M ATELAC

lakované sklo se saténovou
povrchovou úpravou

OBÝVACÍ POKOJ

Stůl ze skla MATELAC Silver Bronze.

M AT E L AC

®

L A KO V A N É S K LO S E S AT É N O V O U
POVRCHOVOU ÚPRAVOU
STYL A E L E G A N C E

AGC Flat Glass Europe je společností, která udává trendy v oblasti dekrativních skel a nyní nabízí řadu lakovaných
skel se saténovou povrchovou úpravou.
Matelac inspiruje designéry při navrhování nábytku (dveře, stoly, police, šatní skříně) k novým netradičním nápadům. Osobitý saténový povrch skla poskytuje nekonečné možnosti hry se světlem.
Při použití na zdech dodává Matelac pocit netradičního pojetí, slouží jako prostředek architektonického vyjádření
a vyvolává nové dojmy. Navíc není poutavý jen na pohled, ale vzbuzuje také touhu po dotyku.
Odraz a barva hrají klíčovou roli ve škále 12 barev: zlaté, stříbrné a kovové odstíny se vrací a představují nový trend
ve světě interiérového designu! Jen si je v této brožuře prohlédněte.

Posuvné dveře - k
 ombinace dřeva se sklem MATELAC Pure White
9003.

MATELAC Classic Black 9005.

LOŽNICE

Posuvné dveře šatní skříně ze skla MATELAC Deep Grey 7021. Vrchol moderního designu!

KUCHYNĚ

 uchyňská skříňka ze skla MATELAC Safe Dark Red 3004. Výhody skel Matelac Safe zahrnují: snadné čištění, zvýšenou ochranu
K
proti poškrábání laku na zadní straně skla a ochranu proti zranění v případě rozbití.

Ř A D A S K E L M AT E L AC

®

Některé barvy se mohou jemně lišit od barev uvedených níže nebo na fotografiích. AGC Flat Glass Europe proto doporučuje, abyste se
rozhodovali až po prohlédnutí si vzorků Matelacu. Více informací o sklech Matelac vám zašleme na požádání. Protože se škála skel Matelac
stále ještě vyvíjí a inovuje, všímejte si novinek na www.YourGlass.com.

Classic Black
klasická černá

RAL 9005

Soft White
jemně bílá

RAL 9010

Pure White
čistě bílá

Metal Grey
kovově šedá

RAL 9006

Metal Blue
kovově modrá

REF 1435

Dark Red
tmavě červená

RAL 3004

Silver
stříbrná

RAL 9003

Deep Grey
temně šedá

RAL 7021

Classic Orange RAL 2001
klasická oranžová

Luminous Red
zářivě červená

REF 1586

Silver Bronze
stříbrobronzová

Silver Grey
stříbrošedá

Matelac je ploché plavené sklo, jehož jedna strana je lakovaná a druhá matovaná.
Pro matování se používá propracovaná technika, která dodává sklu saténový povrch,
zatímco barevný a neprůhledný nátěr se získává nanášením vysoce kvalitního laku na
rub skla. Jedná se o průmyslovou výrobu, čímž je zajišťěna konzistence a homogennost
obou procesů.
ŠKÁLA SKEL

MATELAC, KOMBINACE MATELUXU A LACOBELU

12 barev (pastelové, světlé a kovové odstíny):

Vyjma výrobku Matelac Silver je řada Matelac vyráběna spojením dvou technologií pro výrobu průmyslového skla: leptání
kyselinou, které se používá při výrobě řady Matelux se saténovým povrchem, a nátěrovou technikou používanou při výrobě
skla Lacobel. Tyto dvě řady mají velice rozdílný vzhled:

<

Classic Black;

<

Soft White;

<

Pure White (na extra čirém Mateluxu);

<

Deep Grey;

<

Matelux je průsvitný a má saténový povrch;

<

Metal Grey;

<

Lacobel je neprůhledný a má zářivý vzhled.

<

Metal Blue;

<

Classic Orange;


<

Luminous Red;

<

Dark Red;

<

Silver - nanesení stříbrné vrstvy na čirý float;

<


Silver
Bronze - nanesení stříbrné vrstvy na bronzový
float;

<

Silver Grey - nanesení stříbrné vrstvy na šedý float.

MATELAC SILVER, KOMBINACE MATELUXU
A MNGE
Tři skla Matelac Silver (Silver, Silver Bronze a Silver Grey)
kombinují postupy při výrobě ekologických zrcadel nové generace Mirox New Generation Ecological s procesem matování
používaným při výrobě Mateluxu, a to na nepostříbřené straně
skla.

MATELAC SAFE, MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOST
Matelac také přichází s unikátní bezpečnostní verzí nazvanou
‚SAFE‘. Na lakovanou stranu skla se nanáší speciální polypropylenová ‘SAFE’ fólie. Ta slouží dvěma účelům:
1P
 okud se sklo rozbije, střepy zůstanou přichyceny
k fólii, čímž se zabrání zranění nebo další škodě;
2 Lakovaný povrch skla je tím chráněn před poškrábáním.

Více informací o dalších třech řadách dekorativních skel - Matelux,
Lacobel a MNGE – najdete na www.YourGlass.com nebo u svého
místního zástupce.

VSTUPNÍ HALA

Obklad stěny sklem MATELAC Silver a recepce sklem LACOBEL. Pro elegantní vzhled názvu společnosti.

RESTAURACE

 bklad stěny sklem MATELAC Classic Black 9005 a Luminous Red 1586. Objevte tento nový trend: skleněné obklady stěn
O
jistě přilákají zájemce o netradiční interiérový design.

M AT E L AC

®

VÝHODY A POUŽITÍ

UŽITNÉ H O D N OT Y
<

Ekologický výrobek
 GC Flat Glass Europe neutralizuje veškeré chemikálie
A
používané při výrobním procesu matování jedné strany
Matelacu. Odpadní voda je před vypuštěním vyčištěna.
Barevné laky používané na zadní stranu skla neobsahují
žádné těžké kovy ani chemické látky škodlivé životnímu
prostředí.

<

Snadná montáž
 atelac (určený pro nábytek a obkládání stěn) se instaluje
M
stejným způsobem jako zrcadla a lakovaná skla Lacobel:
příslušný návod naleznete na internetových stránkách
www.YourGlass.com v části Matelac/Instalace - Údržba.

<

Atraktivní povrchová úprava s dlouhou životností
L akovaná strana skla Matelac musí být vždy umístěna na
podkladovém materiálu. Tím je lak chráněn před poškozením a současně je také chráněna barva a vzhled skla.

<

Snadná údržba
 atelac je odolný proti skvrnám; matovaná strana může
M
být čištěna vodou. Nevyžadují se žádné speciální čistící
prostředky.

VYTŘÍBENÝ VZHLED
Technika matování jemně zmrazí povrch skla. Takovéto ošetření skla má za následek saténový povrch výrobku, který je tak
ceněn pro svůj vzhled. Jemný saténový povrch skel řady Matelac navíc dodává pocit vytříbenosti v celé své barevné škále.

POUŽITÍ
Sklo Matelac je převážně určeno k použití v nábytkářském
průmyslu: stoly, police, běžné a posuvné dveře šatních skříní,
kuchyňská dvířka, vitríny a mnoho dalších.
Může se také použít pro obložení stěn v nejrůznějších prostorech (restaurace, obchody, kuchyně, obývací pokoje, koupelny
atd.).
Je navrženo pouze pro vnitřní použití.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
VÝROBNÍ MOŽNOSTI
Bezpečnost

POZNÁMKY
Tvrzené

ne

Vrstvené

ne

Bezpečnostní verze
Safe

ano

Matelac vyhovuje požadavkům EN 12600.

Řezání

Obdélníky a kruhy

ano

Tvarování a úprava okrajů

Fasetování

ano

Matelac může být nařezán stejným způsobem jako běžné
zrcadlo.

Broušení

ano

Vrtání

ano

Řezání

ano

Matování

ano

Ohýbání

ne

Sítotisk

ano

Matelac může být potištěn na matované straně.

Stříbření

ano

Matelac Silver, Silver Grey a Silver Bronze mají stříbrnou
vrstvu na nematované straně.

Nanášení laku

ano

Matelac je lakován na nematované straně.

ne

Matelac se nemůže používat na venkovní zasklívání.

Specifické zpracování

Venkovní použití
DALŠÍ VLASTNOSTI
Odolnost proti vlhkosti

POZNÁMKY
Bezpečnostní verze
Safe

ano

Ponořování do vody se nedoporučuje.

Odolnost proti UV záření

ano

Odolnost proti ohýbání

ano

Identické s plaveným sklem.

Uchycení

ano

Viz www.YourGlass.com, Škála / Instalace - Údržba
Pozor: jiná lepidla pro skla Matelac Silver

Snadná údržba

ano

Podrobné informace najdete na stránkách www.YourGlass.com.

LITVA - AGC Flat Glass Baltic
Tel: +371 6 7139 359 - Fax: +371 6 7139 549
sales.latvia@eu.agc-flatglass.com

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

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

LOTYŠSKO - AGC Flat Glass Baltic
Tel: +371 6 7139 360 - Fax: +371 6 7139 550
sales.lithuania@eu.agc-flatglass.com

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

ESTONSKO - AGC Flat Glass Baltic
Tel: +371 6 7139 359 - Fax +371 6 7139 549
sales.estonia@eu.agc-flatglass.com

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

UKRAJINA - AGC Flat Glass Ukraine
Tel: +380 442 362 068 - Fax: +380 445 012 144
sales.ukraine@eu.agc-flatglass.com

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

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

www.yourglass.com

AGC Flat Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců - adresy najdete na www.YourGlass.com
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BULHARSKO - AGC Flat Glass Bulgaria
Tel: +359 2 9555 387 - Fax: +359 2 8500 256
sales.bulgaria@eu.agc-flatglass.com

