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Lacobel, škála lakovaného skla od společnosti 
AGC Glass Europe, odráží dokonalost vašeho designu 
– zintenzivňuje barvu a přeměňuje ji do zářivých 
paprsků světla, které dodávají interiérům kouzlo 
a pohyb. Hraje si se stíny a světlem, zachycuje 
neustále se měnící spektrum barev a zvětšuje prostor 
tím, že mu dodává hloubku a vytváří úžasné nové 
perspektivy. Nová škála skel Lacobel zahrnuje 
25 různých barev vytvářejících dojem světla 
a prostoru.
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perspektivy. Nová škála skel Lacobel zahrnuje
25 různých barev vytvářejících dojem světla
a prostoru.
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Barevné sklo je plné 
energie a zároveň 
přizpůsobivé. Hra barev 
a odlesků pomůže vytvořit 
a formovat prostor. 
Dodává perspektivu 
a hloubku. Vyberte si 
své barvy a nebojte se 
odvážně kombinovat. 
Příkladem je obložení vany 
v černé barvě, v dokonalé 
harmonii s šedými 
a modrými stěnami.
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Nekonečný balet 
světelných odrazů 
umocňuje velké 
prostory.



Luminous
Red

Dark
Red

Pozvedněte úroveň
svého interiéru
Pozvedněte úroveň
svého interiéru

Zářivý materiál použitý 
ke zvýraznění objektu. 
Všimněte si červené 
plochy stolu zářící 
v tmavém interiéru. 
Správný materiál 
v dokonalé barvě.

www.YourGlass.com
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11.Barevné sklo je jako 
hudební nástroj, který 
nechá barvu zaznít 
v oslnivém sólu. 
Nečekaná symfonie 
odrazů. Vytváří atmosféru, 
která nás nikdy 
nepřestane okouzlovat.

www.YourGlass.com



Toto obložení stěny je 
ódou na barvu. Dekorace, 
která si vyžádá respekt na 
první pohled. Plocha stolu 
odráží barevnou ozvěnu, 
která však nikdy neomrzí.
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interiéru

Posuňte hranice
svého
interiéru

Výkladní pulty, které 
poskytují dokonalý 
pohled na svůj cenný 
obsah a poličky, 
ve kterých můžete 
pozorovat svůj obraz. 
Úchvatná souhra. 
Zkoušejte, tvořte, bořte 
hranice.
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Nechte
zazářit
světlo

Nechte
zazářit
světlo

Světlo se neustále 
mění. Ranní světlo 
se ani v nejmenším 
nepodobá světlu před 
bouřkou. Obložení stěn 
na fotografii zachycuje 
světlo v kuchyni 
a prozařuje celý dům.
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Lakované sklo Lacobel 
neustále vytváří nové 
dimenze barev tím, že 
odráží souhru jemných 
paprsků světla.

Světlo a barva jsou 
pro krásu skla Lacobel 
nejdůležitější; můžete 
ho kombinovat se 
dřevem, ocelí nebo 
kamenem a dosahovat 
tak úžasných efektů.
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Rozmanité aplikace:
Sklo Lacobel lze používat pouze v interiérech. 
Je vhodné na zařízení interiéru (např. posuvné 
či pevné dveře, stoly, police, výkladní skříně), 
jako interiérové obklady stěn pro komerční 
aplikace (např. kanceláře, restaurace, obchody) 
nebo do obytných prostor (např. kuchyně, 
obývací pokoje) nebo dokonce jako tabule 
na psaní, tzv. flipcharty.

Praktické výhody:
Vrstva laku na zadní straně skla Lacobel, která 
je odolná proti vlhkosti, se vždy nachází směrem 
k podkladovému materiálu. Tím je lak chráněn 
před poškozením a současně je také chráněna 
barva a vzhled skla.
Sklo Lacobel se snadno připevňuje pomocí 
lepidel, silikonů nebo oboustranných lepicích 
pásek určených na různé typy povrchů. 
Více informací naleznete v našem návodu pro 
řezání a instalaci na adrese www.YourGlass.com.

LACOBEL SAFE pro extra 
bezpečnost.
SAFE je polypropylenová fólie umístěná na 
lakované straně skla. Nabízí uživatelům dvě 
klíčové výhody: vrstva laku na skle je chráněna 
před poškrábáním, a pokud dojde k rozbití skla, 
střepy zůstanou přilepeny k této fólii (tím se 
zabrání možnému zranění či dalším škodám).

Antibakteriální verze
Sklo Lacobel existuje též v antibakteriální verzi. 
Lze jej použít pro mnohé aplikace podléhající 
specifickým hygienickým opatřením nebo tam, 
kde je prostředí vlhké, a tedy náchylné k tvorbě 
bakterií a plísní. Příkladem mohou být obklady 
stěn v nemocnicích, koupelnách, kuchyních 
apod.

Objevte škálu 25 standardních barev skla 
Lacobel na straně 20 (k dispozici na skladě). 
U objednávek přesahujících 200 m2 lze vyrobit 
a dodat barvy přímo na přání zákazníka. 
(viz. MyColour by Lacobel na straně 22)

Barevné odstíny skel řady Lacobel se mohou v závislosti na tloušťce 
skla lišit. Některé barvy mohou ve skutečnosti vypadat jinak než 
na fotografiích. AGC Glass Europe proto doporučuje rozhodovat 
o výběru barvy až po prohlédnutí vzorků skla Lacobel.

SPOJENÍ KRÁSY BAREVNÉHO LAKU S VÝHODAMI SKLA
Objevte 25 moderních barev skla Lacobel.
Naplňte svůj interiér tisícem světelných paprsků.



Pure White
Čistě bílá
REF 9003

Classic Grey
Klasická šedá
REF 7035

Pastel Green
Pastelově zelená
REF 1604

Classic Orange
Klasická oranžová
REF 2001

Light Brown
Světle hnědá
REF 1236

Soft White
Jemně bílá
REF 9010

Metal Grey
Metalická šedá
REF 9006

Luminous Green
Zářivě zelená
REF 1164

Luminous Red
Zářivě červená
REF 1586

Rich Aluminium
Sytě stříbrná
REF 9007

Pearl White
Perleťově bílá
REF 1013

Metal Blue
Metalická modrá
REF 1435

Jungle Green
Sytě zelená
REF 0667

Fuchsia
Fuchsie
REF 4006

Metal Taupe
Metalická nachově šedá
REF 0627

Light Beige
Světle béžová
REF 1015

Pastel Blue
Pastelově modrá
REF 1603

Starlight Black
Třpytivě černá
REF 0337

Dark Red
Tmavě červená
REF 3004

Rich Gold
Sytě zlatá
REF 0327

Classic Beige
Klasická béžová
REF 1014

Luminous Blue
Zářivě modrá
REF 5002

Classic Black
Klasická černá
REF 9005

Dark Brown
Tmavě hnědá
REF 8017

Rich Copper
Sytě měděná
REF 0128

Škála BaREv



SPECIFIKACE

MOŽNOSTI OPRACOVÁNÍ POZNÁMKY

Bezpečnost

Tepelně tvrzené ano Lacobel T

Vrstvené Ne

Bezpečnostní fólie Safe ano Lacobel Safe splňuje požadavky 
normy EN 12600

Řezání Pravoúhlé nebo kruhové ano

Lacobel a Lacobel Safe lze řezat 
stejným způsobem jako klasické 
zrcadlo – viz „Návod ke zpracování“

Tvarování 
a opracování 
hran

Fazetování ano

Broušení ano

Vrtání ano

Řezání ano

Speciální úpravy

Pískování ano Pouze na straně skla

Matování kyselinou ano Řada skel Matelac

Antibakteriální provedení ano Řada skel Lacobel AB

Venkovní použití Ne

Lacobel nesmí být používán pro 
externí zasklení, a to ani tehdy, 
je-li lakovaná strana uvnitř dvojskla, 
nebo směřuje do interiéru

DALŠÍ UŽITEČNÉ VLASTNOSTI

Odolnost proti 
vlhkosti ano

-  Všechna skla řady Lacobel lze používat ve vlhkém prostředí 
(koupelny a kuchyně), nesmí být však ponořeny do vody

-  Metalické barvy Metal Grey, Metal Blue, Metal Taupe, Rich 
Aluminium, Rich Gold, Rich Copper a Starlight Black je třeba 
pro použití ve vlhkém prostředí doplnit bezpečnostní fólií Safe

-  Zadní stranu skla Lacobel je třeba chránit před jakýmkoliv 
kontaktem s vodou (na spáry použijte silikon)

Odolnost proti 
UV záření ano

Konečná podoba barevného odstínu se definitivně ustálí 
ihned po výrobním procesu – UV záření tyto barvy žádným 
způsobem neovlivní

Lepení ano Viz návod pro řezání a instalaci na adrese www.YourGlass.com

Snadná údržba ano



MYCOLOUR by LacobelMYCOLOUR by Lacobel
S on-line nástrojem MyColour by Lacobel máte jedinečnou možnost 
navrhnout si svou vlastní barvu skla Lacobel, kterou si lze v zápětí i snad-
no objednat (minimální množství 200 m2). 
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VELICE JEDNODUCHÉ POUŽITÍ:
• navštivte webové stránky www.YourGlass.com
• klikněte na banner „MyColour by Lacobel“
•  zadejte své přihlašovací jméno (login) a heslo. K získání těchto údajů, 

prosím, kontaktujte svou místní obchodní agenturu AGC.

Poté Vám systém nabídne dvě možnosti výběru k vyhotovení vzorku:
•  můžete zadat barvu ze škály RAL či Pantone, která odpovídá Vámi 

vybrané barvě (pokud ji již znáte)
•  nebo nám můžete zaslat vzorek (látky, papíru nebo jakéhokoliv 

jiného materiálu) na adresu uvedenou na webových stránkách 
a my Vám zašleme zpět vzorek lakovaného skla v požadované barvě.

Pokud budete spokojeni s výsledkem testu, můžete rovnou zaslat 
objednávku s přesnou specifikací barvy, kterou od nás obdržíte. 
Objednávky budou doručeny do 3-4 týdnů.

VÝHODY:
• služba založená na požadavcích zákazníka
• minimální množství 200 m2

• rychlé dodací termíny.

Systém sledování objednávky znamená, že můžete kdykoliv zjistit aktuální stav 
Vaší objednávky (produkt je vyroben, produkt je doručen atd.).



NOVINKA

LACOBEL T, kalitelné lakované sklo
Po několika letech výzkumu přichází nyní společnost AGC s novou škálou 
skel určených pro tepelné tvrzení přímo u zpracovatele skla*: LACOBEL T

*  Pro správné tepelné tvrzení lakovaného skla Lacobel T doporučuje společnost AGC použití kalící pece s konvekcí. 
Společnost AGC poskytne zpracovatelům skla technickou podporu, která jim pomůže stanovit správné profily 
tepelného tvrzení. Společnost AGC také doporučuje pečlivé prostudování Návodu ke zpracování skla Lacobel 
T, který popisuje jednotlivé kroky procesu tepelného tvrzení. Tento návod je k dispozici na www.YourGlass.com.

VÝHODY
•  Lacobel T je lakované sklo, které může být řezáno a následně tepelně 

opracováno přímo u zpracovatele skla
•  Lacobel T je kalitelné sklo, které splňuje bezpečnostní normy
•  Lacobel T odolává tepelnému šoku
•  Lacobel T lze použít jak v interiéru, tak v exteriéru
•  Výrobní proces AGC zajišťuje rovnoměrné nanesení a dokonalou 

přilnavost laku ke sklu
•  Na skle je použit vysoce kvalitní lak (odolný proti poškrábání)
•  Jedinečný vzhled, jednoduchý na instalaci a údržbu.

ŠKÁLA SKEL LACOBEL T
Lacobel T je dostupný ve čtyřech barvách:

Deep Black – REF 8502

Zen Grey – REF 6005

Crisp White – REF 1000

Cool White2 – REF 1502

Tlošťky: 4, 6, 8 a 10 mm
Rozměry: 225 / 255 × 321 cm

POUŽITÍ V INTERIÉRU A EXTERIÉRU
•  Nábytek: stoly, police, tabule na psaní, výstavní skříně, skleněné 

podstavce
•  Obklady stěn: desky za kuchyňskou linkou, restaurace, hotely, 

obchody, kanceláře, atd.
• Parapety
• Obklady na fasádách (např. průčelí obchodů).



w w w . Y o u r G l a s s . c o m

AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců – adresy najdete na www.YourGlass.com.

BULHARSKO / MAKEDONIE
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel.: +359 2 8500 255 - Fax: +359 2 8500 256
bulgaria@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

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

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

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

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

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

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

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


