

Кантиране Да И двата продукта включително и във безопасна (SAFE) 
версия могат да се режат по същия начин, както се режат 
огледалата – моля прочетете ръководството за експлоатация.

Пробиване Да И двата продукта включително и във безопасна (SAFE) 
версия могат да се пробиват по същия начин, както се режат 
огледалата – моля прочетете ръководството за експлоатация.

Прорези Да И двата продукта включително и във безопасна (SAFE) 
версия могат да се режат по същия начин, както се режат 
огледалата – моля прочетете ръководството за експлоатация.

Специални 
обработки

Песъкоструйна 
обработка

Да Само от стъклената страна на Лакобел.

Киселинно 
матиране

Да Палитрата на Мателак.

Външно 
приложение

Не Лакобел/Мателак (Lacobel/Matelac) не трябва да се използват 
за външни приложения или в стъклопакет, дори когато 
страната с лаково покритие е обърната с лице навътре. 

Водоустойчивост Да -  Всички стъкла Лакобел/Мателак (Lacobel/Matelac) могат да се 
използват в мокри/влажни помещения (бани, кухни), 
но не могат да се потапят във вода.

-  Металиковите цветове Grey Metal, Taupe Metal, Aluminium Rich 
и Black Starlight трябва задължително да се монтират 
с безопасно (Safe) фолио в мокри/ влажни помещения.

-  Лакобел/Мателак (Lacobel/Matelac) трябва да бъдат защитени 
от проникване на вода откъм задната страна на стъклото 
(за фугите да се използва силикон).

Устойчивост на 
ултравиолетови лъчи

Да Цветовете се фиксират по време на производствения процес 
(не е възможно обезцветяване).

Устойчивост на огъване Да Идентична с тази на флоатното стъкло.

Огъване/монтаж Да Моля прочетете ръководството за експлоатация на адрес 
www.YourGlass.com.

Лесно за подръжка Да

Други аспекти

-  Стъклата Лакобел и Мателак 
(Lacobel and Matelac) имат 
многобройни приложения 
в интериора като облицовка 
на: стени, прегради, мебели, 
врати, кухненски плотове 
и гърбове на кухни и др.

-  Палитрите на Лакобел/
Мателак (Lacobel and Matelac) 
комбинират изчистения 
съвременен стил с лекота 
на поддръжка и висока 
устойчивост на зацапване.

-  Всички цветове от Лакобел 
и Мателак (Lacobel and 

Matelac) могат да бъдат 
използвани във влажна 
среда като например бани 
и кухни.

-  За допълнителна 
безопасност може да се 
постави безопасно (SAFE) 
фолио върху боядисаната 
страна на стъклото, което 
води до допълнителна 
защита в случай на счупване, 
с което се предотвратяват 
наранявания или други щети. 

-  Производствения процес на 
Ей Джи Си (AGC) гарантира 

хомогенност и безупречен 
външен вид на боята 
и нанасянето и върху 
стъклото. Всички бои, 
използвани за изработването 
на Лакобел и Мателак 
(Lacobel and Matelac) са 
безопасни за околната 
среда. Няма наличие на 
формалдехиди, съобразно 
строгия JISСтандарт „Метод 
за тестване на формалдехид 
от филм на боя – метод на 
изсушаването“ (Версия 2000).

> Предимства & Приложения
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Ей Джи Си Глас Европа има представителства по целия свят – моля, консултирайте интернет страницата www.YourGlass.com за другите адреси.

БЪЛГАРИЯ / МАКЕДОНИЯ
AGC Flat Glass Bulgaria
Тел.: +359 2 8500 255 - Факс: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

ХЪРВАТСКА / СЛОВЕНИЯ / БОСНА И 
ХЕРЦЕГОВИНА - AGC Flat Glass Adriatic
Тел.: +385 1 6117 942 - Факс: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА / СЛОВАКИЯ
AGC Flat Glass Czech
Тел.: +420 417 50 11 11 - Факс: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

ЕСТОНИЯ
AGC Flat Glass Baltic
Тел.: +372 66 799 15 - Факс: +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

УНГАРИЯ
AGC Glass Hungary
Тел.: +36 34 309 505 - Факс: +36 34 309 506
hungary@eu.agc.com

ЛАТВИЯ
AGC Flat Glass Baltic
Тел.: +371 713 93 59 - Факс: +371 713 95 49
latvia@eu.agc.com

ЛИТВА
AGC Flat Glass Baltic
Тел.:+370 37 451 566 - Факс:+370 37 451 757
lithuania@eu.agc.com

ПОЛША
AGC Flat Glass Polska
Тел.: +48 22 872 02 23 - Факс: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

РУМЪНИЯ
AGC Flat Glass Romania
Тел.: +4 031 80 53 261 - Факс: +4 031 80 53 262
romania@eu.agc.com

СЪРБИЯ И ЧЕРНА ГОРА
AGC Flat Glass Jug
Тел.: +381 11 30 96 232 - Факс: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

ДРУГИ СТРАНИ
AGC Flat Glass Czech
Тел.: +420 417 50 11 11 - Факс: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com
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