SIMPLIFIQUE
A SUA VIDA
COM NICE
SOLUÇÕES À MÃO
PARA A AUTOMAÇÃO
DE TOLDOS E ESTORES

É MAIS BELO
FAZÊ-LO COM
NICE
Um sistema de automação para toldos e estores
torna qualquer habitação única: a sua casa fica
mais funcional e adquire mais valor.
A Nice tem sempre algo mais.

NOVOS SISTEMAS DE COMANDO,
DE FÁCIL UTILIZAÇÃO
E AVANÇADÍSSIMOS,
PERMITEM ACCIONAR
TOLDOS, ESTORES
E PROTECÇÕES SOLARES,
DA FORMA QUE PREFERIR…
Tudo com um clique >>>

Com um clique
mais fácil
Era MiniWay
Transmissores miniaturizados,
para a gestão intuitiva
das protecções solares.
De utilização fácil e imediata,
graças ao comando directo
do grupo, de toldos e estores,
com teclas dedicadas.
Com suporte magnético
para a aplicação na parede.

Com um clique
mais tecnológico
Era P

Máxima
integração
Era Touch

Design e funções de vanguarda
para o controlo das protecções solares.
Para a gestão de até 6 grupos
de automatismos, também
com activação separada
dos sensores climáticos.

Touch screen para o comando
dos automatismos Nice,
para a gestão e programação
também do sistema de alarme
(NiceHome System).
Visor gráfico intuitivo,
guia vocal, programador
horário semanal,
leitor de proximidade
para badge de transponder
e muito mais...

MÁXIMO CONFORTO, PARA UMA VERDADEIRA
POUPANÇA E IMPACTO MÍNIMO!

Um encontro de design, tecnologia
e inovação, simples e ao serviço de todos.
Os sistemas Nice são o ideal
nas renovações e na actualização de
sistemas existentes em qualquer tipo de edifício:
do mini-apartamento a condomínios,
moradias, escritórios e comunidades.
Sistemas de automação,
também 100% wireless,
para tirar o máximo partido da sua casa.

MAIS CONFORTO

Comando Touch Screen
também com função de
programador horário

MESMO QUANDO ESTÁ LONGE
DE CASA, TRANQUILO COM NICE!
Com os práticos transmissores wireless poderá fechar
os estores em simultâneo antes de sair de casa e abri-los
todos à chegada; com o comando Nice Touch, que integra
os sistemas, é impossível esquecer os portões
de entrada e de garagem abertos.

Graças à função de programador horário
poderá definir a hora e os modos que deseja
para o movimento dos automatismos da sua casa.
Mesmo na sua ausência, a abertura e o fecho de toldos
e estores darão a impressão, a potenciais intrusos,
de que está alguém em casa.

MAIS SEGURANÇA

TUDO AUTOMÁTICO COM
NICEWAY SENSOR, ONDE QUER QUE ESTEJA!
O sensor de temperatura regula a abertura
de estores e toldos de forma a
manter o nível de luminosidade do ambiente
dentro dos limites desejados, enviando autonomamente
comandos de fecho, em caso de luz intensa,
ou de abertura, em caso de pouca luz.

MAIS ENERGIA

Instalável onde pretender:
no vidro, com o suporte transparente
fornecido, e em qualquer lugar da divisão.

O SISTEMA DE COMANDO
MAIS ELEGANTE E DISCRETO.
Os receptores Nice, dissimuláveis no interior
dos normais espelhos de parede, são a solução ideal
nas renovações e na actualização dos sistemas
existentes para um controlo eficiente dos automatismos
da casa e dos pontos de luz, sem a necessidade
de substituir o sistema existente nem
de fazer obras de construção!
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Verdadeira poupança energética:
o sensor de sol funciona,
graças à energia solar,
sem ligações à rede eléctrica.

O controlo dos toldos,
persianas e estores
reduz as necessidades energéticas
de aquecimento.
As persianas de enrolar, as portadas
e os estores interiores aumentam
a resistência térmica e o isolamento
global da caixilharia de vidro
e podem contribuir para as necessidades
energéticas de aquecimento em 10%*.

Em caso de vento forte, o sensor faz subir
automaticamente o toldo para evitar que este se danifique:
para ter um toldo mais bonito ao longo do tempo!
Em caso de sol, pelo contrário, o sensor captará a forte
luminosidade e fará baixar os toldos para proteger
os ambientes interiores do calor.
Desso modo, também se garante a poupança energética:
os ambientes reparados do sol ficam mais frescos
e asseguram menores despesas de arrefecimento!
Em caso de chuva,
os sensores climáticos Nemo, fiáveis e precisos, medem
as condições meteorológicas e gerem, com total autonomia,
o movimento dos toldos em função das condições climáticas
e ambientais detectadas.

INVERNO

100%
WIREL
ESS

OS SENSORES CLIMÁTICOS
NICE NEMO

Nada mais cómodo: pensa a Nice!

O controlo dos toldos
e persianas externas reduz
as necessidades energéticas
de arrefecimento
e melhora o conforto de verão
até 40 KWh/mq, tornando
em muitos casos supérflua
a própria instalação
do ar condicionado*.
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* Estudo sobre a poupança energética
das protecções solares da ASSITES
Associação Italiana de Toldos,
Protecções Solares, Coberturas Técnicas de Obscurecimento

VERÃO
verão

O CONTROLO INTELIGENTE!
AS SOLUÇÕES NICE QUE MELHORAM
O CONFORTO NOS AMBIENTES
E FAZEM POUPAR ENERGIA!

GRAÇAS À TECNOLOGIA NICE
APLICADA AOS MOTORES TUBULARES
o funcionamento dos seus automatismos
para toldos e estores está sempre perfeitamente
garantido e com inesperadas funcionalidades:
mais segurança para todos!

Movimento sempre perfeito
mesmo na presença de atritos
e resistente às tentativas
de arrombamento, graças
às molas rígidas.

MAIS FIABILIDADE

Tensão da tela
sempre perfeita

Stop!
Tecnologia exclusiva de detecção de obstáculos
O motor inteligente protege-se a si próprio, o artigo de enrolar
e eventuais objectos esquecidos no peitoril ou no limiar da porta-janela.

MÁXIMA VERSATILIDADE NA GESTÃO
DOS AUTOMATISMOS DE TOLDOS E ESTORES,
COM O INCONFUNDÍVEL DESIGN NICE.
Graças à ligação via rádio,
poderá posicionar o seu comando de parede
onde quiser ou escolher entre uma vastíssima gama
de comandos portáteis para todas as exigências
de automação. Soluções wireless, menores
custos de instalação.

MAIS NICE

Candeeiro de pé Gravity de Johan Lindstén, 2012, gentilmente cedido pela FontanaArte

A Nice melhora e simplifica
a vida quotidiana na sua casa!

Nice Portugal
Alcabideche
Tel 214 602 953
geral@niceportugal.pt

www.niceforyou.com

Products design Roberto Gherlenda

Deixe-se guiar pelo especialista
em automatismos Nice com total confiança:
para um orçamento gratuito,
para renovar um sistema existente.

98.012/PT/01/03-15

Com um único comando Nice,
os automatismos para portões,
garagens e grades, toldos e estores
estão sempre sob controlo,
assim como a iluminação,
a rega e os sistemas de alarme.

Wig candeeiro de tecto by Chris Hardy, 2011, gentilmente cedido pela FontanaArte

A NICE DÁ-LHE AINDA MAIS

