Bramy gara¿owe
segmentowe
Nowoczesne, funkcjonalne i eleganckie bramy dostêpne
w czterech wariantach wzorniczych, dopasowane
do potrzeb i upodobañ u¿ytkowników.
Mo¿liwoœæ sterowania automatycznego i rêcznego.

Brama gara¿owa stanowi
wizytówkê ka¿dego domu

BRAMY GARA¯OWE USZYTE NA MIARÊ!
Segmentowa brama garazowa Nice to kompleksowe rozwiazanie, które oprócz wysokiego
komfortu uzytkowania zapewni Tobie maksimum swobody juz na etapie projektowania
budynku. Ilosc miejsca to zadne ograniczenie! Niezaleznie od wielkosci garazu
i warunków zabudowy Nice oferuje pelna funkcjonalnosc i unikalne wzornictwo.

Nice oferuje bramy o klasycznej i ponadczasowej formie, jak równie¿ rozwi¹zania
nawi¹zuj¹ce do nowoczesnej stylistyki. Trzy wzory przet³oczeñ, bogata paleta
kolorystyczna, wiele wariantów wymiarów standardowych oraz specjalnych
sprawiaj¹, ¿e bramy gara¿owe Nice idealnie komponuj¹ siê w ka¿dym stylu
architektonicznym. Dostêpne zarówno w wersji rêcznej jak i automatycznej
zapewniaj¹ wyj¹tkowy komfort i bezpieczeñstwo.
Nice Simple Classic Woodgrain/
Nice Classic Silk

WIÊKSZE ŒWIAT£O PRZEJAZDU

Nice Premium Silk

Nice Design Silk

Specyfika konstrukcji i monta¿u bramy segmentowej umo¿liwia efektywniejsze w stosunku do bramy uchylnej - wykorzystanie dostêpnego otworu gara¿owego.
Zamontowana i funkcjonuj¹ca brama umo¿liwia uzyskanie szerokoœci œwiat³a wjazdu
równej szerokoœci otworu bramowego, a bramy ze standardowym i wysokim typem
prowadzenia zapewniaj¹ to nawet w przypadku wymiaru wysokoœci.
KRÓTKI PODJAZD? ZADEN PROBLEM!

OSZCZEDZASZ CIEPLO...

Brama segmentowa Nice to idealne rozwiazanie dla nawet najmniejszego garazu. Dzieki
temu, ze brama otwiera sie pionowo do góry, a jej konstrukcja pozostaje na górnych,
poziomych prowadnicach podsufitowych, mozliwe jest bardzo efektywne wykorzystanie
przestrzeni wewnatrz i na zewnatrz garazu. Rozwiazanie to umozliwia zaparkowanie nawet
wysokiego auta tuz przy bramie. Podczas cyklu pracy brama nie zajmuje miejsca
na podjezdzie, co jest szczególnie uzyteczne w przypadku posesji z krótkimi podjazdami
lub w miejscach o duzym natezeniu ruchu pieszego lub samochodowego.
To nowoczesne rozwiazanie pozwala maksymalnie wykorzystac dostepna przestrzen,
poniewaz miejsce potrzebne do zabudowy i funkcjonowania bramy jest ograniczone
do minimum.

Izolacja termiczna bramy garazowej Nice pozwoli zatrzymac cieplo wewnatrz budynku bez
wzgledu na warunki panujace na zewnatrz. Zastosowanie w bramach segmentowych Nice
sekcji stalowych wypelnionych bezfreonowa pianka poliuretanowa o grubosci
40 mm oraz uszczelnienie bramy na calym jej obwodzie zapewnia doskonala izolacje
termiczna oraz akustyczna.
Wspólczynnik przenikania ciepla (U) uzalezniony jest od rodzaju zastosowanego panela,
uszczelnien oraz wymiaru bramy. W przypadku bram Nice wynosi on:
• dla bramy o wym. 2400 x 2125 mm wspólczynnik U = 1,2 W/(m2 • K)
• dla bramy o wym. 5000 x 2250 mm wspólczynnik U = 1,1 W/(m2 • K)
...I ENERGIE
Napedy serii SPIN, SHEL i KINGgates dostepne w opcji bramy automatycznej posiadaja wiele
funkcji i cech umozliwiajacych realna oszczednosc energii:
• niski poziom pobieranej mocy,
• wbudowane oswietlenie, wystarczajace do swobodnego wyjscia z garazu po zaparkowaniu
auta bez koniecznosci uzywania dodatkowych zródel swiatla.

Krótki podjazd? ¯aden problem!

Dodatkowo napedy SPIN posiadaja m.in. funkcje przechodzenia w tryb uspienia, gdy system
nie jest uzywany. Jest to szczególnie uzyteczne przy zastosowaniu opcji akumulatora
awaryjnego (SPIN41) sluzacego do obslugi bramy przy braku zasilania, kiedy
wyeliminowanie kazdego zbednego obciazenia staje sie sprawa kluczowa dla zapewnienia
dluzszej pracy akumulatora.

Brama segmentowa Nice to produkt wygodny oraz doskonale dopasowany
do Twoich potrzeb. Bez wzglêdu na kszta³t otworu gara¿owego monta¿ bramy
jest zawsze mo¿liwy. Rozwi¹zanie to daje Tobie pe³n¹ swobodê w kreowaniu
wygl¹du Twojego domu!

Brama gara¿owa Nice dostosowana
do Twoich potrzeb!

USZYTA NA KA¯D¥ MIARÊ
55 kombinacji standardowych wymiarów bram typu Silk oraz 50 kombinacji bram
Simple Classic pozwala na dopasowanie ich do wiêkszoœci wykonywanych otworów
gara¿owych, zarówno pod wzglêdem szerokoœci, jak i wysokoœci. W przypadku koniecznoœci
dostosowania bramy do gotowego i wykoñczonego otworu gara¿owego kluczowa staje siê
mo¿liwoœæ doboru wymiarów z dok³adnoœci¹ w³aœciwie co do centymetra. Dlatego te¿ Nice
w swojej ofercie posiada mo¿liwoœæ zamawiania bram typu Silk w wymiarach specjalnych,
zarówno szerokoœci, jak i wysokoœci, z dok³adnoœci¹ co 10 mm. Daje to w sumie
33.956 kombinacji wymiarowych w ka¿dym dostêpnym modelu i kolorze. Zakres
dostêpnych wymiarów to w przypadku szerokoœci od 2000 do 5500 mm, wysokoœci
od 1700 do 3000 mm.

33 956
kombinacji

dostêpnych wymiarów

W TYM NAWET:
55 WYMIARÓW
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STH (Prowadzenie standard): S = min. 220 mm
LH (Prowadzenie obni¿one): S = min. 130 mm
H (Prowadzenie wysokie): S = 470 - 1400 mm

Dostêpne wymiary standardowe bram Nice Simple Classic, Nice Classic Silk, Premium Silk, Design Silk.
a
* Nie dotyczy bram Nice Simple Classic.

S
D*

ELASTYCZNY MONTA¯
Niewygórowane wymagania instalacyjne bram gara¿owych Nice umo¿liwiaj¹ monta¿ w wiêkszoœci
istniej¹cych otworów gara¿owych. Przy rozwi¹zaniu ze standardowym typem prowadzenia do zamontowania bramy wraz z napêdem elektrycznym wystarczaj¹ca wysokoœæ nadpro¿a to 22 cm, a w przypadku opcji nadpro¿a obni¿onego - tylko 13 cm. W gara¿ach z wysokim nadpro¿em istnieje tak¿e
mo¿liwoœæ zamówienia bramy z prowadzeniem wysokim H. Rozwi¹zanie to pozwala jeszcze
efektywniej wykorzystywaæ przestrzeñ wewn¹trz gara¿u. Niezbêdna przestrzeñ po bokach bramy
zosta³a tak¿e maksymalnie ograniczona - wystarczaj¹ca do prawid³owego monta¿u szerokoœæ
wêgarków bocznych to tylko 10 cm!

Wl = 100 mm

Wl

H
H

Wp

STH: D = H + 555 mm
LH: D = H + 625 mm
H: D = H - HL + 750 mm

Wp = 100 mm

B

* Podane wartoœci D wskazuj¹ g³êbokoœæ zabudowy wyznaczon¹ przez konstrukcjê prowadnic poziomych bramy i nie uwzglêdniaj¹
prowadnicy szynowej napêdu. Parametr D wraz z napêdem uzale¿niony jest od rodzaju zastosowanego napêdu.

Model: Simple Classic
Struktura blachy: Woodgrain
Przet³oczenia: W¹skie

Model: Classic Silk
Struktura blachy: G³adka
Przet³oczenia: W¹skie

Bramy gara¿owe Nice dostêpne s¹ standardowo w dwóch rodzajach struktury blachy, z której
wykonane s¹ segmenty bram.

Model: Premium Silk
Struktura blachy: G³adka
Przet³oczenia: Szerokie

Model: Design Silk
Struktura blachy: G³adka
Przet³oczenia: Bez przet³oczeñ

Swoboda wyboru w standardzie

Woodgrain - to po³¹czenie uniwersalnoœci w¹skiego przet³oczenia poziomego ze struktur¹
blachy imituj¹c¹ naturalne drewno. Bramy w tym wykoñczeniu dostêpne s¹
w 50 wymiarach i 8 kolorach standardowych, w tym dwóch drewnopodobnych (Z³oty D¹b
i Orzech) oraz w dowolnym kolorze RAL. Po³¹czenie to gwarantuje du¿¹ swobodê
w doborze bramy do pozosta³ej stolarki otworowej czy te¿ elewacji budynku.
Silk – to g³adka struktura blachy charakteryzuj¹ca siê wyj¹tkow¹ elegancj¹
i estetyk¹ wykonania. G³adka powierzchnia bramy to tak¿e istotna zaleta u¿ytkowa
pozwalaj¹ca ³atwo utrzymaæ powierzchniê w czystoœci. Ten rodzaj struktury blachy dostêpny
jest standardowo we wszystkich rodzajach przet³oczenia (Classic, Premium, Design),
wszystkich dostêpnych kolorach i okleinach, a tak¿e wszystkich wymiarach standardowych
i specjalnych. Tak szeroka dostêpnoœæ to obecnie najbardziej atrakcyjna oferta na
rynku!

Prosto do gara¿u
KOMFORT BRAMY GARA¯OWEJ AUTOMATYCZNEJ - DLA KA¯DEGO W STANDARDZIE
Oferta automatycznych bram gara¿owych Nice jest bardzo szeroka. Swym zakresem
obejmuje wszystkie dostêpne modele i kolory bram, a tak¿e wszystkie wymiary zarówno
standardowe, jak i specjalne, zawsze w bardzo atrakcyjnej cenie.

I ZGRANE TRIO
Bramy gara¿owe Nice, zarówno rêczne jak i automatyczne, mog¹ byæ wyposa¿one w zamek
na kluczyk z klamk¹ zewnêtrzn¹ oraz/lub uchwyt dwustronny w dolnej sekcji, wykonane
z tworzywa sztucznego w trzech opcjach kolorystycznych:
- czarnym,
- satynowanym,
- starego z³ota.
Przy tak szerokim wyborze oklein i niemal nieograniczonym wyborze kolorów bram
szczególnie wa¿na staje siê mo¿liwoœæ dopasowania kolorystycznego i estetycznego
dodatków.

NAJWY¯SZA JAKOŒÆ W ROZS¥DNEJ CENIE
Atrakcyjnoœæ oferty Nice to nie tylko doskona³a cena, która zawsze jest zdecydowanie
ni¿sza ni¿ brama i napêd zakupione osobno. To tak¿e ró¿norodnoœæ i elastycznoœæ wyboru.
Obok automatycznych bram gara¿owych z flagowymi napêdami Nice serii SPIN dostêpna jest
tak¿e opcja bram z napêdami serii KINGgates (w obydwu przypadkach napêdy wyposa¿one
s¹ w zbrojony pasek napêdowy) oraz SHEL75 z oferty Nice z ³añcuchem napêdowym, które
stanowi¹ odpowiedŸ na potrzebê ekonomicznej opcji oferty bram automatycznych.
CICHE I P£YNNE OTWARCIE
Zastosowanie w napêdach serii SPIN i KINGgates paska
napêdowego z wytrzyma³ym przeplotem linek stalowych
stanowi gwarancjê cichej i p³ynnej pracy. Cechê tê
doceniaj¹ zw³aszcza Klienci, w których domach sypialnia
znajduje siê bezpoœrednio nad gara¿em.
Szyna prowadz¹ca z paskiem napêdowym

Brama Classic Silk z klamk¹ i uchwytem w kolorze starego z³ota

rys. 2

rys. 1

rys. 3

Zawsze bezpiecznie
Segmentowe bramy garaýowe Nice przeszùy szereg rygorystycznych testów
i badañ, dziæki którym moýemy znakowaã je europejskim znakiem
bezpieczeñstwa CE. Warto wiedzieã, ýe w úwietle przepisów prawa brama wraz
z napêdem traktowana jest jako maszyna. Bramy garaýowe Nice przebadane
zostaùy ùàcznie z napædami jako urzàdzenie elektromechaniczne i speùniajà
wymogi odpowiednich maszynowych norm europejskich. Oprócz wyjàtkowego
komfortu uýytkowania bramy automatycznej otrzymujecie wiæc Pañstwo
kompleksowe rozwiàzanie z kompletnà deklaracjà zgodnoúci z dyrektywami UE,
gwarantujàce najwyýszà jakoúã i bezpieczeñstwo. Jest to zatem dodatkowe
kryterium, które nale¿y braæ pod uwagê przy wyborze bramy z napêdem
elektrycznym.

rys. 4

Zarówno pilot FLOR, standardowo stosowany w bramach automatycznych z napêdami SPIN
oraz SHEL, jak i STYLO 4K stosowany w bramach z napêdami KINGgates, dziêki dynamicznie
zmiennemu kodowaniu, posiadaj¹ a¿ 4,5 miliarda kombinacji kodów. Dziêki temu nawet
przechwycony i nagrany kod staje siê dla z³odzieja bezu¿yteczny. Zastosowane drogi radiowe
FLOR oraz STYLO s¹ kompatybilne z szerok¹ gam¹ automatyki dla domu. Dziêki temu za
pomoc¹ jednego pilota masz mo¿liwoœæ otwarcia swojej bramy gara¿owej, bramy
wjazdowej, jak równie¿ sterowania napêdami do rolet czy markiz.
Napêdy Nice standardowo wyposa¿one s¹ w niezawodny i niezwykle czu³y
amperometryczny system wykrywania przeszkody oraz funkcjê zwolnienia prêdkoœci
podczas zamykania bramy. Fotokomórki to dodatkowe zabezpieczenie bramy automatycznej, zalecane przez Nice jako gwarancja bezpiecznego i bezawaryjnego u¿ytkowania bramy
przez wiele lat.

Wszystkie bramy Nice standardowo wyposa¿one s¹ w sprê¿yny skrêtne testowane na
minimum 15 000 cykli (otwarcie/zamkniêcie) oraz dodatkowe zabezpieczenie w przypadku
pêkniêcia sprê¿yn, które po wyst¹pieniu takiego zdarzenia blokuje bramê uniemo¿liwiaj¹c jej
niekontrolowane opadanie. (rys. 3)
Dodatkowo, unikatowa konstrukcja segmentów bram zabezpiecza przed przyciêciem
palców zarówno w trakcie otwierania, jak i zamykania bramy. Jest to element zdecydowanie
zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jej u¿ytkowania. (rys. 1)
Wszystkie rêczne bramy segmentowe Nice serii Classic, Premium oraz Design standardowo
wyposa¿one s¹ w zamek z klamk¹ zewnêtrzn¹ w kolorze czarnym (w serii Simple Classic
jako opcja dodatkowa). Jest to zamek zatrzaskowy z wk³adk¹ patentow¹ z mo¿liwoœci¹ jego
obs³ugi zarówno od strony zewnêtrznej (3 klucze), jak i wewnêtrznej (zasuwka rys.2). Dla
dodatkowego zwiêkszenia zabezpieczeñ bramy rêcznej mo¿liwe jest opcjonalnie dwustronne
ryglowanie zamka. W sytuacjach, gdy oprócz bramy istniej¹ tak¿e dodatkowe wejœcia do
gara¿u, mo¿liwa jest rezygnacja z zamka i klamki, a rolê podstawowego zabezpieczenia
przyjmuje wewnêtrzny rygiel rêczny, który zapobiega otwarciu zamkniêtej bramy od strony
zewnêtrznej. Taka te¿ konfiguracja, z wewnêtrznym ryglem blokuj¹cym, jest standardow¹
konfiguracj¹ bram automatycznych. (rys. 4)
Zamek z klamk¹ wykorzystywany jest tak¿e w bramach automatycznych Nice w sytuacji, gdy
brama jest jedynym wejœciem do gara¿u. Jego zastosowanie umo¿liwia zamontowanie
awaryjnego wysprzêglania napêdu z zewn¹trz, niezbêdnego aby dostaæ siê do gara¿u np.
w przypadku braku zasilania.

Jeden pilot, wiele mo¿liwoœci

Kolory podstawowe – bramy Woodgrain oraz Silk – to dwa najbardziej klasyczne
kolory, RAL 9016 Biel i RAL 8014 Br¹z Sepia, dostêpne zawsze w bardzo atrakcyjnej
cenie.
Dekory Grupa I – bramy Silk - to czternaœcie najczêœciej wybieranych przez klientów
oklein. Wœród nich znajduj¹ siê: Z³oty D¹b, Orzech, Ciemny D¹b, D¹b Bagienny,
Winchester, Mahoñ, Siena Noce, Siena Rosso, Antracyt Okienny, Br¹z Czekoladowy,
Szary, Kremowy, Macore i D¹b Naturalny. Bramy gara¿owe w tych okleinach zdaj¹ siê
nigdy nie traciæ na swej atrakcyjnoœci.
Kolory drewnopodobne - bramy Woodgrain - to dwa ciesz¹ce siê nies³abn¹c¹
popularnoœci¹ kolory drewnopodobne; Z³oty D¹b i Orzech.
Dekory Grupa II – bramy Silk – to grupa oœmiu dodatkowych oklein wpisuj¹cych siê
doskonale w aktualne trendy kolorystyczne. S¹ tu cztery okleiny drewnopodobne
–Tabasco, Wiœnia Amaretto, Cedr Szary i Sosna Palona oraz cztery wyj¹tkowo
popularne kolory – Antracyt G³adki, Antracyt Metalik, Antracyt Szczotkowany
i Bazaltowo-Szary G³adki.

Dowolny kolor RAL – bramy Woodgrain oraz Silk - 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.
Kolory Standardowe – bramy Woodgrain – to grupa czterech popularnych kolorów
wœród których znajduj¹ siê – RAL 8017 Br¹z Czekoladowy, RAL 7016 Antracyt,
RAL 9006 Srebrny, RAL 7035 Szary Jasny.

Paleta dostêpnych kolorów bram gara¿owych
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.

Dekory (Silk) - Grupa I

Dekory (Silk) - Grupa II
Antracyt Metalik

Sosna Palona

Idealny wzór dla Twojego domu
Nice Simple Classic – to po³¹czenie uniwersalnoœci w¹skiego przet³oczenia ze struktur¹ Woodgrain imituj¹c¹ naturalne drewno. Dostêpnoœæ w 8 kolorach standardowych, w tym
dwóch drewnopodobnych oraz szerokiej palecie kolorów RAL, gwarantuje swobodê w doborze bramy do pozosta³ej stolarki otworowej czy te¿ elewacji budynku.

Nice Simple Classic - Z³oty D¹b

Nice Classic Silk – w¹skie przet³oczenia poziome to wyj¹tkowo uniwersalne rozwi¹zanie. Idealnie komponuje siê zarówno z nowoczesn¹, jak i klasyczn¹ architektur¹ domu.

Nice Classic Silk - Siena Rosso

Nice Premium Silk – szerokie przet³oczenia poziome to po³¹czenie klasycznego i nowoczesnego wzornictwa. Eleganckie pojedyncze przet³oczenie w œrodkowej czêœci sekcji,
zw³aszcza w okleinach drewnopodobnych, do z³udzenia przypomina bramê wykonan¹ z litego drewna. To rozwi¹zanie idealnie komponuj¹ce siê zarówno w nowoczesnej, jak i klasycznej
architekturze.

Nice Premium Silk - Ciemny D¹b

Nice Design Silk – g³adka powierzchnia bez przet³oczeñ poziomych zachwyca prostot¹ formy i elegancj¹, idealnie wygl¹da w nowoczesnych budynkach.

Nice Design Silk - Biel
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