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Nice

Nice Design

Nieznaczny ruch wystarczy 
by sterować całym domem.

Markizy, rolety, bramy
wjazdowe i garażowe,
systemy nawadniania
i oświetlenia ogrodowego - 
są zawsze pod kontrolą Nice.

Systemy automatyki, łatwe w instalacji 
i użytkowaniu, mogą być komponowane
dla całego domu, bez potrzeby
projektowania i tworzenia wyrafinowanych
i kosztownych instalacji: NiceWay jest
najprostszym sposobem na stworzenie
zintegrowanego systemu automatyki 
w każdym domu, biurze, hotelu lub
urzędzie. 

Wybór Nice gwarantuje:
• najwyższe osiągi;  
• najnowszą, zaawansowaną 

technologię; 
• praktyczne i innowacyjne 

wzornictwo.

1998
“Equip’Baie
Design”
Selection
Paris

2000
“International
Design
Gallery”
Expo 2000
Hannover

2000
MAK
Museum of
Applied Art
in Frankfurt
am Main

2001
Top in the
Category 
for “Designing
for the
Environment”
XIX Compasso
d’Oro

2002
Permanent
Collection
at The Cantù
Museum
of Design

1999, 2003,
2005
“Intel Design
Award”
Milan

1999, 2003
“ADI Design
Index”
Milan

2005
“Trophée
d’Argent”
Trophée 
du Design
Batimat



System Nice 
dla zarządzania
układami
automatyki,
oświetleniem i
nawadnianiem,
oferuje najwyższy
komfort
użytkowania.
System NRC (Nice
Radio Connection
- Połączenie
Radiowe Nice)
obniża koszty
instalacji i ułatwia
operacje
budowlane,
eliminując rurki
instalacyjne 
dla przewodów
elektrycznych.

Z Nice możesz zautomatyzować
każdą bramę wjazdową czy
garażową: lekką lub ciężką, 
do pracy lekkiej lub intensywnej.
Nice ma zawsze dla Ciebie idealne
rozwiązanie: nie zmokniesz gdy
pada, a musiałbyś opuścić
samochód z pracującym silnikiem
na środku drogi, by otworzyć 
lub zamknąć bramę i garaż. 
I nie musisz się martwić, jeśli
zostawiłeś otwartą bramę, a dzieci
lub pies, mogą wyskoczyć na
ulicę... Jednym słowem - 
o wiele mniej kłopotów...

Markizy i rolety mogą być łatwo
zautomatyzowane, bez zbędnych
kłopotów dla Ciebie i rodziny.
Jeśli wiatr się nasili lub słońce
zaświeci mocniej niż zwykle, 
Nice zadba również i o to: 
proste czujniki stale sprawdzają
warunki pogodowe, zwijając
markizy i opuszczając rolety 
nawet, gdy nie ma Cię w domu. 
Przy pomocy timera każdy system
automatyki może być sterowany
według Twoich życzeń -
wymagane funkcje we właściwym
czasie - aby budzić się wraz 
z porannym słońcem, chronić
Twoje kwiaty przed południowym
upałem, lub podnosić się 
i opuszczać jednocześnie 
w odpowiednim czasie.

Pojedynczy układ. 
Czy raczej system.



Nice

Jeżeli dom, biuro, budynek urzędu
lub nawet hotel posiadają wiele
systemów automatyki, wyobraź
sobie ile czasu zaoszczędzisz
uruchamiając je pojedynczo lub
grupowo, w jednym lub kilku
budynkach, w sposób pewny 
i szybki, tak jak tego oczekujesz.
Natychmiast! Tylko kliknij!

Czy wychodzenie na dwór
każdego ranka i wieczora, 
by podnieść lub opuścić rolowane
drzwi i kraty sklepu i dodatkowo
ubrudzić ręce, jest Twoją najlepszą
rozrywką? Instalacja systemu
automatyki Nice jest prosta,
szybka i zwiększa Twoje
bezpieczeństwo.

Wiele jest systemów kontroli
dostępu pojazdów dla parkingów
osiedlowych i biurowych, od
najprostszych do najbardziej
wyrafinowanych. Ty wybierasz, 
kto wjeżdża, i to tylko w dni 
i w porach, które określiłeś.
Zapewniony komfort i spokojna
głowa.
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Na przykład w nocy lub gdy nikogo nie 
ma w domu, chciałbyś podnieść wszystkie 
markizy i opuścić wszystkie rolety, łącząc
wszystkie poprzednio utworzone grupy 
(1= markizy w salonie, 2 = markiza w kuchni,
3/6 = wszystkie rolety). 
Możliwe jest uruchomienie wszystkich tych
automatów za pomocą jednego urządzenia
kontrolnego.

Inne przykłady grup wielokrotnych: markizy 
lub rolety w pomieszczeniach dziennych,
podobnie w sypialniach; w tych, z oknami 
na południe, w kuchni, na całym piętrze.

Klik!
Nice dba o Twój dom.
Nie martw się, gdy jesteś z dala od domu:
timer pozwoli ustawić czas i sposób, 
w jaki chciałbyś sterować swymi roletami 
i markizami, nie zapomni zamknąć 
Twą bramę lub garaż. 
Czujnik słońca-wiatru podniesie markizy 
gdy prędkość wiatru przekroczy zadany 
próg a opuści je gdy nasłonecznienie
wzrośnie ponad nastawiony limit.

Bezpieczeństwo i komfort na zawsze: 
Nice wszystko zaplanuje!



Nice



NRC: wolność przez radio.



Nice

Oferta Nice to bogactwo rozwiązań 
z użyciem sygnałów radiowych by
uprościć instalację oraz programowanie 
i użytkowanie każdego urządzenia.

System NRC (Nice Radio Connection)
obniża koszty instalacji i ułatwia operacje
budowlane, eliminując rurki instalacyjne
dla przewodów elektrycznych. 
Sprawia, że instalowanie dowolnego
automatu w starym budynku, lub 
w trakcie jego budowy jest prostsze 
i tańsze.

Łatwość instalowania.
Połączenie radiowe timera Planotime,
urządzeń sterowania radiowego Nice 
i czujnika Volo S-Radio jest możliwe
dzięki odbiornikowi, który wbudowany
jest w siłowniki. 
Zadaniem instalatora jest tylko
zabezpieczenie siłownika i podłączenie
dwóch przewodów zasilających!

Nice Radio Connection
jest kompletnym systemem: 
od ręcznych lub naściennych
nadajników, po czujniki
pogodowe i siłowniki.
Doświadczenie Nice pozwoliło
stworzyć wiarygodne produkty, 
o wyrafinowanych i innowacyjnych
możliwościach, nie mające
równych sobie na świecie.



NiceWay: wiele rozwiązań,
tylko jedno naciśnięcie.

Jedna z innowacji systemu
NiceWay polega na oddzieleniu
nadajnika od uchwytu. 
Jedenaście modułów nadajników
może być skojarzonych 
z pięcioma różnymi modelami 
uchwytów, by stworzyć 
elastyczny zakres rozwiązań
“szytych na miarę”.



Nice

Osłonka modułu - breloczek

Moduł nadajnika

Ścienny lub stolikowy uchwyt ochronny
wstrząso-odporny

Uchwyt stolikowy wstrząso-odporny

Kwadratowa plakietka ścienna

Prostokątna plakietka ścienna

Modułowy.
System NiceWay bazuje 
na grupie modułów
nadajników, które mogą
być umieszczone 
w czterech rodzajach
uchwytów, aby stworzyć
elastyczną ofertę rozwiązań
“szytych na miarę”.
Chociaż nadajniki,
dostępne jako 1 - 80
grupowe lub nawet 240
kanałowe, są bardzo
niewielkich rozmiarów,
niezwykle łatwo się 
nimi posługiwać.

Elastyczny.
Wybierając z pomiędzy
różnych dostępnych
naściennych, lub
stolikowych uchwytów,
możemy kontrolować
każde urządzenie 
w obrębie domu czy
ogrodu w pełnej zgodności
z systemami sterowania
Nice 433,92MHz: 
Ergo, Plano, FloR i VeryVR,
z którymi NiceWay jest
całkowicie kompatybilny.

Zrobiony na miarę.
By chronić układ
elektroniczny przed
brudem i wilgocią,
gumowa membrana
przycisków jest integralnie
związana z obudową
modułu nadajnika.
NiceWay może być
używany wszędzie 
w obrębie domu, garażu,
salonu, kuchni a nawet 
w łazience.

Profesjonalny.
Dla ułatwienia
programowania można
zastosować specjalne,
przenośne programatory
Nice.



Moduły
nadajników
NiceWay

Bardzo mały (40x40x10mm) 
i praktyczny, 240 kanałowy 
moduł z wyświetlaczem, 
kontrolujący 80 grup i 70 multi-grup,
jest idealny do zarządzania
wyrafinowanymi systemami.
Wszystkie markizy, rolety i bramy,
jak też domowe, biurowe czy
hotelowe systemy nawadniania 
lub oświetlenia - w 14g i 16cm2!

Moduły 1, 3, 6 i 9-kanałowe 
do kontroli pojedynczej 
automatyki, grup lub multi-grup.
Każdy jest dostępny w różnych
wersjach, specyficznych dla
produktów Nice Screen, 
Nice Gate lub dla obu jednocześnie,
i zaprojektowany dla sterowania
grupowego albo indywidualnego:

- markizy, rolety, bramy rolowane
- bramy wjazdowe, garażowe 

i przemysłowe, szlabany
- oświetlenie i systemy irygacyjne.

6 grup NiceScreen.
Moduł do kontroli 
sześciu grup markiz/rolet
indywidualnie, lub w 
multi-grupach, z funkcjami
podnoszenie-stop-
opuszczanie.

4 grupy NiceScreen 
+ aktywacja czujnika.
Moduł do kontroli 
czterech grup markiz/rolet
indywidualnie, lub w 
multi-grupach, z funkcjami
podnoszenie-stop-
opuszczanie i możliwością
sterowania czujnikiem
słońca.

3 systemy automatyki
NiceGate + 1 grupa
NiceScreen.  
Model mieszany, dla
sterowania krok-po-kroku
trzema systemami
bramowymi i jedną grupą
markiz/rolet z funkcjami
podnoszenie-stop-
opuszczanie.

2 grupy NiceScreen.
Moduł sterujący dwiema
grupami markiz/rolet 
z funkcjami podnoszenie-
stop-opuszczanie.

1 grupa NiceScreen.
Moduł sterujący do
markizy/rolety z funkcjami
podnoszenie-stop-
opuszczanie.

3 grupy NiceScreen. 
Moduł sterujący trzema
grupami markiz/rolet 
z funkcjami podnoszenie-
stop-opuszczanie.

80 grup NiceScreen.
Moduł dla sterowania 
80 grupami markiz/rolet 
z funkcjami podnoszenie-
stop-opuszczanie i
możliwością sterowania
czujnikiem słońca.

1 system automatyki 
krok-po-kroku.
Moduł jednokanałowy
idealny do sterowania
urządzeniem w trybie 
krok-po-kroku.

3 systemy automatyki.
Moduł trzykanałowy 
do sterowania trzema
układami automatyki.

9 systemów automatyki.
Moduł dziewięciokanałowy,
idealny do sterowania
urządzeniami w trybie
krok-po-kroku.

240 systemów 
automatyki NiceGate. 
Moduł do sterowania 240
systemami automatyki.



Ondo
Uchwyty
przenośne 
i naścienne

Przenośne - ze stolika na ścianę.
Ondo jest uniwersalną linią
uchwytów NiceWay; prosty system
naściennego, magnetycznego
mocowania przekształca Ondo 
z komfortowego przenośnego
nadajnika w elegancki naścienny
panel.

Ondo, wykonany z lśniącego,
odpornego na zabrudzenie plastiku,
ma gumowany spód, by zapewnić
lepszy uchwyt i zapobiec ślizganiu
po blacie stolika.

Moduł nadajnika można wcisnąć
tak, że Ondo może być trzymany 
w dwóch pozycjach, według
indywidualnych upodobań.

Mocowanie
naścienne 
z magnesem

Stone
Przenośne 
i stolikowe
uchwyty

Poręczne i praktyczne.
Wraz ze Stone, moduł nadajnika
staje się jeszcze bardziej
funkcjonalny i atrakcyjny. 
Wstrząso-odporna gumowa osłona,
całkowicie chroniąca nadajnik,
dowolnie w niej umieszczony -
Stone dostępny jest w neutralnych
lub jaskrawych kolorach by
perfekcyjnie wkomponować 
się w nowoczesne i eleganckie
wnętrze. 

Zawsze komfortowy.
Odporny na gwałtowne wstrząsy 
i ogrodową wilgoć, Stone jest
zawsze łatwy do odszukania, 
czy to w salonie, na biurowym 
barku, na blacie kuchennym, 
w łazience czy na basenie.



Naścienna,
prostokątna 

płytka WR

Naścienna,
kwadratowa 

płytka WS

Naścienne
uchwyty
Opla

Dyskretne, eleganckie i funkcjonalne.
Niezwykle płaski - tak jak sama
płytka - nadajnik wsunięty do Opla
tworzy dyskretne i funkcjonalne
punkty sterowania bez konieczności
jakichkolwiek operacji budowlanych.

Płytki naścienne NiceWay Opla 
są dostępne w wersji kwadratowej
(Opla-S) oraz prostokątnej (Opla-R) 
i w wielu różnych kolorach.

Tylko 9mm
grubości

Mini 
osłona
Go

Go Nice!
Wygodnie w kieszeni!
Każdy nadajnik NiceWay naprawdę
staje się przenośny z uchwytem 
Go: maksymalne możliwości 
dla zarządzania 240 kanałami 
z dowolnego miejsca i przy
minimalnych gabarytach.

Zrobiony ze wstrząso-odpornej
gumy w różnych, wyjątkowych
kolorach, Go chroni moduł przed
większością niebezpiecznych
uderzeń.

Go może być zaczepiony wszędzie 
i użyty nawet jako breloczek do
kluczy dzięki pętelce dołączonej 
do obudowy.

W ochronnej gumie,
zminiaturyzowany

(46x46x15mm)



Nice

“Wychodzimy…
Zamknij rolety 
na parterze…

Opuść w sypialni siatki
przeciwko owadom...

zwiń markizy...
Ok, Nice…!



Home Automation

www.niceforyou.com
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Headquarter

Nice SpA
Oderzo TV Italia
Tel. +39.0422.85.38.38 
Fax +39.0422.85.35.85
info@niceforyou.com

Nice in Italy

Nice Padova
Sarmeola di Rubano PD Italia
Tel. +39.049.89.78.93.2 
Fax +39.049.89.73.85.2
infopd@niceforyou.com

Nice Roma
Roma Italia
Tel. +39.06.72.67.17.61
Fax +39.06.72.67.55.20
inforoma@niceforyou.com

Nice worldwide

Nice France
Buchelay
Tel. +33.(0)1.30.33.95.95
Fax +33.(0)1.30.33.95.96
info@fr.niceforyou.com

Nice Rhône-Alpes
Decines Charpieu France
Tel. +33.(0)4.78.26.56.53
Fax +33.(0)4.78.26.57.53
infolyon@fr.niceforyou.com

Nice France Sud
Aubagne France
Tel. +33.(0)4.42.62.42.52
Fax +33.(0)4.42.62.42.50
infomarseille@fr.niceforyou.com

Nice Belgium
Leuven (Heverlee)
Tel. +32.(0)16.38.69.00
Fax +32.(0)16.38.69.01
info@be.niceforyou.com

Nice España Madrid
Tel. +34.9.16.16.33.00
Fax +34.9.16.16.30.10
info@es.niceforyou.com

Nice España Barcelona
Tel. +34.9.35.88.34.32
Fax +34.9.35.88.42.49
info@es.niceforyou.com

Nice Polska
Pruszków
Tel. +48.22.759.40.00
Fax +48.22.759.40.22
info@pl.niceforyou.com

Nice UK
Chesterfield
Tel. +44.87.07.55.30.10
Fax +44.87.07.55.30.11
info@uk.niceforyou.com

Nice Romania
Cluj Napoca
Tel./Fax +40.264.45.31.27
info@ro.niceforyou.com

Nice Deutschland
Gelnhausen-Hailer
Tel. +49.60.51.91.52-0
Fax +49.60.51.91.52-119
info@de.niceforyou.com

Nice China
Shanghai
Tel. +86.21.575.701.46

+86.21.575.701.45
Fax +86.21.575.701.44
info@cn.niceforyou.com

Nice USA Inc.
Jacksonville, Fl.
Tel. +001.904.786.7133
Fax +001.904.786.7640
info@us.niceforyou.com

Zawsze jest czas, by wyjść.

Siedząc w swym ulubionym fotelu, 
oglądając ulubiony program, 
podlałeś ogród, opuściłeś rolety
by stworzyć idealne oświetlenie 
i powitałeś gości, otwierając bramę
i zapalając światła na podjeździe.

W międzyczasie system 
automatycznie zwinął markizy...

Do góry.

Stop.

Do dołu.


