
Ju¿ teraz mo¿esz mieæ jeszcze cieplejsz¹ bramê – 

– wykonan¹

Nice Design ISO 60 
 z grubszych o 50% paneli 60 mm!

Bramy segmentowe
Nice Design ISO 60

gara¿owe 

Obecnie coraz wiêksz¹ wagê przywi¹zuje siê do jak najlepszych w³aœciwoœci izolacyjnych produktów stosowanych w budynkach mieszkalnych. 
Segmentowa brama gara¿owa Nice Design ISO 60, dziêki zastosowanym rozwi¹zaniom konstrukcyjnym stanowi doskona³¹ odpowiedŸ na te potrzeby. 

Dziêki nim mo¿liwy jest do uzyskania wspó³czynnik przenikalnoœci cieplnej dla zamontowanej bramy o wym. 2500x2250 mm o wartoœci U=1,00 [W/m2K], 
a dla bramy 5000x2250 mm nawet U=0,94 [W/m2K]

PANELE
O GRUBOŒCI

60 mm

PODWÓJNA 
USZCZELKA

DOLNA

Zastosowanie dwuwargowych 
uszczelek bocznych na ca³ej 
wysokoœci i po obydwóch 
stronach otworu gara¿owego 
to rozwi¹zanie znacz¹co 
zwiêkszaj¹ce szczelnoœæ 
bramy.

Dodatkowa uszczelka 
jednowargowa zwiêksza 
szczelnoœæ bramy gara¿owej 
w miejscu jej styku 
z pod³o¿em.

DWUWARGOWA 
USZCZELKA 

GÓRNA

Gruboœæ 60 mm zachowana jest 
na ca³ej wysokoœci panela, tak¿e 
w miejscach ³¹czenia. Wspó³czynnik 
przenikania ciep³a dla sekcji 60 mm 
wynosi U=0,39 [W/m2K]. Jest to 
wartoœæ o 30% lepsza w stosunku 
do paneli o gruboœci 40 mm. 
Podwójne uszczelnienie miêdzy 
panelami zwiêksza szczelnoœæ 
bramy.

60 mm

50% wiêcej izolacji!

DWUWARGOWE 
USZCZELKI 

BOCZNE

Zastosowana na ca³ej szerokoœci bramy dwuwargowa uszczelka 
górna w po³¹czeniu ze specjaln¹ konstrukcj¹ ³uku górnego zapewnia 
optymalne doszczelnienie i docisk górnej sekcji do nadpro¿a.



Design ISO 60 rêczne/automatyczne

Nice Design

KOLORY PODSTAWOWE – WYM. STANDARDOWE*** DEKORY GRUPA I / DOWOLNY KOLOR RAL – WYMIARY STANDARDOWE***



Minimalna wysokoœæ 
nadpro¿a - brama

rêczna (mm)

280

150

Prowadzenie

Standard STH-280

Obni¿one LH-150

Minimalna wysokoœæ 
nadpro¿a - brama

automatyczna (mm)

290

160

Maksymalna
wysokoœæ nadpro¿a
do standardowych
podwieszeñ (mm)

360

280

Szerokoœæ
wêgarków
bocznych 

(mm)

100

100

Wysokoœæ œwiat³a
wjazdu - brama

rêczna (mm)

H - 80

H - 100

Wysokoœæ œwiat³a
wjazdu - brama

automatyczna (mm)

H

H - 100

* Dop³ata w przypadku zastosowania napêdu Spin22 (szczegó³y w opcjach bram 
automatycznych).
** Szczegó³y dotycz¹ce gwarancji na bramy i automatykê w karcie gwarancyjnej Nice.
*** Wymiary specjalne dostêpne u Partnera Handlowego Nice lub na stronie www.nice.pl 

Opcje do bram automatycznych

Opcje do bram rêcznych

Dop³aty:
• Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym

Cena pomniejszona:
• Przy zamówieniu bramy rêcznej bez
zamka i klamki. W opcji tej brama wyposa¿ona
zostanie w rygiel wewnêtrzny

Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów dostêpne u Partnera 
Handlowego Nice lub na stronie www.nice.pl 

50,00 netto

- 179,00 netto

150,00 netto

179,00 netto
50,00 netto

* Dop³ata do bramy automatycznej spe³niaj¹cej jednoczeœnie dwa warunki: 
wys. 2375 mm oraz obni¿one nadpro¿e LH. Konieczna zamiana napêdu 
SPIN21 na SPIN22
• Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny)
- konieczna do wysprzêglania awaryjnego z zewn¹trz. 
Przy tej konfiguracji bez rygla wewnêtrznego
• Uchwyt dwustronny w kolorze czarnym
• Wysprzêglanie awaryjne z zewn¹trz:
- SPA2 (tabela zastosowañ - cennik 2016 str. 45)
- OTA11 (tabela zastosowañ - cennik 2016 str. 45)
- MU (bramy z napêdami Shel)
• Pilot 2-kana³owy FLO2RE 
• Pilot 2-kana³owy VR z uchwytem mocuj¹cym
• Pilot 4-kana³owy FLO4RE 
• Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy SMX2R
• Fotokomórki EPMB (Spin)
• Fotokomórki BF (Shel)
• Lampa sygnalizacyjna LUCYB (z wbudowan¹ anten¹) 
• Lampa sygnalizacyjna ELB (z wbudowan¹ anten¹)
 
Pozosta³e opcje kolorów klamek i uchwytów dostêpne u Partnera 
Handlowego Nice lub na stronie 
  

www.nice.pl 

80,00 netto
90,00 netto
80,00 netto
80,00 netto

100,00 netto
90,00 netto

205,00 netto
190,00 netto
160,00 netto
100,00 netto
115,00 netto

• Dop³ata za obni¿one nadpro¿e (sprê¿yny skrêtne z ty³u) min. 150/160 mm
- Bramy o szer. B <= 4500 mm
- Bramy o szer. B > 4500 mm
• Rygiel wewnêtrzny
• K¹townik do monta¿u bocznego prowadnicy pionowej
• K¹townik perforowany o d³ugoœci L = 2000 mm
• Uchwyt listwy nadpro¿owej. 
Przeznaczenie do nadpro¿y ocieplonych 
styropianem - maksymalnie 90 mm 
(optymalne zastosowanie co 50 cm)

175,00 netto
250,00 netto

Dobór si³owników Nice

35,00 netto
8,00 netto/szt.

35,00 netto/szt.

10,00 netto/szt.

Shel 75

Shel 75L (Shel 75 + SH1)

Spin21

Spin41 (SN6041 + SNA30)

Opcje do bram rêcznych i automatycznych

Opcje/typy prowadzeñ/wymiary monta¿owe

DEKORY GRUPA II – WYMIARY STANDARDOWE***



Antracyt Metalik

Sosna Palona

D¹b Sheffield

Nice Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków
bramy@nice.pl
www.nice.pl

Niniejszy folder nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Dowolny kolor RALKolory podstawowe (Silk)

Dekory (Silk) - Grupa I

Dekory (Silk) - Grupa II

Partner Handlowy Nice

Paleta kolorów bram Design ISO 60
Paleta kolorów i oklein drewnopodobnych dostêpnych w segmentowych bramach 
gara¿owych Nice powsta³a w odpowiedzi na bie¿¹ce potrzeby i trendy 
w nowoczesnym budownictwie. Ró¿norodnoœæ dostêpnych kolorów daje 
nieograniczone mo¿liwoœci w kreowaniu wygl¹du bramy wkomponowanej 
w architekturê budynku i otoczenia.

Kolory podstawowe – to dwa najbardziej klasyczne kolory, RAL 9016 Biel 
i RAL 8014 Br¹z Sepia, dostêpne zawsze w bardzo atrakcyjnej cenie. 

Dekory Grupa I – to czternaœcie najczêœciej wybieranych przez klientów oklein. 
Bramy gara¿owe w tych okleinach zdaj¹ siê nigdy nie traciæ na swej atrakcyjnoœci.

Dekory Grupa II – to grupa dziewiêciu dodatkowych oklein wpisuj¹cych siê doskonale 
w aktualne trendy kolorystyczne. 

Dowolny kolor RAL – to niemal nieograniczone mo¿liwoœci lakierowania powierzchni 
bramy gara¿owej na wybrany kolor z palety RAL (z wy³¹czeniem kolorów per³owych, 
metalizowanych i fluorescencyjnych) w bardzo atrakcyjnej cenie. Mo¿liwoœæ taka stanowi 
doskona³e uzupe³nienie kolorów i oklein standardowych i daje pe³n¹ swobodê kreowania 
wygl¹du bramy gara¿owej.
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