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Na przestrzeni lat firma została liderem 
rynkowym w segmencie automatyki dla 
domu i przemysłu, zwiększając znaczą-
co świadomość marki wśród obecnych 
i przyszłych użytkowników oraz silnie roz-
budowując sieć profesjonalnej dystrybucji. 
Obecnie Nice Polska oferuje: automatykę 
do bram przesuwnych, skrzydłowych, 
garażowych, przemysłowych oraz rolet, 
segmentowe bramy garażowe oraz prze-
mysłowe, szybkobieżne bramy rolowane, 
systemy parkingowe, systemy kontroli 
ruchu pieszych oraz wideodomofony. 
Przez 25 lat sprzedaliśmy w Polsce 
DZIESIĘĆ MILIONÓW PRODUKTÓW, które 
ułatwiają naszym klientom życie, tworząc 
świat bez barier. Było to możliwe dzięki 
prężnej rozbudowie sieci profesjonalnej 
dystrybucji. Obecnie współpracujemy 
z ponad 1500 Partnerów Handlowych 

z obszaru całej Polski, a dobre relacje 
z Klientami są jednym z priorytetów 
naszej działalności.  

Sieć sprzedaży
Dystrybucja produktów Nice odbywa 
się poprzez sieć ponad 1500 dystrybu-
torów posiadających ponad dwa tysiące 
Licencjonowanych Instalatorów, którzy 
ukończyli profesjonalne szkolenie 
 techniczne i pozytywnie zaliczyli wymaga-
ny egzamin. Listę rekomendowanych  
dystrybutorów można znaleźć na stronie  
www.nice.pl/gdzie-kupic

Nasze Marki
Nice Polska jako część Grupy Nice
Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest 
międzynarodowym liderem sektora Home 
Automation, Home Security i Smart Home, 

oferując szeroką gamę zintegrowanych 
rozwiązań do automatyzacji bram wjaz-
dowych, bram garażowych, osłon prze-
ciwsłonecznych, systemów parkingowych, 
bezprzewodowych systemów alarmowych 
i systemów bezpieczeństwa dla domu 
i przemysłu. Nice sprzedaje swoje pro-
dukty do ponad 100 krajów i ma obecnie 
24 oddziały na 5 kontynentach oraz 14 
zakładów produkcyjnych i 13 ośrodków 
badawczo-rozwojowych. Z zatrudniony-
mi 2300 pracownikami przyczynia się 
do rozpowszechnienia idei Made in Italy 
na całym świecie, dzięki wysokiej jakości 
rozwiązaniom, które mądrze łączą tech-
nologię, wzornictwo, innowacje i łatwość 
użytkowania. Każdego dnia Nice w swoich 
laboratoriach wykonuje testy, aby zapew-
nić najwyższe standardy jakości i bezpie-
czeństwa. Wizja Nice „świat bez barier” 

Oferta Nice Polska na przestrzeni lat
Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów 
włoskiej firmy Nice Group – silnej międzynarodowej grupy posiadającej 
obecnie 24 oddziały na całym świecie. Od 1996 roku, z dystrybutora 
podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, Nice Polska stał się 
dostawcą kompleksowych systemów automatyki dla domu i przemysłu.
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i misja „ułatwiaj codzienne czynności” kon-
centruje się na ludziach, zaskakując ich 
zarządzaniem automatyką z maksymalną 
kontrolą, bezpieczeństwem i dopasowa-
niem do indywidualnych potrzeb. 

Co wyróżnia automatykę Nice?
– nowoczesne wzornictwo, trwałość, nieza-
wodność,
– łatwość montażu i użytkowania,
– nadajniki z kodem dynamicznie zmien-
nym,
– szeroka oferta,
– możliwość sterowania wszystkimi 
urządzeniami (bramą wjazdową, bramą 
garażową i systemem rolet, oświetleniem 
czy alarmem) z pomocą aplikacji w smart-
fonie,
– system zabezpieczenia przed wypadka-
mi,
– rozbudowana sieć dystrybucji i profesjo-
nalna sieć serwisowa.

Najbardziej znane kategorie 
produktowe firmy to:
Automatyka wjazdowa: przeznaczona do 
otwierania bram wjazdowych, garażowych, 
przesuwnych oraz szlabanów. Zapewnia 
bezpieczeństwo i wygodę użytkowania, 
ułatwia codzienne życie. Pozwala otwierać 

i zamykać bramę posesji bez wysiadania 
z samochodu.
Automatyka do rolet: kompletny 
i wszechstronny asortyment systemów 
automatyki do osłon przeciwsłonecznych, 
rolet, markiz, żaluzji oraz bram rolowanych 
do zastosowania w domach, biurach, hote-
lach, firmach oraz mieszkaniach.
Bramy garażowe i przemysłowe: oferta 
segmentowych bram garażowych Nice 
obejmuje siedem podstawowych modeli 
– spośród których każdy znajdzie coś dla 
siebie. Prostota, elegancja, nowoczesne 
wzornictwo to główne zalety bram seg-
mentowych Nice. Bramy przemysłowe 
Nice to szeroka gama kolorów, wymiarów 
a także szeroki wybór opcji dodatkowych 
takich jak przeszklenia, typy prowadzeń 
lub drzwi serwisowe.

Pozostała oferta
– systemy parkingowe,
– szlabany,
– systemy kontroli dostępu,
– napędy i systemy sterowania do rolet,
– fotokomórki,
– szeroka gama pilotów i radioodbiorni-
ków,
– wideodomofony,
– kontrola ruchu pieszych,

– zapory drogowe.
Usługi:
– doradztwo techniczne,
– montaż,
– serwis,
– opieka gwarancyjna i pogwarancyjna,
– realizacja nietypowych zamówień.

Nice – lider w branży automatyki do 
bram, 25 lat doświadczeń. Miliony zado-
wolonych klientów i ponad 10 milionów 
funkcjonujących produktów, dalej nie 
spoczywamy na laurach – rozwijamy się 
dla Ciebie!

Nice Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
tel. 22 759 40 00
www.nice.pl
nice.pl@niceforyou.com

Grupa Nice zrzesza kilkanaście marek. Najpopularniejsze z nich to:


