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Het gelakte glas uit de productserie Lacobel 
en Matelac 20/20 verfraait uw wanden en 
meubels in talloze moderne kleuren voor lange 
tijd en op een schitterende manier. 

De vormgevingsmogelijkheden zijn haast 
onbeperkt, want met hun 20 identieke kleuren 
gaan zowel Lacobel- als Matelac-beglazingen 
op subtiele wijze een verbinding aan met zeer 
uiteenlopende materialen zoals hout, steen 
en metaal en creëren een stijlvolle sfeer. 

U kunt kiezen uit drie kleurcollecties: Classics, 
Trendies en Exclusives. Met deze keuze kan 
een vrijwel onbeperkte variatie aan stemmingen 
worden verkregen, van harmonisch tot 
contrastrijk. 

En mocht voor uw project een heel eigen kleur 
nodig zijn, dan maakt de MyColour-Service deze 
voor u op aanvraag speciaal voor uw eisen.

VERBINDINGEN DOOR 
VARIATIES IN KLEUR

WANDBEKLEDING IN LACOBEL BROWN STARLIGHT
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Een polypropyleenfolie op de gelakte glaszijde biedt nog meer protectie voor uw Lacobel of 
Matelac product.

WANDBEKLEDING IN MATELAC GREEN SAGE

Ook na vele jaren zien wanden, schuifdeuren 
en meubels er nog uit zoals in het begin, want 
de toegepaste productiemethode garandeert 
een gelijkmatig glanzende (Lacobel) resp. matte 
(Matelac) en foutloos aan het glas hechtende 
lak.

Voor Lacobel en Matelac wordt uitsluitend 
milieuvriendelijke lak gebruikt. Door de uiterst 
geringe emissie van vluchtige organische 
verbindingen en formaldehyde ondervindt de 
kwaliteit van de binnenlucht geen hinder.

Dankzij 20 trendy kleuren en de MyColour-
Service zijn er haast onbeperkte 
vormgevingsmogelijkheden in glanzend of mat.

Eenvoudige montage, want Lacobel en Matelac 
(voor meubels en wandbekledingen) worden 
net zo aangebracht als spiegels. Een montage-
instructie is te vinden op www.yourglass.com.

Voor een plus aan veiligheid zijn Lacobel en 
Matelac desgewenst ook verkrijgbaar met 
SAFE(+)-folie.

KIES IETS BIJZONDERS
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The Classics
De Classics-serie omvat drie tijdloze kleuren 
per productserie. White Soft en Black Classic 
kunnen met alle andere kleuren gecombineerd 
worden. In de Lacobel-versie verlenen ze 
uw ruimte chique glans en openen nieuwe 
perspectieven. In de Matelac-versie zorgt de 
gesatineerde oppervlaktelook voor een prettige 
en intieme sfeer. Lacobel Red Luminous oogt 
zeer levendig, terwijl Matelac Silver Clear er 
een subtiel luxe tintje aan toevoegt.

The Trendies
De door de natuur geïnspireerde en moderne 
kleuren uit de Trendies-serie zorgen voor warme 
structuren en een rustgevende sfeer. Van het 
smetteloze, sneeuwwitte White Pure loopt het 

palet tot aardekleurig Brown Natural en omvat 
nog meer aan de natuur ontleende kleuren zoals 
Red Terracotta, Green Soft en Green Sage. De in 
beide productseries haast identieke kleuren 
(met uitzondering van Beige Light/Warm) maken 
speelse combinaties van harmonische kleuren 
en een interieur in moderne tinten en met een 
hoogwaardige uitstraling mogelijk.

The Exclusives
Met de producten uit de Exclusives-serie creëert 
u unieke, buitengewoon elegante interieurs. 
Het kleurenpalet omvat drie exclusieve kleuren: 
zilver*, metallic en glanzend. In combinatie met 
chique materialen zoals hout, marmer of koper 
zorgt u voor een stijlvolle omgeving.

*  Matelac zilverproducten bestaan uit niet zilver gecoat, 
geëtst spiegelglas.

LACOBEL & MATELAC

WANDBEKLEDING IN LACOBEL COPPER METAL
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KLEURENVARIATIE MET MYCOLOUR

Ook als de door u gewenste kleur niet bij het 
standaard palet zit, hebben wij een oplossing. 
Via de service MyColour by Lacobel of Matelac 
kunt u gelakt glas in elke willekeurige kleur* 
bestellen, en toch profiteren van alle 
kwaliteitsstandaards van Lacobel of Matelac. 

De ‘Colour-on-Demand’-optie is beschikbaar 
vanaf een bestelhoeveelheid van 200 m2 per 
kleur. Wandbekledingen en meubels kunnen 
daarmee perfect worden afgestemd op de 
individuele vormgeving of een heel speciale 
kleurinrichting. 

Speciale uitvoeringen:

met de varianten SAFE en SAFE+ is uw glas nog 
beter beschermd. Als het glas breekt blijven de 
splinters namelijk hechten aan de folie, waardoor 
letsel wordt vermeden. Bovendien beschermt 
de folie het gelakte glas tegen krassen. 

Bij gebruik van antibacterieel glas wordt 99,9 % 
van de op het glasoppervlak opgehoopte 
bacteriën vernietigd en de uitbreiding van 
schimmel verhinderd. Daarmee is dit glas 
geschikt voor hogere eisen op het gebied van 
hygiëne.

*  Deze mogelijkheid bestaat niet voor transparante en metallic 
kleuren.

MYCOLOUR BY LACOBEL
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KLEURENPALET LACOBEL 

Technische gegevens Lacobel/Matelac

Uw eisen Waarop dient u te letten?
Veiligheid Voorspannen Nee Voor te spannen, gelakt glas, zie Lacobel T en 

Matelac T

Productie van gelaagd glas Nee

SAFE-folie Ja Lacobel en Matelac SAFE en SAFE+ voldoen 
aan de EN 12600

Snijden Rechthoekig of rond Ja Beide glasseries kunnen ook in de SAFE/
SAFE+ variant net als gewoon spiegelglas 
worden gesneden – zie bewerkingsrichtlijnen.

Vormgeving en 
randbewerking

Rand geslepen Ja Beide glasseries zijn ook in de SAFE/SAFE+ 
variant net als gewoon spiegelglas geschikt 
voor vormgeving en randbewerking – zie 
bewerkingsrichtlijnen.

Slijpen Ja

Boren Ja

Inkerven Ja

Speciale verwerking Zandstralen Ja Lacobel kan zowel aan de glaszijde als aan de 
gelakte zijde gezandstraald worden. 

Etsen Ja Matelac

Buitentoepassingen - Nee Lacobel/Matelac mogen niet buiten en ook 
niet voor isolatiebeglazingen worden gebruikt, 
ook niet als de gecoate zijde binnen ligt.

TheClassics TheTrendies

White Soft
9010

Black Classic
9005

Red Luminous
1586

White Pure
9003

Anthracite 
Authentic 7016

Grey Classic
7035

Green Sage
8715

White Pearl
1013

Blue Shadow
7000

Brown Light
1236

Red Terracotta
8815

Beige Light
1015

Green Soft
8615

Brown Natural
7013

Grey Metal
9006

Copper Metal
9115

Taupe Metal
0627

Black Starlight
0337

Aluminium 
Rich 9007

Brown Starlight
9015

TheExclusives
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KLEURENPALET MATELAC

Overige kenmerken

Verwerking/eigenschappen Opmerkingen
Installatie Oriëntatie en bescherming van de 

metallic en Starlight-verflagen
- Vanwege de speciale verfpimenten van 

de metallic en Starlight-verf vertonen 
deze verflagen een bepaalde oriëntatie. 
Hiermee moet bij het plannen, verwerken 
en monteren rekening worden gehouden. 
De andere verfsoorten uit de productserie 
worden isotropisch aangebracht (d.w.z. de 
verflaag kent geen bepaalde ‘richting’ of 
‘oriëntatie’).
Wanneer bij de montage van het glas 
silicone wordt gebruikt, is voor de 
metallic en Starlight verfsoorten een extra 
bescherming van het aan de achterzijde 
gelakte glas nodig. Deze verfsoorten mogen 
dan alleen als Safe- of Safe+ -versie worden 
ingezet – zie bewerkingsrichtlijnen.

Watervastheid  Ja Alle Lacobel/Matelac-verven zijn water- en 
vochtbestendig.
Dicht Lacobel/Matelac af tegen 
binnendringend water aan de achterzijde van 
het glas (silicone op de verbindingspunten).

Mechanische vastheid Ja Vergelijkbaar met floatglas. 
Lak bij verwerking en inbouwen niet 
beschadigen – zie bewerkingsrichtlijnen.
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TheClassics TheExclusives

White Soft
9010

Black Classic
9005

Silver  
Clear

White Pure
9003

Anthracite 
Authentic 7016

Grey Classic
7035

Green Sage
8715

White Pearl
1013

Blue Shadow
7000

Brown Light
1236

Red Terracotta
8815

Beige Warm
1015

Green Soft
8615

Brown Natural
7013

Grey Metal
9006

Taupe Metal
0627

Silver  
Bronze

Silver 
Clearvision

Silver  
Grey

Brown Walnut 
8915

TheTrendies
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