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automat yka dla domu

n   NICE POLSKA Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków, tel. 22 759 40 00, faks 22 759 40 21, www.nice.pl, e-mail: nice@nice.pl

n zaStoSowanie

Produkty Nice Polska mają szerokie zastosowa-

nie w automatyzacji:

l bram garażowych, wjazdowych skrzydło-

wych, przesuwnych, przemysłowych segmen-

towych i rolowanych

l rolet i markiz

l oświetlenia i nawadniania ogrodowego

l systemów parkingowych – szlabany

l alarmów 

n zalety

l nowoczesne wzornictwo, trwałość, nieza-

wodność, łatwość montażu i użytkowania

l możliwość zakupu napędów w zestawach

l nadajniki z kodem dynamicznie zmiennym, 

bezpieczeństwo przesyłania sygnału dzięki 

funkcji maskowania algorytmu zmiany kodu

l bardzo szeroka oferta, możliwość dopasowa-

nia do każdego rodzaju bramy oraz sterowanie 

jednym nadajnikiem wszystkimi urządzeniami 

(bramą wjazdową, bramą garażową i systemem 

rolet, oświetleniem, alarmem)

l bezpieczeństwo użytkowania przez rozbu-

dowany system zabezpieczenia przed wypad-

kami (fotokomórki, lampy ostrzegawcze, 

system amperometryczny, FOTOTEST, systemy 

rozblokowujące w przypadku braku zasilania)

l rozbudowana sieć dystrybucji i profesjonal-

na sieć serwisowa 

n CHarakteryStyka

l Nice Gate – kategoria produktów do auto-

matycznego otwierania bram wjazdowych, 

garażowych, przesuwnych oraz szlabanów; 

automatyka Nice daje bezpieczeństwo i wygo-

dę, ułatwia codzienne życie – pozwala otwie-

rać i zamykać bramę posesji bez wysiadania 

z samochodu, dzieci mogą bezpiecznie bawić 

się w ogrodzie i trzymać się z dala od ruchli-

wej ulicy; urządzenia Nice są projektowane 

tak, aby zapewnić komfort, bezpieczeństwo 

i wygodę użytkownikom

l Nice Screen – pierwszy inteligentny system 

do automatyzacji rolet i markiz. W systemie 

zastosowano programator czasowy, który 

może zarejestrować do 100 zdarzeń tygodnio-

wo, czujnik słońca i wiatru odpowiadający za 

bezpieczeństwo markizy; ofertę uzupełnia 

modułowy system sterowania NiceWay – po 

raz pierwszy użytkownik sam może dowolnie 

dostosować wygląd i użyteczność sterowania 

radiowego w zależności od swoich upodobań

l Nice Door – poprzez rodzinę TOM firma Nice 

przedstawia kompletny zestaw siłowników do 

bram przemysłowych – segmentowych i rolo-

wanych. Zaawansowana niemiecka technologia, 

jakość wykonania każdego szczegółu gwarantuje 

spełnienie rygorystycznych norm w zakresie bez-

pieczeństwa i wydajności, zgodnie z aktualnie obo-

wiązującymi normami i dyrektywami europejskimi 

n inFormaCJe dodatkowe

Aprobaty i certyfikaty: oznakowanie CE na 

wszystkich produktach

Dystrybucja: poprzez sieć ok. 1000 autory-

zowanych partnerów handlowych na terenie 

całego kraju, lista dostępna na www.nice.pl

Usługi: doradztwo techniczne, montaż, serwis, 

opieka gwarancyjna i pogwarancyjna, realiza-

cja nietypowych zamówień

Pozostała oferta: bramy garażowe, syste-

my parkingowe, szlabany, systemy kontroli 

dostępu MORX, napędy i systemy sterowania 

do rolet, fotokomórki, szeroka gama pilotów 

i radioodbiorników

Nagrody: Produkt Przyjazny dla Mojego Domu 

http://www.baza.budujemydom.pl

