COLOUR YOUR REFLECTION

lACOBel. WOnderFUl COlOUrFUl glASS
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Een mooi ontwerp wint aan kracht door een perfecte
uitvoering. We stellen u graag gelakt glas van AGC
Flat Glass Europe voor. Gelakt glas brengt kleur tot
leven in fonkelende lichtpartijen. Het schenkt uw
interieur betovering en beweging door eeuwigdurende
weerspiegelingen. Het toont kleurrijke impressies van
passerende silhouetten, van een veranderend
lichtlandschap. Het verrijkt en vergroot de ruimte
door diepte en perspectief. Ontdek de 25 nieuwe
Lacobel-kleuren en speel met glans en ruimte.
Lacobel-kleuren en speel met glans en ruimte.
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rich
Luminous
Aluminium Blue

Gelakt glas is krachtig. Het
unieke samenspel van kleur en
glans slaagt erin om ruimte te
scheppen. Om perspectief en
diepte toe te voegen. Kies uw
kleur en durf te combineren.
Zoals de zwarte bekleding op
het bad die mooi harmonieert
met de blauwe en grijze wanden.
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Starlight
Black

Pastel
Green

Classic
Grey

Weerspiegel
licht, leven en
beweging
beweging
licht, leven en
Weerspiegel

Alsmaar veranderende reflecties
die een grote ruimte groots
maken. Gro ots, grandio os,
glorieus, glas.
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Verrijk
uw ruimte
uw ruimte
Verrijk
Glansrijk materiaal laat het
ontwerp schitteren. Kijk naar
het warmrode tafelblad in
een overwegend donkere
omgeving. Het juiste materiaal
in de juiste kleur.
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Dark
red
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Gelakt glas is een prachtig
instrument, om kleur een solo
te laten spelen. Een duet te
verzinnen met beeld en spiegelbeeld. Om een sfeer te creëren
die blijft, en blijft, en blijft
beroeren.
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Deze wandbekleding is een
staande ovatie voor kleur. Een
afwerking die respect afdwingt
en tegelijkertijd warm knipoogt.
Het tafelblad weerspiegelt en
herhaalt dit kleurrijke refrein,
maar verveelt nooit.

Classic
Orange
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met
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Jungle
Green

Dark
Brown

Classic
Black
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Verruim
de horizon
van uw interieur
van uw interieur
de horizon
Verruim

Vitrines die u een perfecte blik
gu n nen op hun kostb are
inhoud en tafelbladen die
uzelf weerspiegelen. Een intrigerend dubbelspel. Probeer,
creëer, verleg grenzen.

rich
Gold

Classic
Black

Luminous
Green
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Licht is altijd anders. Het licht
op de eerste lentedag lijkt
in niets op het licht vlak
voordat het gaat stormen.
Deze wandbekleding vangt
het licht in de keuken en
geeft het een schitterend
vervolg in huis.

Laat
het licht
schitteren
schitteren
het licht
Laat
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Lacobel gelakt glas creëert
onophoudelijk nieuwe, kleurrijke
ruimtes dankzij de weerkaatsing
van een subtiel lichtspel.
Schittering en kleur spelen
een glansrol, en laten zich
perfect combineren met andere
materialen zoals hout, staal
of steen.

.91
De schoonheid van lak – de voordelen van glas
Ontdek de 25 absoluut trendy kleuren van Lacobel
en laat het interieur schitteren.

Veelzijdige toepassingen
De mogelijkheden van Lacobel gelakt glas zijn eindeloos.
Gebruik dit materiaal echter uitsluitend binnen.
• Voor meubeldesign: schuifdeuren, draaideuren, tafels,
schappen, ... U kunt Lacobel ook gebruiken als white
board.
• Als wandbekleding bij de inrichting van het interieur.
Zowel in commerciële ruimtes (kantoren, restaurants,
winkels, ...) als in woningen (keukens, badkamers,
woonkamers, ...).

Praktische voordelen
We brengen de vochtbestendige laklaag altijd aan de
kant van het dragende paneel aan. Het beschermt
de laklaag tegen aantasting waardoor het zijn kleur
en glans behoudt.
U verlijmt Lacobel-glas eenvoudig met siliconen, tegellijm
of dubbelzijdige kleefband. U vindt meer informatie
hierover in onze “Gids voor uitsnijden en installeren”
op www.yourglass.com.

LACOBEL SAFE, veiligheid
als toegevoegde waarde
SAFE is een polypropyleenfolie die we op de rugzijde van
het glas aanbrengen. Deze folie heeft een dubbele
werking: de gelakte laag van het glas is beschermd
tegen krassen en bij glasbreuk blijven de scherven aan de
folie kleven. Een slimme voorzorgsmaatregel tegen
verwondingen en schade.
Op pagina 20 vindt u een overzicht van de 25 Lacobel
standaard-kleuren (uit voorraad leverbaar). We creëren
graag gepersonaliseerde kleuren voor bestellingen van
meer dan 200 m2 (zie MyColour by Lacobel pagina 22).
De Lacobel-kleuren kunnen licht variëren naargelang de dikte van het glas.
De kleuren op de foto’s in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid.
AGC Glass Europe adviseert u om een specifieke tint te kiezen op basis van
een Lacobel-monster.

www.yourglass.com

lacobel gamma

Pure White
Ref 9003

Soft White
Ref 9010

Pearl White
Ref 1013

Light Beige
Ref 1015

Classic Beige
Ref 1014

Classic Grey
Ref 7035

Metal Grey
Ref 9006

Metal Blue
Ref 1435

Pastel Blue
Ref 1603

Luminous Blue
Ref 5002

Pastel Green
Ref 1604

Luminous Green
Ref 1164

Jungle Green
Ref 0667

Starlight Black
Ref 0337

Classic Black
Ref 9005

Classic Orange
Ref 2001

Luminous Red
Ref 1586

Fuchsia
Ref 4006

Dark Red
Ref 3004

Dark Brown
Ref 8017

Light Brown
Ref 1236

Rich Aluminium
Ref 9007

Metal Taupe
Ref 0627

Rich Gold
Ref 0327

Rich Copper
Ref 0128

TECHNISCHE KENMERKEN
Verwerking
Veiligheid

Snijden

Bewerken en afwerken
van de randen

Opmerkingen
Harden

ja

Lagen

nee

Safe uitvoering

ja

Rechthoekig
of rond

ja

Afschuinen

ja

Slijpen

ja

Gaten

ja

Sparingen en
inkepingen

ja

Zandstralen

ja

Enkel de niet-gelakte zijde.

Matteren

ja

Matelac-gamma.

nee

Lacobel is niet geschikt voor buitentoepassingen, ook niet in dubbele beglazing,
zelfs al is de laklaag naar binnen gericht.

Lacobel Safe voldoet aan de normen EN12600.

U kunt Lacobel en Lacobel Safe versnijden
als een traditionele spiegel – zie “Gids voor
de verwerking”.

Specifieke behandelingen
Gebruik buitenshuis

Andere aspecten
Vochtbestendigheid

ja

Weerstand tegen UV-stralen

ja

De kleuren worden gefixeerd tijdens het productieproces.
Er is dus geen verkleuring mogelijk.

Lijmen/bevestiging

ja

Zie de Installatiegids op www.yourglass.com.

Onderhoudsvriendelijk

ja

-	U kunt alle Lacobel-kleuren in een vochtige omgeving toepassen
(badkamers, keukens, ...) maar vermijd onderdompeling in water.
-	In dergelijke, vochtige ruimten vereisen de gemetalliseerde kleuren Metal
Grey, Metal Blue, Metal Taupe, Rich Aluminium, Rich Gold, Rich Copper
en Starlight Black het gebruik van een Safe-folie.
-	Bescherm Lacobel tegen eventuele waterinsijpeling op de rugzijde van
het glas (gebruik siliconen voor de voegen).
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MYCOLOUr by Lacobel
MYCOLOUr by Lacobel
MyColour by Lacobel is een online service waarmee u uw eigen Lacobel-creatie
kunt ontwerpen. Deze unieke tool biedt u de kans om eenvoudig Lacobel-glas te
bestellen in de kleur die u zelf verkiest (hoeveelheden vanaf 200 m²).

WERKING

De website werkt eenvoudig:
• Surf naar www.yourglass.com
• Klik op de banner ‘MyColour by Lacobel’
• Voer uw login en paswoord in: u kunt deze aanvragen bij uw AGC-adviseur
Het systeem biedt u vervolgens twee mogelijkheden:
• Ofwel voert u de referentie van de door u gekozen RAL- of Pantone-kleur in
(indien u die al kent)
• Ofwel verstuurt u een monster naar het adres dat op de website vermeld staat
(stukje stof, papier of een ander voorwerp). U ontvangt dan een testmonster in
de door u gewenste kleur lakglas.
Bent u tevreden over het testresultaat, dan kunt u uw bestelling plaatsen.
Vermeld daarbij de referentie voor de verf die u van ons hebt gekregen. Bestellingen worden binnen de 3 tot 4 weken geleverd.

VOORDELEN

• Service ‘op maat’
• Hoeveelheden vanaf 200 m²
• Snelle levertijden
• Dankzij het traceringssysteem kunt u volgen in welke fase uw bestelling
zich bevindt (in productie, klaar voor levering, …)

LACOBEL T, hardbaar gelakt glas
NIEUW

Na jaren van research komt AGC nu met een nieuw gamma gelakt glas dat door verwerkers
gehard kan worden*: LACOBEL T

VOORDELEN

• Lacobel T is een gelakt glas dat onmiddellijk door de glasverwerker gesneden
en gehard kan worden;
• in zijn geharde versie kan Lacobel T geclassificeerd worden als veiligheidsglas;
• Lacobel T is bestand tegen thermische schokken;
• Lacobel T is bedoeld voor toepassingen binnens- en buitenshuis;
• dankzij het industriële proces waarmee AGC de laklaag aanbrengt wordt
een perfecte afwerking verkregen;
• de laklaag op het glas is van hoge kwaliteit (krast niet snel);
• unieke aanblik, eenvoudige plaatsing en simpel onderhoud.

BESCHIKBAARHEID
LACOBEL T is verkrijgbaar in 4 tinten:
Deep Black – REF 8502
Zen Grey – REF 6005
Crisp White – REF 1000
Cool White² - REF 1502

Dikten: 4, 6, 8 en 10 mm
Afmetingen: 225/255 x 321 cm

TOEPASSINGEN BINNENS- EN BUITENSHUIS

• Meubilair: tafels, rekkasten, schrijftafels, displays, glazen sokkels, enz.
• Wandbekleding: aanrechten, muren van restaurants, hotels, winkels, kantoren,
enz.
• Borstweringen
• Gevelbekleding (bijvoorbeeld: winkeletalages)
* Voor een correcte harding van LACOBEL T gelakt glas beveelt AGC het gebruik aan van een hardingsoven met convectie. AGC
kan de glasverwerkers bijstaan in het hardingsproces en verder raadt zij aan de Handleiding voor de verwerking van Lacobel T
aandachtig door te nemen, waarin de verschillende stappen van dit proces worden beschreven. De gids is verkrijgbaar op onze
site www.yourglass.com.

BelgiË - AGC Glass Europe - Tel: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc.com
nederland - AGC Flat Glass Nederland - Tel: +31 (0)344 67 99 22 - Fax: +31 (0)344 67 97 24 - sales.nederland@eu.agc.com
andere landen - AGC Glass Europe - Tel: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32 (0)2 672 44 62 - sales.headquarters@eu.agc.com
AGC Glass Europe heeft vertegenwoordigers over de hele wereld - Wij geven u graag verdere adressen op www.yourglass.com.
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