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AGC - GlAss Unlimited 

Jako członek grupy zajmującej pozycję światowego 
lidera w przemyśle szklarskim AGC Flat Glass Europe 
przyjmuje motto „Glass Unlimited”.

AGC Flat Glass Europe, lider na europejskim rynku 
szkła płaskiego zajmuje się wytwarzaniem i obróbką 
szkła płaskiego na potrzeby przemysłu budowlanego 
(szkło budowlane i wystrój wnętrz) oraz sektorów 
specjalistycznych. Firma z siedzibą w Brukseli 
(Belgia) jest europejskim oddziałem korporacji AGC 
(Asahi Glass Company) Flat Glass, będącej wiodącym 
światowym producentem szkła płaskiego.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach:
www.agc-flatglass.com (strona firmowa) 
www.yourglass.com (szkło budowlane).

AGC FLAT GLASS POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bysławska 73

04-993 Warszawa

tel. 0 22 872 02 23

fax 0 22 872 97 60

www.agc-flatglass.com

www.yourglass.com

innovAtion Unlimited – innowACje bez GrAniC
„50% produktów, które pojawią się na rynku w ciągu najbliższych 10 lat, jeszcze nie istnieje”.
Historia AGC Flat Glass Europe to pasmo imponujących postępów na polu technologii produkcji szkła, które przekładają się na szeroki asortyment oferowanych produktów 
(najszerszy na rynku) oraz powszechne uznanie i wiodącą pozycję korporacji na rynku szkła powlekanego. 

W Polsce firma reprezentowana jest przez AGC Flat Glass Polska Sp z o.o. z siedzibą 
w Warszawie. Na terenie całego kraju działają zakłady produkcji szyb zespolonych 
i hartownia szkła płaskiego grupy AGC. Są to:
AGC Gdańsk / Pruszcz Gdański; AGC Opatów / Opatów; AGC Silesia / Wałbrzych; 
AGC Warszawa / Warszawa; AGC Wrocław / Wrocław

Komfort i KontrolA zUżyCiA enerGii
Szkło powlekane (Planibel Top N+,Top NT, G, Tri, Stopray, Stopsol, Sunergy) w zależności od swojego składu zapewnia skuteczniejszą 
od zwykłego szkła ochronę przed działaniem ciepła lub zimna. Może nawet chronić równocześnie przed jednym i drugim, umożliwiając 
zmniejszenie zużycia energii, a tym samym przyczyniając się do ochrony środowiska. 
Szkło odgrywa również ważną rolę w systemach służących do pozyskiwania energii słonecznej, a to za sprawą powłok charakteryzujących 
się wysokim współczynnikiem przepuszczalności światła oraz przewodnością, zwierciadeł skupiających itp. 

zdrowie i bezpieCzeństwo
W zależności od składu, hartowane i laminowane szkło bezpieczne (Stratobel,Stratophone) zapobiega obrażeniom i zapewnia ochronę 
przed aktami wandalizmu lub włamaniem. 
Szkło ogniochronne (Pyrobel,Pyrobelite) zapewnia ochronę przed ogniem poprzez zatrzymywanie lub zmniejszanie promieniowania 
cieplnego przez okres od 30 do 120 minut w zależności od struktury tafli. 
Szkło dźwiękoszczelne (Thermobel) zapewnia ochronę przed hałasem z zewnątrz, wpływając tym samym korzystnie na zdrowie i 
dobre samopoczucie osób znajdujących się we wnętrzu pomieszczenia. Istnieje wreszcie szkło przeciwbakteryjne (AB-glass), które 
zapobiega namnażaniu się mikroorganizmów na powierzchni tafli, a co za tym idzie, podnosi poziom higieny w miejscach publicznych 
(szpitalach, hotelach itp.).

estetyKA
Szkło nie tylko zapewnia budynkom atrakcyjny wygląd zewnętrzny, ale również podnosi estetykę każdego wnętrza, dodając mu 
lekkości i przestronności. Różne rodzaje szkła – lustra, szkło ornamentowe, pokrywane sitodrukiem, matowe, lakierowane, 
elektroluminescencyjne i szereg innych, oferują niezliczone możliwości dekoracyjne i rozwiązania praktyczne.
Szkło – czy to bezbarwne, czy też subtelnie barwione – redefiniuje przestrzeń. Masywne tafle o delikatnym niebieskawym odcieniu 
(Linea Azzurra o grubości do 25 mm) zachwycą projektantów mebli.

Czy wolisz, żeby twoje szkło było lakierowane (Lacobel) czy matowe (Matelux)? A czemu nie takie i takie (Matelac)? Nieograniczony 
wybór!

szKło wielofUnKCyjne
Istnieje możliwość zastosowania szkła, które równocześnie spełnia dwie lub więcej wspomnianych wyżej funkcji, na przykład szkła 
laminowanego, które powstało ze szkła powlekanego oraz szkła ornamentowego.

szKło deKorACyjne
Do tego typu szkieł zalicza się lustra (Mirox 3G), jak również szkło lakierowane (Lacobel,Matelac) powlekane nieprzeźroczystą 
warstwą barwnego lakieru. Szkło ornamentowe powstaje poprzez walcowanie gorącej, miękkiej tafli szkła pomiędzy dwoma wałkami, 
z których jeden pokryty jest tłoczonym wzorem dekoracyjnym. Szkło pokryte sitodrukiem otrzymuje się poprzez nałożenie na szkło 
emalii w formie motywu zdobniczego, a następnie jej zeszklenie w wysokiej temperaturze. Natomiast szkło matowe
(Matelux, Lacomat) otrzymuje się poprzez piaskowanie, wytrawianie kwasem, pokrywanie sitodrukiem lub laminowanie szkła. 
Nowość! szkło z diodami (Glassiled) bazuje na połączeniu diod LED z technologią produkcji szkła i przeznaczone jest zarówno do 
projektowania fasad, jak i wnętrz.
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