
Weiku SwitchGlass® é um inovador sistema de envidraçamento
que pode ser instalado em janelas, portas, divisórias ou paredes de vidro.
É uma excelente opção para os profissionais das áreas de arquitetura,
engenharia ou designers criarem seus projetos com muito mais versatilidade.
Está disponível em tamanhos e formas personalizadas (sob consulta),
sendo ideal para residências, edifícios, hotéis, hospitais ou ambientes
onde você deseja ter um controle total da sua privacidade.onde você deseja ter um controle total da sua privacidade.
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VOLTAGEM: 65 VAC (onda quadrada); CONSUMO: Aproxi-
madamente 5W/m²; FREQUÊNCIA: 25/50Hz; SWICHTIME: 
Menos de 100 milisseg.; TEMPERATURA FUNCIONAMEN-
TO: -10 até 70°C; TRANSPARÊNCIA APROX.: 75% 
(dependendo do ângulo); PROTEÇÃO UV: até 99%; TAMA-
NHO MÁXIMO POR ELEMENTO: 1.650x3.200mm c/65 Volt ; 
GARANTIA: 2 anos; EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 10 Anos.

WSG® utiliza a tecnologia de cristais líquidos formando 
uma cortina e controlando sua privacidade. Totalmente 
integrado ao vidro o filme pode ser manipulado, com 
apenas o clique de um botão, para alcançar diferentes 
graus de transparência, com infinitas possibilidades, 
suportando diversos formatos. Em seu estado branco, o suportando diversos formatos. Em seu estado branco, o 
filme de cristal líquido torna-se uma opção perfeita para 
projeções, sem a necessidade de uma tela separada. 
Otimize os espaços internos ou externos eliminando 
cortinas, persianas ou venezianas.

WSG® pode ser facilmente aplicado em janelas, portas, 
paredes ou divisórias de vidro em diversos segmentos:

Salas Comerciais ou de Escritórios (lojas, vitrines);
Salas de Reuniões, Conferências, Salões de Eventos;
Apartamentos ou Residências (box de banheiros, closet);
Bares e Restaurantes, Refeitórios ou Cantinas;
Hospitais, Clínicas e Estéticas;
Hotéis e Centros de Convenções;
Museus, Showrooms, Bancos entre outros...Museus, Showrooms, Bancos entre outros...
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SEU ESPECIALISTA WEIKU DO BRASIL

FILIAL SP: Rua Fernando Baron, 475
Bairro Recanto Fortuna, CEP 13082-573
Campinas, São Paulo

MATRIZ SC:
Rua Hermann Koch, 261
Bairro Testo Central, CEP 89107-000
Pomerode, Santa Catarina
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