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Gwarancja prywatności
bez konieczności ingerowania 
we wnętrze.
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Optitec to firma, która powstała z potrzeby stworzenia
nietuzinkowego produktu gwarantującego prywatność.
Współczesne przestrzenie, w których każdy z nas przebywa
na co dzień, rządzą się swoimi prawami, nasze wymagania 
względem nich stale rosną. Folia Optitec to produkt, który
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów.
Idea inteligentnej foli to połączenie najwyższej jakoś produktu
z gwarancją prywatności i funkcjonalności przestrzeni.
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Folia Optitec to nowoczesne rozwiązanie gwarantujące szeroki 
zakres zastosowań projektowych we wnętrzach zarówno komer-
cyjnych jak i prywatnych.  Folia LCD to zaawansowany technolo-
gicznie produkt, zmieniający swoją przezierność pod wpływem 
przyłożonego napięcia. Innowacyjne rozwiązanie będące częścią 
technologii  smart home wpisuje się w wizję nowoczesnego 
zarządzania przestrzenią. 

Bez wątpienia idealnie sprawdza się jako element nadający wnę-
trzu prywatny charakter i indywidualny design. Rozwiązanie 
to dopełnia również, każdą przestrzeń szkoleniową ponieważ do-
skonale sprawdza się w formie ekranu projektowego. Optitec 
to innowacyjna folia, którą za pomocą jednego pilota można 
zmienić z nieprzeziernej na przezierną

Nowy 
wymiar 
prywatności 
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Działanie 



Inteligentną folię obsługuje się za pomocą prostego pilota, który 
kontroluje jej przezierność. Można ją łatwo zintegrować również 
z systemami automatyki domowej, zapewniając jeszcze większą 
kontrolę.

Nieprzezroczysta (w stanie niezasilonym, matowym) folia Optitec 
działa również jako wysokiej jakości ekran projekcyjny ze względu 
na właściwości ciekłokrystaliczne, które zapewniają wysoki kon-
trast. Tylna projekcja zapewnia najwyższą jakość obrazu, natomiast 
przednia projekcja może być wzmocniona dodatkową 
powłoką odblaskową.

Optitec zapewnia również izolację termiczną, słoneczną 
i akustyczną, pomagając w utrzymaniu chłodu, komfortu i ciszy 
w pomieszczeniach.
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Inteligentna folia Optitec, 
zmienia swoją przezierność 
za pomocą jednego kliknięcia. 
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on
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off
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Zastosowanie 
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Nasz produkt to zupełnie nowy wymiar prywatności, dlatego 
też robimy wszystko by był on dostępny dla większości z Was. 
Nowoczesna technologia jaką jest folia Optitec doskonale spraw-
dzi się w biurach, sklepach, hotelach, wszelkich miejscach 
użyteczności publicznej, ale również w nowoczesnych przestrze-
niach mieszkalnych.

Szerokie 
zastosowanie 
we wnętrzu
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Nasza oferta skierowana jest 
zarówno do klientów 
biznesowych jak i prwatnych.

Przestrzeń biurowa 

Wnętrza domowe 

Placówki medyczne 

Hotele 

Jachty 

Witryny 

Ścianki działowe 

Świetliki 

Lady/gabloty

Ogrody zimowe 

Dzrzwi szklane 

Drzwi przesuwne 

Gabinety spa

Sale konferencyjne 
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Nasza oferta skierowana jest 
zarówno do klientów 
biznesowych jak i prwatnych.
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Przestrzenie 
biurowe 

Folia Optitec jest idealnym rozwiązaniem dla nowych jak i istnieją-
cych już wnętrz biurowych. Gwarantuje ona prywatność nawet 
w przestrzeni typu open space. Możliwość montowania folii 
na różnego typu przeszkleniach to sposób na to by w łatwo wydzie-
lić przestrzenie biurowe, bądź sale konferencyjne. 
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Mieszkania 

Folia Optitec jest również nietypowym wykończeniem aranżacji 
domu, bądź mieszkania. Za jej pomocą można zyskać niepowta-
rzalną przestrzeń w duchu smart home. Folia Optitec idealnie 
sprawdzi się jako zamiennik rolet bądź żaluzji okiennych. 
Folia w wersji przeziernej wygląda jak szkło, zaś w wersji mlecz-
nej jest wyjątkowo estetyczna i pasująca do każdego wnętrza.  
Dodatkowo  inteligentna folia może służyć jako wykończenie 
przeszkleń pomiędzy pokojami w domu, co sprawia, że funkcjo-
nalność przestrzeni wzrasta.
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Hotele

Hotel to miejsce, w którym każdy gość powinien czuć się jak naj-
lepiej. Warunkiem domowej atmosfery w hotelowym pokoju 
jest przede wszystkim prywatność i funkcjonalność. 
Folia Optitec jest dopełnieniem najnowszych trendów archi-
tektury hotelowej. Idealnie sprawdza się w pokojach, w których 
łazienka wydzielona jest za pomocą szklanej ściany.  Przeszkle-
nia w hotelowym wnętrzu to wyjątkowo ciekawy element deko-
racyjny, jednak w pełni funkcjonalne stają się dopiero poprzez 
dopełnienie ich inteligentną folią LCD.
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Jachty 

Folia Optitec to nowoczesne rozwiązanie do różnego typu 
przestrzeni, nawet tych nieoczywistych. Wnętrza jachtów 
charakteryzują się przede wszystkim wysoką estetyką. 
Ważnym aspektem jest również ich funkcjonalność. Wszech-
obecne przeszklenia coraz częściej stają się również sposo-
bem podziału przestrzeni we wętrzu jachtów. Dopełnieniem 
tego typu rozwiązania jest inteligentna folia LCD. Nadaje 
ekskluzywnej przestrzeni funkcjonalną formę oraz zapewnia 
prywatność na najwyższym poziomie. 
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Placówki 
medyczne 

Niektórych może zaskoczyć fakt, że technologia taka jak folia 
Optitec może odgrywać bardzo ważną rolę w opiece zdro-
wotnej. W rzeczywistości świetnie nadaje się do środowisk 
klinicznych, takich jak szpitale, gabinety zabiegowe, gabinety 
lekarskie i laboratoria badawcze. W tym segmencie prywatność 
jest ważna, a folia Optitec zapewnia natychmiastową kontrolę. 
Folia Optitec to nie tylko prywatnośc, ale i korzyści higieniczne. 
Higiena jest niezwykle ważna. Nasza folia eliminuje potrzebę 
stosowania osłon okiennych, zawierających kurz i zarazki, które 
wymagają regularnego czyszczenia, a także częstej wymiany. 
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Produkt
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Folia Optitec wykorzystuje warstwę ciekłokrystaliczną, 
która zmienia właściwości optyczne. We wnętrzu folii znajdują 
się ciekłe kryształki, które w normalnych warunkach mają niere-
gularną strukturę, przez co utrzymuje ona kolor mleczno–biały. 

Wystarczy aktywować jej działanie za pomocą impulsu elek-
trycznego uruchamianego pilotem bądź specjalną aplikacją, 
a folia staje się wtedy zupełnie przeźroczysta.

Inteligentna 
folia LCD 
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OFFON

Wyłączone

cząsteczki ciekłokrystaliczne
folia cząsteczki ciekłokrystaliczne folia

Włączone

ON OFF

Folia ochronna PET

Folia przewodząca PET

Warstwa ciekłokrystaliczna 

Folia ochronna PET

Warstwa ciekłokrystaliczna 

Struktura folii 
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Właściwości 

Technologia inteligentnego szkła LCD 

Zasilanie  48 V

Częstotliwość  -50/60 Hz

Natężenie - 0.1 Amper/m2 

Pobór prądu -6W/m2

Tryb pracy :
Włączony - przezroczysty
Wyłączony - matowy

Zalety 

Folia samoprzylepna

Temperatura użytkowania: 0°C - 66°C

Żywotność w stanie załączonym 50 000 godzin

Maksymalna szerokość 1800 mm

Łatwość montażu na szkle / pleksi

Czas reakcji przy załączaniu 10ms

Grubość – 0.4 mm
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Opis przedmiotu CLASSIC CLEAR 

Przepuszczalność
ON 80,0% 86%

OFF ≥55% ≥60%

Zamglenie 
ON 4,5% 3,5%

OFF ≥95% ≥89%

Kąt widzenia ON >145 ° >145 °

Współczynnik 
blokowania 
podczerwieni

ON 15,6% 16%

OFF 36,5% 60,5%

Współczynnik 
bariery UV

ON 46,2% 92,9%

OFF 97,9% 97,9%

Napięcie robocze ON AC 48-60V AC 48-60V 

Napięcie nasycenia ON AC 60V AC 60 V

Czas odpowiedzi 
ON-OFF 200 ms 200ms

OFF-ON 10 ms 10ms

Pobór energii ON 6W/m2 6W/m2

Grubość 0,5 mm 0,4 mm

Maksymalna szerokość 1800 mm 1800 mm

Szerokość zwoju 1200-1800 mm 1200- 1800 mm 

Temperatura pracy 0°C - 66°C 0°C - 66°C

Żywotność >50000 godz. >50000 godz.

Żywotność przełączalna >1000000 razy >1000000 razy
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Folia Optitec to folia adhezyjna, które można kleić na różnego 
typu przeszkleniach nie ingerując w ich konstrukcję. 
Sprawia to, że nie tylko doskonalne sprawdza się w planowanych 
realizacjach, ale również przy tych istniejących, w których klient 
chce zastosować efektowne zmiany na rzecz uzyskania większej 
prywatności. 

Folia 
adhezyjna 



42

Precyzja 
cięcia 

Jako jedyni w Polsce posiadamy specjalistyczny sprzęt dzięki 
któremu, każde cięcie wykonujemy dokładniej, a każde zlecenie 
szybciej. Nasz stół to urządzenie posiadające dwa superostre noże 
tnące obsługiwane za pomocą pneumatycznych suwnic. Naszym 
atutem jest również wyspecjalizownay personel oraz nieustannie 
przeprowadzane testy nowych produktów. 
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Niska korozyjność gazów w przypadku pożaru
Niska gęstość dymu w przypadku pożaru według IEC 61034
Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2.
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Do podpięcia naszych folii stosujemy przewody, które są zharmo-
nizowane, bezhalogenowe, chronią ludzkie życie i środowisko oraz 
zapobiegają powstawaniu kwasów podczas pożaru.

Izolacja przewodów jest wolna od materiałów, które w przypadku 
pożaru mogłyby emitować korozyjne gazy.

 

Przewody
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Dimmer

W naszej ofercie posiadamy urządzenie, które jest alternatywnym 
rozwiązaniem dla pilota do sterowania folią Optitec. 

Dimmer to wyjątkowo estetyczny i przydatny gadżet. Pozwala 
kontrolować procentową przezierność folii dzięki dotykowemu 
panelowi. Można go również połączyć z systemem BMS i dzięki 
temu sterować folią poprzez aplikację w telefonie lub tablecie. 
Urządzenie to zapewnia znaczną oszczędność prądu (do 50 %).
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Intuicyjne ustawianie poziomu ściemniacza

Unikalny panel do sterowania jasnością lub przeźroczystością

Sterowanie poprzez przesuwanie palca po panelu lub dotyku pozycji

Grubość tylko 6 mm i rozmiar 34x90 mm

Bezpieczeństwo, izolowane zasilanie 5-12 V. Brak baterii

Łatwe do zainstalowania, pasuje do każdej powierzchni

Szklany front

Podświetlenie odzwierciedla ustawiony poziom

Współpraca ze ściemniaczami

Możliwość montażu na profilach

Oszczędność energii do 50% bez wpływu na przeźroczystość

Konfiguracja przez smartfona lub komputer

Dimmer dostępny w kolorze czarnym lub białym.

Jego główne zalety to:
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Skala 1:1
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Technologia 
Smart Home 



Współczesne
wnętrza

Technologia inteligentnego domu to nic innego jak założenie, 
z którego wynika zastąpienie wszelkich tradycyjnie działających 
systemów, systemami w pełni elektronicznymi. Klasykę zastępuje 
inteligentne, zdalne zarządzanie każdym elementem domu. 
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Optitec stale poszerza swoje horyzonty.
Nieustannie współpracujemy z najlepszymi w naszej branży. 
Partnerstwo z YAK Living Space Experience to nowe
możliwości nie tylko dla nas, ale przede wszystkim
dla naszych klientów. Razem tworzymy budynek responsywny 
dla potrzeb użytkowników. YAK Living Space Experience
zarządza inteligentnym domem i inteligentnymi projektami
budowlanymi. Jest wsparciem dla naszych klientów, którzy oczekują 
nowoczesnego wnętrza, z takimi rozwiązaniami jak folia Optitec.
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Optitec Polska 
25-550 Kielce
ul. Olszewskiego 19C 

+48 530 181 767
i.wilkonski@optitec-poland.pl


