
Zarządzanie prywatnością i komfort
w nowoczesnej firmie

SONTE Poland Sp. z o.o.
ul. Strażacka 81
43-382 Bielsko-Biała

Przejrzystość na poziomie > 87%

Współczynnik Haze < 4 (on)

Pobór prądu 5,5 W/m²

Certyfikaty CE, ROHS i FCA

Folia Sonte ułatwia pracę przedsiębiorcom z całego świata. 
Byliśmy już w Panamie, Brazylii, Szwecji, Rosji czy RPA. 
Chętnie odwiedzimy również Ciebie!

Skontaktuj się z nami i opowiedz o swoich potrzebach,
a pomożemy Ci wybrać najlepsze dla Twojej firmy
rozwiązania.

+48 510-123-029
info@sonte-poland.pl

www.sonte-poland.pl

www.sonte-poland.pl

Inteligentna folia
okienna Sonte

Właściwości folii Sonte

Kontakt

Zaufali nam:



Przeszklone biuro czy komfortowe miejsce negocjacji? Z Sonte nie musisz
wybierać! Jeden ruch ręką, a przezroczysta szyba zamienia się w mlecznobiałą,
tworząc idealną przestrzeń do poufnych rozmów z klientem. Inteligentną folię
łatwo przykleisz na dowolną szklaną powierzchnię, aby cieszyć się
prywatnością, gdy jest najbardziej potrzebna.

Folię Sonte łatwo przykleisz na dowolną
szklaną powierzchnię - bez remontu
i zbędnego bałaganu.

Szybki montaż

W upalne dni folia Sonte zatrzyma
promienie słoneczne i pozwoli Ci obniżyć
wydatki na klimatyzację.

Oszczędność energii

Z folią Sonte możesz się cieszyć
prywatnością nawet w przeszklonych
pomieszczeniach.

Prywatność na zawołanie

Zasilające folię przewody są
niewidoczne, więc nie wpływają na
ogólną estetykę wnętrza.

Niewidoczne okablowanie

Przezroczystość folii zmienisz
korzystając z aplikacji mobilnej,
pilota lub zwykłego przycisku.

Wygodne sterowanie

W przeciwieństwie do żaluzji folia
Sonte nie wymaga prania i można
ją myć jak zwykłe okno.

Utrzymanie czystości

Na folii nie gromadzi się kurz, więc
idealnie nadaje się do wnętrz,
w których przebywają alergicy.

Idealna dla alergików

Folia Sonte jest dostępna w wielu
kolorach, aby wnętrze wyglądało
dokładnie tak, jak zaplanowałeś.

Swoboda aranżacji

Z Sonte zrobisz wrażenie na kontrahentach i wyróżnisz ofertę swojej firmy.
Pokryta folią szyba może służyć jako ekran projekcyjny, a przekazywane
w efektowny sposób informacje zapadną w pamięci klientów na dłużej. Folię
wykorzystasz również w samochodzie, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania
latem czy oblodzenia szyb zimą.

Folia Sonte wykorzystuje nowatorską technologię cyfrowego cieniowania. Gdy
zasilacz jest włączony, napięcie powoduje, że ciekłe kryształy układają się
w sposób regularny, więc folia staje się przezroczysta. Po wyłączeniu zasilacza
kryształy w folii rozsypują się chaotycznie, co przekłada się na mlecznobiałą
powierzchnię.

Ciesz się prywatnością w przeszklonym
pomieszczeniu

Zbuduj wizerunek nowoczesnej firmy

Technologia jutra dostępna już dziś
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