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n ZALETY

l nowoczesne wzornictwo, trwałość, nieza-

wodność,

l łatwość montażu i użytkowania,

l nadajniki z kodem dynamicznie zmiennym,

l szeroka oferta,

l możliwość sterowania wszystkimi urządze-

niami (bramą wjazdową, bramą garażową 

i systemem rolet, oświetleniem, alarmem) 

z pomocą jednego nadajnika,

l system zabezpieczenia przed wypadkami,

l rozbudowana sieć dystrybucji i profesjonal-

na sieć serwisowa.

Najbardziej znane kategorie produktowe 
firmy to:
Automatyka wjazdowa: przeznaczona do 

otwierania bram wjazdowych, garażowych, 

przesuwnych oraz szlabanów. Zapewnia bez-

pieczeństwo i wygodę użytkowania, ułatwia 

codzienne życie. Pozwala otwierać i zamykać 

bramę posesji bez wysiadania z samochodu.  

Automatyka do rolet: kompletny i wszech-

stronny asortyment systemów automatyki 

do osłon przeciwsłonecznych, rolet, markiz, 

żaluzji oraz bram rolowanych do zastosowania 

w domach, biurach, hotelach, firmach oraz 

mieszkaniach. 

Bramy garażowe i przemysłowe: oferta 

segmentowych bram garażowych Nice obej-

muje osiem podstawowych modeli – spośród 

których każdy znajdzie coś dla siebie. Prostota, 

elegancja, nowoczesne wzornictwo to główne 

zalety bram segmentowych Nice. 

Bramy przemysłowe Nice to szeroka gama 
kolorów, wymiarów a także szeroki wybór 
opcji dodatkowych takich jak przeszklenia, 
typy prowadzeń lub drzwi serwisowe. 

n INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁA OFERTA
l systemy parkingowe,

l szlabany,

l systemy kontroli dostępu,

l napędy i systemy sterowania do rolet,

l fotokomórki,

l szeroka gama pilotów i radioodbiorników,

l wideodomofony,

l kontrola ruchu pieszych,

l zapory drogowe.

Usługi:
l doradztwo techniczne,

l montaż,

l serwis,

l opieka gwarancyjna i pogwarancyjna,

l realizacja nietypowych zamówień.

Nice Polska jest częścią międzynarodowej Grupy Nice, która od 2010 roku realizuje strategię opartą na rozwoju poprzez strategiczne przejęcia spół-

ek. Dzięki niej sukcesywnie umacnia swoją pozycje na nowych obszarach geograficznych, ale też wzbogaca ofertę produktową oferując klientom 

coraz bardziej kompleksowe rozwiązania z zakresu automatyki domowej, home security i smart home. Poszerzając portfolio produktów, Nice 

realizuje wyraźnie określoną misję i zaspokaja coraz większe potrzeby rynku w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań, czyniących życie 

łatwiejszym i wygodniejszym. 

Tylko w 2018 roku, Grupa Nice przejęła 5 spółek zlokalizowanych we Włoszech, Brazylii, Stanach Zjednoczonych i Polsce – Fibar Group producent 

zaawansowanych rozwiązań z segmentu smart home od lipca 2018 jest częścią Grupy. 

Nasze Marki: Grupa Nice zrzesza kilkanaście marek. Najpopularniejsze z nich to:

Marka Nice jest obecna na polskim rynku od 23 lat. W tym czasie asortyment firmy powiększył się od prostych rozwiązań do kompleksowej 

oferty uzupełniających się produktów. Obecnie Nice Polska oferuje: automatykę do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, przemy-
słowych oraz rolet, segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli ruchu pieszych oraz wideodomofony. 

Sieć sprzedaży: dystrybucja produktów Nice odbywa się poprzez sieć ponad 1500 dystrybutorów posiadających ponad dwa tysiące 

Licencjonowanych Instalatorów, którzy ukończyli profesjonalne szkolenie techniczne i pozytywnie zaliczyli wymagany egzamin. Listę rekomendo-

wanych dystrybutorów można znaleźć na stronie www.nice.pl/gdzie-kupic. 

AUTOMAT YKA DLA DOMU

n   NICE POLSKA Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 2a, 05-800 Pruszków

tel. 22 759 40 00, www.nice.pl, e-mail: nice@nice.pl

Automatyka do bram przesuwnych Automatyka do bram skrzydłowych Automatyka do bram garażowych Automatyka do rolet Bramy garażowe
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Automatyka do rolet, markiz i żaluzji

Automatyka dla domuyy

Automatyka wjazdowa i bramy garażowe – szeroka oferta automatyki 
wjazdowej, garażowej, przesuwnej oraz bramy garażowe Nice, daje poczucie 
bezpieczeństwa i poprawia jakość życia przez ułatwienie codziennych czynno-
ści. Oferta Nice to nowoczesne siłowniki idealnie dostosowane do różnorod-
nych rozmiarów, ciężaru, częstotliwości i szybkości otwierania bram.

Smart Home – Nice Wi-Fi – przeznaczony do zdalnego sterowania automa-
tyką domową z dowolnego miejsca na świecie, za pośrednictwem telefonu 
komórkowego. Moduł współdziała z aplikacją Nice Wi-Fi, którą można pobrać 
bezpłatnie z App Store oraz Google Play. Urządzenie jest proste w obsłudze 
i montażu. .

Wideodomofony – wysoka funkcjonalność oraz nowoczesny design to 
cechy, które sprawiają, że wideodomofony z oferty Nice są idealnie dopaso-
wanym rozwiązaniem dla potrzeb polskiego rynku. Wysoki poziom bezpie-
czeństwa, niskie zużycie energii, prosty w obsłudze interfejs i konkurencyjna 
cena to tylko niektóre spośród ich licznych zalet. .

Automatyka przemysłowayy pp yy

Kontrola ruchu pieszych – bramki obrotowe, rozsuwane, uchylne czy 
tripody, a także szeroka gama akcesoriów takich jak wygrodzenia, barierki, 
taśmy i słupki oraz platformy mobilne sprawiają, że asortyment Nice z za-
kresu kontroli ruchu pieszych jest bardzo konkurencyjny i kompleksowy.

Szlabany oraz Systemy Parkingowe Nice – są to idealne rozwiązania 
przeznaczone do kontroli przejazdu i zarządzania dowolnej wielkości po-
wierzchniami parkingowymi. Nowoczesne szlabany elektromechaniczne 
Nice idealnie nadają się do obiektów publicznych, wspólnot mieszkanio-
wych, przedsiębiorstw i zastosowań przemysłowych.

Bollardy Nice – to idealne rozwiązanie dla kontroli dostępu pojazdów
w różnych warunkach, zarówno tych których mamy dostępność zasilania 
oraz tych, w których tej dostępności nie ma. Bollardy zyskują popularność, 
ponieważ gwarantują bardzo wysokie bezpieczeństwo terenu, który
zabezpieczają.

yy , jj

Automatyka do rolet – niezawodne, elastyczne i wszechstronne rozwią-
zania do wszystkich typów rolet – zarówno w konfiguracji przewodowej jak 
i radiowej. Możliwość zastosowań we wszystkich rozwiązaniach architekto-
nicznych. 

Automatyka do markiz – dyskrecja, bezpieczeństwo oraz możliwość 
pełnej kontroli nad nasłonecznieniem pomieszczenia, to tylko niektóre plusy 
posiadania automatyki do markiz. Markizy mogą być sterowane drogą ra-
diową za pomocą jednego kliknięcia. Nice skupił się przy wprowadzeniu 
silników na niskim zużyciu energii wprowadzanych produktów.

Automatyka do żaluzji fasadowych i pergoli – automatyka do żaluzji 
znajdzie zastosowanie nie tylko w przemyśle, ale także w gospodarstwie 
domowym. Przewiewnie i przezroczyście – tak się dzisiaj buduje. Obiekty 
wyposażone w silniki i automatyczne żaluzje zyskują przejrzystość i same 
regulują poziom nasłonecznienia.
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