SCHAKEL RAMEN AAN & UIT
VAN TRANSPARANT
NAAR ONDOORZICHTIG
EN WEER TERUG

Privacy

Jij hebt controle over je privacy
met een simpele klik op de knop

Zicht

Behoud een open ruimte
met natuurlijk licht en uitzicht

Projecteerbaar

Toon de scherpste beelden
dmv een projector

Maak kennis met
Cryztal Smart Film
Schakel je privacy aan en uit
met een druk op de knop.
wij zorgen voor een vrijblijvende offerte en
staan paraat voor de plaatsing van de folie.
Wij komen graag ter plaatse voor de nodige
opmetingen om zo een correcte prijs te
kunnen berekenen.

Contacteer ons of bezoek onze showroom
Cazco
Mechelsesteenweg 275
2860 Sint-Katelijne-Waver
België
+32 495 14 91 53
info@cryztal.be

Wat is Cryztal folie?
Cryztal Smart Film is een unieke folie die op transparante oppervlaktes zoals ramen kan geplakt worden.
Door middel van stroom kan de oppervlakte veranderen van transparant naar ondoorzichtig en weer terug.
Het aan en uit schakelen kan eenvoudig bediend worden met een afstandsbediening of via domotica.
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Jij hebt controle over je privacy
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met een simpele klik op de knop
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Behoud een open ruimte met

Kan als whiteboard gebruikt

5 Jaar garantie op de werking en

natuurlijk zicht
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Weinig stroomverbruik
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Glas & kunststof
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absoluut veilig in gebruik

ten opzichte van gewone ramen

elk type glas of kunststof

Powerful & Beautiful
Wij zorgen voor een eenvoudige aansluiting.
Na de installatie kan je snel en gemakkelijk
schakelen tussen doorzichtige en ondoorzichtige
ramen met behulp van een afstandsbediening.
Het aan en uit zetten kan ook gebeuren via een
smartphone, virtuele assistent(e) of vaste schakelaar.

Voordelen van Cryztal

Folie die aan en uit geschakeld kan worden
Glazen wanden zijn prachtig, maar het geeft
helaas geen privacy.
Dankzij Cryztal kan je vanaf nu met één druk op de
knop kiezen of je privacy wenst te activeren in een
glazen ruimte. De sticker verandert van melk glas
naar transparant en omgekeerd door middel van
een beetje elektriciteit dat door de folie wordt
gestuurd. Hierdoor worden gordijnen of
andere raambekleding overbodig.
Cryztal wordt vooral gebruikt in bedrijfs- en
kantoorpanden, maar kan ook worden toegepast
in je woning.
Deze slimme folie is een veilige, strakke en
voordelige oplossing voor wie zelf wil bepalen
wanneer er privacy moet zijn. Daarnaast past
Cryztal in ieder interieur wat het een mooie en
duurzame oplossing maakt.

Van melkglas naar transparant en weer terug

Projecteren op Cryztal Smart Film
Wanneer Cryztal folie ondoorzichtig is kan deze gebruikt worden als projectiescherm.
Perfect dus voor een presentatie te geven in een glazen vergaderzaal
of het projecteren van een introductie of reclame video op een etalage.
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Hoe werkt Cryztal Smart Film?
Cryztal is opgebouwd uit Polymer Dispersed Liquid Crystal (PDLC).
Dit zijn vloeibare kristaldelen die zichzelf herpositioneren onder invloed van elektriciteit. Wanneer de folie niet onder
stroom staat blijven de PDLC-deeltjes ongeordend met als resultaat dat het oppervlakte ondoorzichtig is.
Wanneer de PDLC-deeltjes onder (zeer kleine) stroom komen te staan zullen ze zich gaan herpositioneren zodat je
een doorzichtig oppervlakte krijgt.
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Bekijk enkele video’s
Scan een QR-Code met je smartphone om een video te bekijken

CAZCO
Mechelsesteenweg 275
2860 Sint-Katelijne-Waver
+32 495 14 91 53
info@cryztal.be

