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AUTOMAT YKA DLA DOMU, BRAMY GARAŻOWE

ZASTOSOWANIE
Nice Polska obecna na polskim rynku od 1996 roku, jest największym na rynku 
dostawcą inteligentnych i kompleksowych systemów zarządzania automatyką 
domową oraz producentem segmentowych bram garażowych. Produkty Nice 
Polska mają szerokie zastosowanie w automatyzacji:

 bram garażowych, wjazdowych skrzydłowych, przesuwnych, przemysłowych 
segmentowych i rolowanych

 rolet i markiz
 oświetlenia i nawadniania ogrodowego
 systemów parkingowych – szlabany
 alarmów

ZALETY
 nowoczesne wzornictwo, trwałość, niezawodność
 łatwość montażu i użytkowania
 możliwość zakupu napędów w zestawach
 nadajniki z kodem dynamicznie zmiennym, bezpieczeństwo przesyłania 

sygnału dzięki funkcji maskowania algorytmu zmiany kodu
 bardzo szeroka oferta, możliwość dopasowania do każdego rodzaju bramy 

oraz sterowanie jednym nadajnikiem wszystkimi urządzeniami (bramą wjazdo-
wą, bramą garażową i systemem rolet, oświetleniem, alarmem)

 bezpieczeństwo użytkowania przez rozbudowany system zabezpieczenia 
przed wypadkami (fotokomórki, lampy ostrzegawcze, system amperometrycz-
ny, FOTOTEST, systemy rozblokowujące w przypadku braku zasilania)

 rozbudowana sieć dystrybucji i profesjonalna sieć serwisowa

CHARAKTERYSTYKA AUTOMATYKI
Nice Gate – kategoria produktów do automatycznego otwierania bram wjaz-
dowych, garażowych, przesuwnych oraz szlabanów; automatyka Nice daje bez-
pieczeństwo i wygodę, ułatwia codzienne życie – pozwala otwierać i zamykać 
bramę posesji bez wysiadania z samochodu, dzieci mogą bezpiecznie bawić się 
w ogrodzie i trzymać się z dala od ruchliwej ulicy; urządzenia Nice są projekto-
wane tak, aby zapewnić komfort, bezpieczeństwo i wygodę użytkownikom
Nice Screen – pierwszy inteligentny system do automatyzacji rolet i markiz; 
w systemie zastosowano programator czasowy, który może zarejestrować do 
100 zdarzeń tygodniowo, czujnik słońca i wiatru odpowiadający za bezpieczeń-
stwo 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
Nice Door – poprzez rodzinę TOM firma Nice przedstawia kompletny zestaw 
siłowników do bram przemysłowych – segmentowych i rolowanych; zaawanso-
wana niemiecka technologia, jakość wykonania każdego szczegółu gwarantuje 
spełnienie rygorystycznych norm w zakresie bezpieczeństwa i wydajności, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami i dyrektywami europejskimi

CHARAKTERYSTYKA BRAM GARAŻOWYCH
Bramy Nice Classic, Nice Premium i Nice Design to bogactwo stylów, kolorów 
i rozmiarów, zarówno w wersji ręcznej, jak i automatycznej, umożliwiające ela-
styczne dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb każdego Klienta i każdego 
domu. Nice Simple Classic – stanowi połączenie uniwersalności wąskiego 
przetłoczenia ze strukturą Woodgrain imitującą naturalne drewno. Dostępność 
w 6 kolorach RAL oraz dwóch najpopularniejszych kolorach drewnopodobnych, 
gwarantuje swobodę w doborze bramy do pozostałej stolarki otworowej czy też 
elewacji budynku.
Nice Classic – wąskie przetłoczenia poziome bramy to wyjątkowo uniwersalne 
rozwiązanie. Idealnie komponuje się zarówno z nowoczesną, jak i klasyczną 
architekturą domu.
Nice Premium – szerokie przetłoczenia poziome to połączenie klasycznego 
i nowoczesnego wzornictwa. Eleganckie pojedyncze przetłoczenie w środkowej 
części sekcji, zwłaszcza w okleinach drewnopodobnych, do złudzenia przypomi-
na bramę wykonaną z litego drewna. Model idealnie komponujący się zarówno 
w nowoczesnej, jak i klasycznej architekturze.
Nice Design – gładka powierzchnia bez przetłoczeń poziomych zachwycająca 
prostotą formy i elegancją idealnie wyglądająca w nowoczesnych budynkach. 
Doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących proste, a zarazem wyjątkowo orygi-
nalne rozwiązania.

INFORMACJE DODATKOWE
Aprobaty i certyfikaty: oznakowanie CE na wszystkich produktach
Dystrybucja: poprzez sieć ok. 1000 autoryzowanych partnerów handlowych na 
terenie całego kraju, lista dostępna na www.nice.pl
Usługi: doradztwo techniczne, montaż, serwis, opieka gwarancyjna i pogwa-
rancyjna, realizacja nietypowych zamówień
Pozostała oferta: 

 bramy garażowe
 systemy parkingowe
 szlabany
 systemy kontroli dostępu MORX
 napędy i systemy sterowania do rolet
 fotokomórki
 szeroka gama pilotów i radioodbiorników 

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
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