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1. Sticle inteligente 
 
 Ultimele tehnologii inovatoare din domeniul sticlei sunt acum disponibile... 

..și în in România, prin GLAW Group. 
 

 
 
Prezentam sticlele cu proprietati “inteligente”, cu functii duale. Sticla se opacizează la o simplă apăsare de 
buton astfel veți avea un loc privat cu sticlă mată, prin care privirile curioase vor fi ținute afară. Aceste sticle au 
proprietăți speciale, sunt echipate cu folii LCD și pot echipa sticle fixe sau chiar uși fără ramă.  

 

 
 
Sticlele ajută și la economia de curent, în sensul că țin departe razele UV și radiația termică, implicit spațiul nu 
se va încălzi foarte tare, dar și o altă proprietate inteligentă: pot fi folosite pe post de ecran pentru proiectare!  
 

sticla mata 
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sticla clara 

 

sticla mata 

 



Astfel se pot folosi pe post de vitrine duale: ziua sunt vitrine transparente, noaptea reclame luminoase...sau 
geamul ori suprafața de sticlă din bucătărie, baie, cameră devine home cinema!  

  
Sticlele inteligente sau mătuibile electric, sunt echipate cu folii inteligente, cu cristale lichide, acționate electric, 
la apăsare de buton. Foliile sunt de două feluri, unele pentru a le proteja se laminează între două foi de sticlă 
(preferabil securizată) sau altele autoadezive, care se lipesc pe sticle. Ele acționează și arată identic. 
 

 
Acționarea se face prin impuls electric, foliile fiind legate la curent, astfel acționarea practic se poate face prin 
telecomandă, buton, radar, sau orice poate da un impuls electric sau întrerupe curentul. Folia, în modul 
transparent nu este 100% transparentă, având o ușoară tendință mată, mai ales privită din lateral.  
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Detalii tehnice 
 

 Sticla inteligentă are în componența sa o folie cu cristale lichide, un produs high-tech care în momentul 
conectării la electricitate devine instant clară din stare opacă. Când este conectată la electricitate devine 
transparentă. Transparența se poate regla electric. Principiul de funcționare:  în mod normal moleculele de 
cristal lichid sunt aliniate întâmplător și neregulat, astfel că lumina ce pătrunde dintr-o parte în alta este 
dispersată și folia nu este transparentă; în momentul în care folia este conectată la curent, moleculele se 
aliniază regulat și astfel este posibilă transparența foliei, așa cum este prezentat în schema de mai jos: 

 

 
Caracteristici: 
 1. transmitere lumină paralelă: 80% sub tensiune, 10% fără tensiune. 
 2. transmitere lumină vizibilă: 80% sub tensiune, 60% fără tensiune. 
 3. opacitate sub tensiune: 8%. 
 4. Vizibilitate sub unghi de: 140 grade. 
 5. blocarea razelor UV 98%. 
 6. grosime folie 0,4 mm. 
 7. durata de viață 50.000 ore sub tensiune. 
 8. trei milioane de cicluri. 
 
Opționale: 
 Este livrabil și în nuanțe colorate. 
 Este livrabil și sub formă de folie adezivă, care se lipește pe sticle existente ulterior. 
 Operabil cu telecomandă sau întrerupător. 
 
  



 
 

2. Vitrine interactive - vitrine tactile - vitrine pentru proiecție 
 

Cu ajutorul foliei tactile, orice vitrină poate deveni un ecran multimedia interactiv, fără a întrerupe linia geamului 
sau a avea chenare de orice fel în mijlocul sticlelor.  
 
Avantajul acestora este că pe timpul nopții vitrinele pot fi reclame interactive, oamenii pot vizualiza poze, 
cataloage, prezentări pe vitrină, iar ziua această vitrină își păstrează transparența pentru a oferi vizibilitate 
maximă mărfurilor din interior. 
 

 
 
Alt avantaj este că oricând sticlele pot fi folosite pe post de calculator cu ecran tactil de dimensiuni mari, 
extrem de avantajos pentru prezentări. În săli de ședințe vitrinele pot fi folosite pe post de ecran de proiectare 
interactiv, fără a fi necesare alte ecrane suplimentare. 
 

 
 
Cu aceste suprafețe se pot anima vitrine, sticla poate deveni un imens touchscreen, cu butoane „tactile”, care 
de fapt sunt proiecții pe sticlă. Se pot folosi aplicații care atrag utilizatorii, chiar de pe stradă pentru a 
interacționa cu un ecran complet translucid, fără ecrane și instalații mari pe interiorul vitrine.  
 



Principiul de funcționare 
 
Acest sistem necesită un calculator, un proiector și suprafața de vitrină care va deveni vitrina tactilă. Imaginile 
se proiectează practic pe aceată folie (din față sau din spate), se leagă de calculator și se de drumul... 
Se conectează la calculator prin port USB și permite multitouch (mai multe atingeri), fără a strica transparența 
vitrinelor. 
 
 
În schema de mai jos este prezentat principiul de funcționare. 
 

 
 

Folia tactilă poate utilizată lipită pe sticlă, poate fi utilizată ca și sticlă inteligentă (cu opacizare electrică). 
 
Utilizarea acestor vitrine interactive putea fi foarte folositoare în: 
-spații de birouri pentru prezentări, chiar pe pereții de sticlă 
-vitrine de magazine de interior în centre comerciale 
-vitrine de magazin de exterior cu utilizare mai ales nocturnă (fiind iluminat este foarte vizibil) 
-mașini de jocuri 
-reclame pe diverse suprafețe (mijloace de transport de exemplu) 
-clădiri publice ca și ecrane de ghidare 
-turism 
-prezentări în orașe. 
 
Cea mai convenabilă caracteristică a acestei soluții este faptul că se pot executa ecrane cu proiecție de 
dimensiuni mari, fără a închide vizibilitatea. Ziua vitrină - noaptea reclamă luminoasă. Totul pe geam. 
 

 
  



3. Mese tacticle - TOUCH TABLES 
 

O altă utilizare interesantă al soluțiilor inteligente cu sticlă ar fi mesele tactile sau suprafețele interactive, sticla 
“animată”, cu multiple utilizări de efect.  
O masă cu calculator inclus, un bar, sau o vitrină de reclamă, poate prinde viață când sesizează mișcare. 
Diferitele programe personalizate vor capta cu siguranță atenția clienților sau a utilizatorilor.... 

 
Suprafața acestor mese este plană, din sticlă, astfel ele sunt rezistente la apă. 
Ce poate fi mai special într-o cafenea sau masă de restaurant decât o masă de la care iți alegi meniul singur și 
comanzi direct sau nu ai laptoptul la tine și vrei să verifici emailul sau să navighezi pe internet? 

 
Poate doar o suprafață de bar care prinde viață... 
 
Aceste mese tactile vin la dimensiuni exacte și pot avea dimensiuni destul de 65 inchi. 
  



4. Displayuri transparente 
 
Noua eră a reclamelor 3D se apropie. Displayurile transparente și imaginile holografice au început să prindă 
contur în tot mai multe spații publice. Acestea sunt de fapt niște proiecții speciale prin ecrane translucide, care 
permit vizualizarea atât a obiectelor in spatele ecranului cât și ce merge pe ecran. 
 

 
 reclamă fără proiecție     proiecții cu diferite animații 
 

 
 fără proiecții     cu proiecții, diferite tipuri de animații 
 
Cu aceste soluții se poate face reclamă la... reclamă, așa încât pentru un obiect așezat în spațiul de publicitate 
se poate crea o animație interactivă, care să facă din aceste produse un ... must-have. 
 


