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Artyku  promocyjny

Wieloletnie do wiadczenie na rynku automatyki 

dla domu, coraz wi ksze zaufanie konsumentów 

i specjalistów do marki Nice oraz przyj ta stra-

tegia dostarczenia klientom kompleksowej ofer-

ty uzupe niaj cych si  produktów sta y si  fun-

damentem do wprowadzenia na rynek wysokiej 

klasy segmentowych bram gara owych Nice.

Elastyczno  monta u
Niewygórowane wymagania instalacyjne bram 

gara owych Nice umo liwiaj  monta  w wi k-

szo ci istniej cych otworów gara owych. Przy 

rozwi zaniu ze standardowym typem prowa-

dzenia do zamontowania bramy wraz z nap dem 

elektrycznym wystarczaj ca wysoko  nadpro-

a to 22 cm, a w przypadku opcji prowadzenia 

obni onego - tylko 13 cm. Niezb dna przestrze

po bokach bramy zosta a tak e maksymalnie 

ograniczona - wystarczaj ca do prawid owe-

go monta u szeroko  w garków bocznych to 

tylko 10 cm. 

Szeroka oferta wymiarowa
44 kombinacje wymiarów standardowych za-

pewniaj  mo liwo  dopasowania oferty do nie-

mal ka dego otworu gara owego, zarówno pod 

wzgl dem szeroko ci, jak i wysoko ci. Istnieje 

równie  mo liwo  zamówienia bram w wy-

miarach specjalnych. Opcja ta mo liwa jest we 

wszystkich dost pnych kolorach i modelach po-

szycia zewn trznego a swym zasi giem obejmu-

je zakres szeroko ci od 2200 mm do 5000 mm 

i wysoko ci do 3000 mm. 

Elegancja w standardzie
Wszystkie modele poszycia zewn trznego bram 

gara owych Nice standardowo dost pne s  w wy-

konaniu g adkiej struktury powierzchni blachy 

typu Silk. Rozwi zanie to cieszy si  najwi k-

szym zainteresowaniem klientów ze wzgl du

na elegancj  i estetyk  wykonania.

Ró norodno  barw i wzorów
Bramy gara owe Nice dost pne s  w trzech wzo-

rach, które u atwiaj  dopasowanie bramy do ar-

chitektury i stylistyki ka dego budynku.

Nice Classic – w skie przet oczenia poziome 

to wyj tkowo uniwersalne rozwi zanie ideal-

nie komponuj ce si  zarówno z nowoczesn ,

jak i klasyczn  architektur  domu.

Nice Premium – szerokie przet oczenia pozio-

me to po czenie klasycznego i nowoczesnego 

wzornictwa. Eleganckie, pojedyncze przet ocze-

nie w rodkowej cz ci sekcji, zw aszcza w okle-

inach drewnopodobnych, do z udzenia przypo-

mina bram  wykonan  z litego drewna.

Nice Design – g adka powierzchnia bez prze-

t ocze  poziomych. Model ten idealnie kompo-

nuje si  z modernistyczn  architektur  budyn-

ków.

Tak e paleta kolorów i oklein drewnopodob-

nych powsta a w odpowiedzi na bie ce po-

trzeby i trendy w budownictwie. Ró norodno

oferowanych kolorów daje nieograniczone mo -

liwo ci wyboru zgodnie z koncepcj  domu i jego 

otoczenia. Bramy Nice dost pne s  w 6 najcz -

ciej kupowanych kolorach standardowych oraz 

4 najcz ciej poszukiwanych przez klientów okle-

inach drewnopodobnych (Z oty D b, Orzech, D b

Bagienny, Winchester). Mo liwa jest zamówienie 

lakierowania bramy w niemal ka dym kolorze 

z palety RAL w bardzo atrakcyjnej cenie.

Komfort bramy automatycznej 
w standardzie
Bramy segmentowe Nice dost pne s  zarówno 

w wersji r cznej i automatycznej. Oferta bram 

automatycznych jest bardzo szeroka i swym 

zakresem obejmuje wszystkie dost pne mode-

le, kolory oraz wymiary zarówno standardowe 

jak i specjalne. Atrakcyjno  oferty Nice to nie 

tylko doskona a cena, która zawsze jest zdecy-

dowanie ni sza ni  brama oraz nap d zakupio-

ne osobno. Automatyczne bramy gara owe Nice 

standardowo wyposa one zosta y w nowocze-

sne automaty najwy szej jako ci, jak SPIN 21, 

SPIN 22, SPIN 41 czy te  SPIN 41L. Wszystkie 

te nap dy wyposa one s  w zbrojony pasek na-

p dowy oraz drog  radiow  z kodem dynamicz-

nie zmiennym FLOR. Elementy te wp ywaj  na 

zwi kszenie zarówno komfortu jak i bezpiecze -

stwa u ytkowania.

Gwarancja bezpiecze stwa
Segmentowe bramy gara owe Nice przesz y sze-

reg rygorystycznych testów i bada , dzi ki któ-

rym oznakowane zosta y europejskim znakiem 

bezpiecze stwa CE. To co jest równie wa ne to 

fakt, i  w wietle przepisów prawa brama wraz 

z automatyk  traktowana jest jako maszyna. 

Bramy gara owe Nice przebadane zosta y cz-

nie z nap dami jako urz dzenie elektromecha-

niczne i spe niaj  wymogi odpowiednich maszy-

nowych norm i dyrektyw europejskich. 

Dane techniczne
Wykonanie segmentów: blacha stalowa 0,5 mm, 

ocynkowana ogniowo, powleczona poliestrem,

Wype nienie segmentów: bezfreonowa pianka 

poliuretanowa o grubo ci 40 mm

Konstrukcja segmentów: bezpieczne rozwi za-

nie uniemo liwiaj ce przyci cie palców podczas 

cyklu pracy bramy

Konstrukcja no na: stal ocynkowana ogniowo

System wywa ania: spr yny skr tne testowa-

ne na min. 15 000 cykli

Zabezpieczenia: standardowo zabezpieczenie 

w przypadku p kni cia spr yn

Wspó czynnik przenikania ciep a (U), przyk a-

dowe warto ci:

Brama 2400 × 2125 mm wspó czynnik 

U = 1,2 W/(m2K)

Brama 5000 × 2250 mm wspó czynnik 

U = 1,1 W/(m2K)
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Segmentowe bramy gara owe Nice
– zobaczysz ró nic !
W ofercie firmy Nice, lidera bran y automatyki do bram i rolet, pojawi a si

nowo  – segmentowe bramy gara owe, które cz  w sobie wygod  u ytko-

wania, doskona e parametry techniczne oraz bogactwo barw i dekorów.
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