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LCD Privacy Glass – Rozwiązania systemowe
Ponad 5 lat badań i rozwoju poświęciliśmy na stworzenie pełnych 

systemów szkła w odpowiedzi na potrzeby klientów odnośnie  

bardziej zaawansowanych rozwiązań pasujących do najnowszych 

trendów i wymagań. 

Nowa oferta ESG zawiera różnorodne folie pasujące do różnych aplikacji, 

systemy elektryczne z dyskretnym okablowaniem i szynoprzewodami, 

nowe opcje regulowanego rozjaśniania i matowienia. ESG Switchable™ 

jest szkłem pierwszego wyboru dla architektów, projektantów wnętrz i firm 

zajmujących się przeszkleniami biurowymi jak i prywatnymi.

ESG Switchable™ jest dostępne w wymiarach do 1,800mm x 3,500mm, 

w indywidualnych kształtach i rozmiarach, może być również łączone 

z każdym produktem naszej gamy bezpiecznego szkła lub ognio-

odpornego dla zapewnienia kompletnego rozwiązania szklanego. 

Używając tylko najlepszych dokładnie dobranych materiałów ESG 

oferuje indywidualne rozwiązania do różnych aplikacji, takich jak:

• Drzwi i ściany prysznicowe

• Systemy szklanych ścianek działowch

• Biura, sale konferencyjne, pokoje spotkań

• Kliniki i szpitale

• Rezydencje i ekskluzywne apartamenty

• i wiele wiele innych

Wyjątkowe cechy 
•  Najwiekszy dostępny na rynku rozmiar pojedyńczej szyby  

do 1,800mm x 3,500 mm

• Wysoka jakość folii z mniejszym zamgleniem

• Dostępna opcja Fader Control

•  Systemy elektryczne z dyskretnym okablowaniem  

i szynoprzewodami

•  Może być łączone z certyfikowanymi produktami ESG, szkłem 

ognio-odpornym, bezpiecznym, foliami akustycznymi  

i śródwarstwami dekoracyjnymi

•  Może być wykonane w szkle giętym, wycinane w wyjątkowe 

kształty a nawet posiadać otwory

•  Zastąpi niewygodne rolety. W odróżnieniu od rolet 

elektrycznych nie jest poddatne na mechaniczne usterki. 

• Blokuje 99% promieni UV

• Szeroka oferta opcji różnego napięcia od 24V w górę

• Oczekiwany czas działania to 25 lat przy właściwej konserwacji

• 5 lat gwarancji 



Kabiny i ściany  
prysznicowe

Biura i sale 
konferencyjne

Aplikacje z ESG Switchable™  
Szkło LCD Privacy:

ESG Switchable™ może być zastosowane 
do wizualnego powiększenia małych łazienek 
poprzez wpuszczenie większej ilości światła 
i zwiększenie przestrzeni - tworząc w ten 
sposób bardziej przyjemne otoczenie dla 
użytkownika. To sprawia, że nasze szkło typu 
Privacy jest preferowane i stosowane w małych 
hotelowych łazienkach jak również w większych 
powierzchniach jako element nowoczesnego 
projektu. 

•  Bezpieczne i w pełni certyfikowane do  
zastosowania w mokrych przestrzeniach 

• Działa na niskim napięciu od 24V

• Kompletne rozwiązania systemowe

•  Indywidualnie rozmieszczane okucia i  zawiasy

ESG Switchable™ Szkło LCD typu Privacy 
dostępne jest w indywidualnych wymiarach 
i kształtach co sprawia, że jest ono idealnym 
rozwiązaniem dla architektów i projektantów 
tworzących sale konferencyjne, biura i 
pomieszczenia zarządu, drzwi, systemy 
przesuwne, okna a nawet świetliki dachowe.

•  Największe wymiary na rynku – idealne dla  
wewnętrznej zabudowy szklanej

• Dostępne kolorowe śródwarstwy

•  Opcjonalne atrybuty takie jak 
bezpieczeństwo, ognio-odporność oraz 
dekoracyjne śródwarstwy

•  Może być wykorzystane jako ekran do 
tylnej projekcji
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