Possibilidades Ilimitadas
Hoje, a nossa tecnologia exclusiva é utilizada em diversos projetos ao redor do mundo
e tem o potencial de mudar muitos setores e influenciar a vida diária:
• Setor automotivo: Janelas inteligentes nos bancos de trás, teto solar com
transparência regulável, divisórias inteligentes entre os bancos da frente e de trás em
limusines, e muito mais
• Embarcações: células solares transparentes, vidro inteligente para reduzir ofuscamento
• Aparelhos eletrônicos: refrigeradores com portas de vidro que podem se tornar
transparentes ao toque de um botão para economizar energia e reduzir o desgaste
• Máquinas de venda automáticas: o vidro fica transparente somente quando o
consumidor se aproxima
• Elevadores: transparência baseada nos andares, botão de acrofobia e claustrofobia
• Centros de Visitantes: telas de proteção que tornam vidro transparente
• Vitrines: Proteção traseira em uma vitrine que fica transparente quando o anúncio
termina. Aumento do número de acessos à loja
• Salas de reunião inteligentes: vidros transparentes que podem receber projeções ou se
transformar em quadros brancos
• Aplicações militares e policiais
• E muito mais
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A Gauzy tem o orgulho de anunciar um produto inovador que
transformará o setor - as persianas inteligentes Gauzy.
As persianas inteligentes Gauzy redefinem a ideia de persianas em
janelas e dá aos arquitetos e aos profissionais da construção novas
soluções de sombreamento que nunca foram possíveis antes.
Nossa tecnologia exclusiva permite embutir películas de cristal
líquido de diversos formatos dentro de finas janelas de vidro e
criar persianas dentro da própria janela que podem ser
controladas para se obter diversos graus de transparências,
animações na abertura da persiana e suporte nada convencional
aos formatos das janelas. As possibilidades são infinitas.
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Um mundo de novas possibilidades com as persianas inteligentes Gauzy
• Escolha o tamanho e a espessura das persianas
• Abra e feche as persianas em qualquer direção
• Projete novos formatos para persianas (ondas, linhas finas, cubos...)
• Elimine o desgaste mecânico
• Esqueça o acúmulo de poeira das persianas tradicionais (antialérgica)
• Flexibilidade arquitetônica
• Controle pequeno – fácil de instalar

