M AT E L A C

SZKŁO SATYNOWANE

SALON

Stół w kolorystyce MATELAC Silver Bronze.

M AT E L AC

®

S Z K Ł O S AT Y N O W A N E

STYL I E L E G A N C J A

AGC Flat Glass Europe jest prawdziwym prekursorem w dziedzinie szkła dekoracyjnego i oferuje nową gamę szkła z
satynowym wykończeniem.
Matelac inspiruje innowacyjne koncepcje projektowania współczesnych mebli (drzwi, stołów, regałów, szaf). Specjalne satynowe wykończenie na powierzchni szkła gwarantuje nieskończone możliwości gry świateł.
Matelac zapewnia poczucie innowacyjności w przypadku zastosowania go w charakterze ściennego materiału
wykończeniowego, stanowiąc instrument architektonicznej ekspresji i otwierając pole dla nowej pełni wrażeń. Szkło
nie tylko przyciąga wzrok, ale także wywołuje chęć, by je dotknąć.
Refleksy światła i barwy grają kluczową rolę w gamie 12 dostępnych kolorów: powracają odcienie złote, srebrne i
metaliczne! Rzuć na nie okiem – zapoznaj się z informacjami zawartymi w broszurze.

Przesuwane drzwi

w drewnie i kolorystyce MATELAC Pure White
9003.

MATELAC Classic Black 9005.

SYPIALNIA

Przesuwane drzwi szafy w kolorystyce MATELAC Deep Grey 7021. Szczyt wysublimowania!

KUCHNIA

Szafy kuchenne w kolorystyce MATELAC Safe Dark Red 3004. Korzyści z zastosowania produktu Matelac Safe obejmują: łatwość
czyszczenia, zwiększoną odporność na zarysowania farby z tyłu szkła oraz ochronę przed urazem w przypadku stłuczenia szkła.

K o l ekc j a M A T E L A C

®

Niektóre kolory mogą różnić się do tych pokazanych poniżej lub przedstawionych na zdjęciach. Dlatego AGC Flat Glass Europe zaleca
dokonywanie wyboru na podstawie próbek produktu Matelac. Dodatkowe informacje o marce Matelac dostępne na życzenie. Ponieważ
oferta Matelac może w przyszłości ulegać zmianom, zawsze aktualne informacje można znaleźć pod adresem www.YourGlass.com.

Classic Black
RAL 9005
klasyczny czarny

Soft White
miękki biały

RAL 9010

Pure White
czysty biały

RAL 9003

Deep Grey
głęboki szary

RAL 7021

Metal Grey
RAL 9006
metaliczny szary

Metal Blue
REF 1435
metaliczny niebieski

Classic Orange RAL 2001
klasyczny pomarańczowy

Luminous Red REF 1586
świetlisty czerwony

Dark Red
RAL 3004
ciemny czerwony

Silver
srebrny

Silver Bronze
srebrny brązowy

Silver Grey
srebrny szary

Matelac jest szkłem bazowym [float] z jedną stroną malowaną, a drugą wytrawianą
kwasem. Nowoczesny proces trawienia wykorzystuje się w celu zapewnienia satynowego
wykończenia szkła, podczas gdy kolorowe i nieprzezroczyste powierzchnie uzyskuje się
nakładając wysokiej jakości farbę z tyłu szkła. Obie czynności odbywają się w ramach
procesów przemysłowych gwarantujących spójność i jednorodność produkcji.
OFERTA

MATELAC, kombinacja Matelux i Lacobel

12 kolorów (pastelowe, jasne i metaliczne):

Z wyjątkiem szkła Matelac Silver, oferta Matelac tworzona jest
poprzez połączenie dwóch przemysłowych technik obróbki szkła:
trawienia kwasem, którego efekty widać w gamie satynowanego szkła Matelux i techniki malowania wykorzystywanej do
produkcji szkła Lacobel. Obie wymienione linie mają zupełnie
odmienny wygląd:

<

Classic Black;

<

Soft White;

<

Pure White (na Matelux Extra Clear);

<

Deep Grey;

<

Metal Grey;

<

Metal Blue;

<

Classic Orange;

<

Luminous Red;

<

Dark Red;

<

 ilver – zastosowanie powłoki srebrnej na przezroczyS
stym szkle bazowym [float];

<

 ilver Bronze – zastosowanie powłoki srebrnej na brąS
zowym szkle bazowym;

<

 ilver Grey - zastosowanie powłoki srebrnej na szarym
S
szkle bazowym.

<

M
 atelux jest półprzezroczysty z satynowym wykończeniem;

<

Lacobel jest nieprzezroczysty i jasny.

MATELAC srebrny, kombinacja Matelux i Mnge
Trzy rodzaje szkła Matelac Silver (Silver, Silver Bronze i
Silver Grey) stanowią rezultat połączenia oferty luster Mirox
New Generation Ecological (ekologiczne lustra nowej generacji
Mirox) z procesem trawienia kwasem niesrebrzonej strony szkła.

MATELAC SAFE, zwiększone bezpieczeństwo
Oferta Matelac dostępna jest także w specjalnej wersji o podwyższonym bezpieczeństwie, zwanej ‚SAFE‘. Na malowaną stronę szkła nakładana jest specjalna polipropylenowa folia ‚SAFE‘,
która służy zasadniczo dwóm celom:
1. J eżeli szkło się zbije, odłamki pozostaną przyczepione
do folii, co zapobiegnie urazom i dalszym szkodom;
2. Malowana powierzchnia szkła zostaje zabezpieczona
przed zarysowaniami.

Więcej informacji o pozostałych trzech liniach dekoracyjnego szkła
– Matelux, Lacobel i MNGE – można uzyskać pod adresem
www.YourGlass.com lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem AGC Flat Glass Europe.

RECEPCJA FIRMY

Panele ścienne w kolorystyce MATELAC Silver, biurko w kolorystyce LACOBEL. Elegancki znak firmowy.

RESTAURACJA

Ścienne materiały wykończeniowe w kolorystyce MATELAC Classic Black 9005 i Luminous Red 1586. Siła nowego trendu:
szklane ścienne materiały wykończeniowe przyciągają uwagę entuzjastów współczesnego wystroju wnętrza.

M AT E L AC

®

Korzy ś c i i zastosowan i a

Korzyśc i
<

Produkt przyjazny dla środowiska
 GC Flat Glass Europe zobojętnia wszelkie środki cheA
miczne stosowane podczas procesu produkcji i obróbki
w przypadku trawionej kwasem strony Matelac. Ścieki są
oczyszczane, zanim podlegają usunięciu. Kolorowe farby
wykorzystywane na tyle szkła nie zawierają żadnych metali
ciężkich ani środków szkodliwych dla środowiska.

<

Łatwy montaż
 atelac (meble i ścienne materiały wykończeniowe)
M
instaluje się w ten sam sposób, co lustra i szkła malowane
Lacobel: instrukcję montażu można znaleźć pod adresem
www.YourGlass.com, Matelac/Instalacja.

<

Trwałe wykończenie
 alowana strona Matelac musi zawsze być umieszczana
M
tak, żeby znajdowała się po stronie stykającej się ze strukturą nośną w celu zachowania koloru szkła i zabezpieczenia
go przed uszkodzeniem.

<

Łatwe utrzymanie
 atelac jest odporny na rdzę; trawioną kwasem stronę
M
można czyścić wodą. Zasadniczo nie są wymagane żadne
specjalne środki czyszczące.

PO LE ROWA NE WYKOŃ C ZE NI E
Technika trawienia kwasem łagodnie matowi powierzchnię
szkła. Obróbka powierzchniowa daje produkt o satynowym
wykończeniu ceniony za piękny i delikatny wygląd. Miękkie
satynowe wykończenie oferty Matelac dzięki całej gamie
dostępnych barw przydaje blasku i nowoczesności.

ZASTOSOWANIA
Szkło Matelac przeznaczone jest głównie do stosowania wraz
z meblami takimi jak: stoły, regały, standardowe i przesuwane
drzwi szaf oraz kredensów, szklane witryny i podstawy oraz
wiele innych.
Może być także użyte jako ścienny materiał wykończeniowy w
różnorodnych miejscach (restauracje, sklepy, kuchnie, salony,
łazienki itd.).
Zaprojektowano je wyłącznie do użytku we wnętrzach.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
RODZAJE OBRÓBKI
Bezpieczeństwo

UWAGI
hartowanie

nie

laminowanie

nie

wersja bezpieczna
Safe

tak

Matelac jest zgodny z EN 12600.

Cięcie

prostokąty i okręgi

tak

Matelac można ciąć w ten sam sposób, co tradycyjne lustra.

Kształtowanie i wykończenie krawędzi

fazowanie

tak

szlifowanie

tak

wiercenie

tak

ząbkowanie

tak

trawienie kwasem

tak

gięcie

nie

sitodruk

tak

Matelac można zdobić metodą sitodruku po stronie trawionej kwasem.

posrebrzanie

tak

Matelac Silver, Silver Grey and Silver Bronze mają srebrną powłokę
po stronie nietrawionej kwasem.

pokrywanie farbą
lub emalią

tak

Szkło Matelac jest malowane po stronie nietrawionej kwasem

nie

Szkła Matelac nie można używać do szklenia zewnętrznego

Obróbka specjalna

Zastosowanie na zewnątrz
INNE WŁAŚCIWOŚCI
Odporność na wilgoć

UWAGI
wersja bezpieczna
SAFE

tak

Zanurzenie w wodzie nie jest zalecane.

Odporność na promieniowanie UV

tak

Odporność na zginanie

tak

Tak jak w przypadku szkła bazowego (float).

Spajanie/dopasowywanie

tak

Patrz www.YourGlass.com, Asortyment/Instalacja.
NB: różne spoiwa dla trzech rodzajów szkła Matelac Silver.

Łatwe utrzymanie

tak

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem www.YourGlass.com.

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

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

ESTONIA - AGC Flat Glass Baltic
Tel: +371 6 7139 359 - Fax +371 6 7139 549
sales.estonia@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

UKRAINA - AGC Flat Glass Ukraine
Tel: +380 442 362 068 - Fax: +380 445 012 144
sales.ukraine@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

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

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

LITWA - AGC Flat Glass Baltic
Tel: +371 6 7139 359 - Fax: +371 6 7139 549
sales.latvia@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

www.yourglass.com

AGC Flat Glass Europe osiada przedstawicieli na całym świecie - adresy na stronie www.YourGlass.com
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BUŁGARIA - AGC Flat Glass Bulgaria
Tel: +359 2 9555 387 - Fax: +359 2 8500 256
sales.bulgaria@eu.agc-flatglass.com

