
Van innovator tot maker in Delft 
Lucky timing, moet worden omgezet in schaalbaar model.
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Current Situation Future Vision

Buildings consume 
40% of the global 
energy production

Buildings use the energy of 
the sun to produce enough 
energy to power our cities

Generating profit by locally 
producing and saving energy 
with the building facades 

EU Energy Directive: Nearly Zero-Energy Buildings Required

The EU enforces energy 
efficiency directives on its 
member states by 2023

40%





4



5



66

SmartSkin the backbone of your smart façade 

The 3 core building blocks of our SmartSkin proposition

1. SmartWindows
Our windows generate power 
and data, the core product of 
the SmartSkin solution

2. EESYgrid
An efficient energy system to 
connect all windows including 
our small powerhouse, EESYbox.

3. EESYapp
See the performance of 
your SmartSkin to 
optimize for your building

Connecting with other façade functionalities

Automated sun blinds
Powered and controlled by 
SmartSkin to save energy 
and increase user happiness.

Climate control
SmartSkin can lower your 
utility bills with 15% by 
optimizing room temperature.

Ventilation control
Inside air quality can be 5 
times worse than outside. 
SmartSkin balances that out. 

Lighting control
Your lighting adapts to the 
time of day, improving your 
activities and also mood.
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PHYSEE: coatings, solar and sensors for glass industry

05
PHYSEE

R&D B.V. Production B.V.

PHYSEE Group B.V.PHYSEE Group B.V.

Projects B.V.

SmartSkin

PHYSEEbility Check

Data Services

LumiPHY 

AgriPHY 

SolarPHY 

FlatPack 

PowerModule 

OptimizerModule 

SensorModule 

PowerCorner 

Real estate developer

Contractor / 
Owner

IGU Manufacturers

Other Industries

FloatGlass Coaters

Greenhouse 
Builders
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EESYapp 2.0

Development 2019 Product Overview

SmartWindow ScreenLine

EESYcontrol

SmartModule

PowerWindow 2.1

EESYbox 3.0
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Core 
Activities

LMA

Supply Chain

CE compliance EN 1279

Component 
manufacturin
g at partners

PowerFrame
assembly at 

PHYSEE 
(FPF)

PowerWindo
w production 
at IGU-man.

Inter. dep.
services

Feasibility 
studies Mockups Demos

Supporting Activities

Install department Set up shop Go to market

Production

- CE (EMC & EN1279) compliance

- Flexible workforce, scales to demand

- Autonomous production at Pilkington & AGC
- Modular FPF built to scale (<5000sqm) 

- 65% cost reduced on 16mm version
- Target: 27PW/day at €25/m2 (COGS)

€ 0

€ 50

€ 100

€ 150

€ 200

€ 250

€ 300

€ 350

€ 400

PW1.3-16 PW2.0-16 PW2.1-16 PW2.1-29

Component cost

Production cost (total)

` * €/m2



Analyse: GOUDen Driehoek

Delft

Gemeente

Ondernemers

Universiteit

Gemeente Delft heeft op precieze het juiste moment ons
bijgestaan in het vinden van een juiste locatie, de juiste
middelen om die locatie verder uit te bouwen en heeft heel 
duidelijk kenbaar gemaakt bereikbaar te zijn.

Ondernemers die ik door de jaren in Delft heb leren kennen
hebben mij verder gebracht in het begrijpen van het eco-system 
het focussen op de juiste zaken en het aankloppen op de juiste
deuren.

Universiteit. De TU Delft heeft na jaren van samenwerking
steeds meer doorgekregen dat de propositie tech start-up en
research groep een geweldige synergie is. Op deze manier
hebben wij een competitieve voorsprong genoten en hebben zij
een directere koppeling aan de markt.

Delft is het ideale voorbeeld van een stad waarin deze drie
eenheid kan samenwerken en vervolgens meer waard kan
worden dan de optelsom van losse onderdelen.



Analyse: Delft

Technologie

Educatie Financiering

Locatie

DienstenDiensten zijn cruciaal voor de bloei van een
ecosysteem. Vervoer, ondersteuning, lokale
initiatieven en centrale kennispunten maken
interactie en groei mogelijk.

Educatie leidt tot de wereldwijd unieke bron van 
Talent. Door het hebben van deze toestroom is Delft 
niet alleen in staat om die te benutten maar heeft
Delft ook de plicht om deze positie eer aan te doen. 

Locatie is niet alleen de allerbelangrijkste voorwaarde
in vastgoed het is dat ook in vooruitgang. 
Vooruitgang van maatschappij en van technologie
zijn gebaat bij de juiste plek waar de juiste partijen
samenkomen. 

Financiering en ondersteunende initiatieven kunnen
ervoor zorgen dat (internationale) bedrijven zich hier
graag uitbreiden en jonge bedrijven zich hier verder
kunnen ontwikkelen. 

Technologie wordt steeds algemener gebruikt. Alles
is tegenwoordig ”tech”, maar Delft onderscheidt zich
door Deep--Tech. Technologie met diepgang die 
alleen ingenieurs en instituten kunnen waarborgen. 
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Core Values

Change the 
perspective

Trust and 
earn trust

Passion for 
Excellence

Make your 
mark

“PHYSEE is a place where individuals can 
flourish, and become the best version of 
themselves without compromising their 
own self”

- Joe Kao, Research Engineer at PHYSEE

05
PHYSEE
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PHYSEE’s ecosystem 
Investors

Paul Althuis
Delft Enterprises
Delft University

Bas van Veggel Partner 
COD / Timeless 
Developer/investor

Job Dura CEO 
Dura Vermeer 
Large contractor

Dinko Valerio 
Founder Crucell /Aescap
Entrepreneur/investor

Coen van Oostrom
CEO OVG / EDGE
Large developer

Daan van der Vorm
Chair VORM Bouw
Developer/contractor

05
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Advisors

Job Elders 
MD Nanotech Ventures 
Entrepreneur/investor

Carl Bahnmuller
Venture Partner     
ScaleUp Nation

Wil Flikweert
Partner EY
Funding & Finance

Hayat Chedid
Leadership Coach 
ScaleUp Nation

Support



Advies:
Installeer een groep/orgaan mét het unieke mandaat om niet alleen
de technologieen maar ook DELFT zelf schaalbaar te maken


