
S Z Y B A  
O  Z M I E N N E J  
P R Z E Z I E R N O Ś C I

INTELIGENTNE SZYBA O ZMIENNEJ PRZEZIERNOŚCI
INNOWACYJNE ROZWIĄZANIE W PRZESTRZENI  UŻYTKOWEJ 

Szyba o zmiennej przezroczystości to nowoczesny materiał budowlany, który zapewnia
wiele korzyści dla użytkowników. Nasze szyby są energooszczędne, ponieważ ich
przezroczystość może być regulowana, co pozwala na lepsze wykorzystanie naturalnego
światła i zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w pomieszczeniach.

Szyba o zmiennej przezroczystości również zapewnia prywatność, ponieważ można ją
przyciemnić, gdy jest potrzeba, a także tłumi hałas z zewnątrz, co czyni ją idealną opcją
dla mieszkań w dużych miastach.

Co więcej, nasze szyby posiadają podział segmentowy, co oznacza, że można je
dostosować do różnych potrzeb i preferencji. Na przykład, można ustawić
przezroczystość szyby w górnej części na większą, a w dolnej na mniejszą, aby zapewnić
lepsze widoki, ale jednocześnie zachować prywatność.
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ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Dzięki automatycznemu dostosowywaniu poziomu przepuszczalności światła w
zależności od warunków atmosferycznych i poziomu nasłonecznienia, inteligentna szyba
pomoże Ci zmniejszyć zużycie energii.

TŁUMIENIE HAŁASU
Specjalna technologia redukująca hałas z zewnątrz pozwoli Ci cieszyć się spokojem i
komfortem w miejscu pracy czy mieszkania.

KONTROLA ZA POMOCĄ APLIKACJI  
NA TELEFON KOMÓRKOWY

Inteligentna szyba to nowoczesne rozwiązanie, które pozwala na zdalne sterowanie
przezroczystością szyby za pomocą specjalnej aplikacji na telefon komórkowy. Szyba
składa się z kilku segmentów, które mogą być indywidualnie włączane lub wyłączane.
Dzięki tej funkcji możesz dostosować widoczność z zewnątrz do swoich potrzeb i
upodobań. W ciągu dnia możesz cieszyć się pełnym dostępem do naturalnego światła,
a wieczorem zapewnić sobie prywatność dzięki całkowitemu zaciemnieniu. Inteligentna
szyba to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie wygodę i komfort oraz
chcących zwiększyć bezpieczeństwo. Zainwestuj w inteligentną szybę i ciesz się
wszystkimi korzyściami, jakie oferuje.

PRYWATNOŚĆ I  KOMFORT PRACY
Dzięki możliwości regulacji przezierności szyby, możesz zapewnić sobie prywatność w
każdym momencie, a także optymalizować warunki do pracy poprzez dostosowanie
ilości dostarczanego światła. 

OPTYMALIZACJA WYDAJNOŚCI
Inteligentna szyba pozwoli Ci zapewnić odpowiedni poziom nasłonecznienia w
pomieszczeniach, co pozytywnie wpłynie na wydajność i komfort pracy pracowników czy
mieszkańców.

Inteligentna szyba z zmienną przeziernością to idealne rozwiązanie dla biur, sal
konferencyjnych, hoteli oraz mieszkań.


