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Základní doporučení pro skleněné obklady

Obkladová skla lze rozdělit do dvou základních skupin:            bezpečnostní tvrzená/kalená/skla bezpečnostní tvrzená /kalená/ skla

obyčejná skla LACOBEL

Jako skleněný obklad do kuchyně,bychom Vám doporučili tvrzené sklo tloušky 6mm,které je odolné vůči rázům a 

tepelným vlivům.Naše lakovaná a kalená skla můžete bez obav umístit za sporák či varnou desku.Kalené sklo

odolává teplotním rozdílům až 250stC,zatímco sklo LACOBEL pouze 35stC.Skla umíme dodat ve více jak 2000

barevných odstínech dle vzorníku RAL či NCS,nebo sklo potisknout barevným motivem.Na kalená skla se poskytuje

záruka 24 měsíců.

Popis jednotlivých materiálů

Kalené sklo FLOAT síla 6mm včetně barvy : Float je čiré sklo lakované do barvy dle RAL či NCS.Toto sklo je 

mírně nazelenalé a lehce zkresluje výslednou barvu.Toto sklo je vhodné použít při výběru tmavších odstínů.

Skla Float standartně dodáváme v délce 3200mm a za příplatek umíme dodat i v délce 3900mm z jednoho kusu.

Toto sklo může být použito i za plynovou varnou desku.

Kalené sklo DIAMANT síla 6mm včetně barvy:  DIAMANT je extračiré sklo lakované do barvy dle RAL či NCS.

Toto sklo je naprosto průhledné a výsledná barva není zkreslena vlivem materiálu do zelena.Sklo DIAMANT je 

nezbytné použít k dosažení sněhově bílé barvy.Sklo je také vhodné pro většinu světlejších odstínů.Sklo DIAMANT

standartně dodáváme v délce 3200mm a za příplatek umíme dodat i v délce 3900mm z jednoho kusu.

Toto sklo může být použito i za plynovou varnou desku.

Rozdíl mezi sklem FLOAT a DIAMANT v řezu materiálua  Rozdíl mezi sklem FLOAT a DIAMANT na bílé  

  barvě RAL 9003

Obyčejné sklo LACOBEL síla 4mm dostupné pouze ve standartních barvách:  LACOBEL je obyčejné sklo síly 4mm, 

které není kalené/bezpečnostní/.Je již z výroby lakováno do 14 standardních barev.LACOBEL je poměrně špatně 

odolný vůči mechanickým a tepelným vlivům.Může prasknout při kontaktu s horkým hrncem či rázem při běžné

práci v kuchyni.Dodáváme v maximální délce 2500mm.Je vhodný pro obložení stěn třeba v obývacích prostorech ,

kde není požadavek na mechanickou a tepelnou odolnost.

Toto sklo nemůže být použito za plynovou varnou desku.
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Obyčejné sklo LACOBEL,které samovolně prasklo za Na tomto obrázku je vyobrazeno rozbité tvrzené 

sporákem vlivem tepla vznikajícího při vaření. sklo,které plní bezpečnostní funkci a po rozbití se 

rozsype na malé kostičky.Při běžné práci v kuchyni 

je robití tvrzeného skla prakticky nemožné.Má 7x

větší pevnost než sklo obyčejné.

FOTO GLASS-sklo s digitálním potiskem:  Grafické sklo je unikátním a nevšedním řešením při realizaci moderního 

interieru.Fotogalerie pro vizualizaci návrhů si můžete vybrat z internetových databází na www.shutterstock.com

neboi www.fotolia.com.Skla dodáváme v maximálních rozměrech 1500 x 3900mm.Před zahájením výroby Vám 

pošleme grafickou vizualizaci zakázky.Nabízíme také možnost dodání vlastních fotografií pro realizaci grafických 

motivů.

Toto sklo nemůže být použito za plynovou varnou desku.

Pokuď máte plynovou varnou desku vyžádejte si prosím cenovou nabídku na FOTO GLASS FIRE

Kalené sklo FOTO GLASS FLOAT síla 6mm s digitálním potiskem : FLOAT je kalené čiré sklo,které je mírně 

nazelenalé a lehce zkresluje výsledné barvy grafického podkladu do zelena.Toto sklo je vhodné při výběru

tmavších grafických motivů.

Kalené sklo FOTO GLASS DIAMANT síla 6mm s digitálním potiskem:  DIAMANT je extračiré kalené sklo,které 

nezkresluje výsledné světlé odstíny grafického podkladu do zelena.Je nezbytné ho použít k dosažení sněhově

bílé barvy.Sklo je vhodné pro většinu světlých grafických motivů


