
Vereenvoudig uw leven   
met Nice
Oplossingen onder handbereik  
voor de automatisering  
van schermen en luiken





Een automatiseringssysteem voor schermen  
en luiken maakt elke woning uniek: uw huis wordt 
functioneler en neemt in waarde toe.

Het is leuker 
om het met
Nice te doen

Nice is altijd iets meer.



Nieuwe gebruikersvriendelijke 
en bijzonder moderne systemen 
zorgen voor de bediening  
van zonneschermen, luiken  
en zonweringen, op de manier  
die u wenst…

Alles met een klik >>>



Met een  
eenvoudigere klik
Era-MiniWay 

Geminiaturiseerde zenders,  
voor een intuïtieve bediening  
van de zonweringen. 
Onmiddellijk en eenvoudig te 
gebruiken dankzij rechtstreekse 
bediening van de groep schermen 
en luiken met speciale toetsen.
Met magnetische houder  
voor wandmontage.

Met een meer 
technologische klik
Era-P 

Modern design en vooruitstrevende 
functies voor de regeling  
van de zonweringen.
Voor het regelen van maximaal  
6 automatiseringsgroepen,  
ook met gescheiden activering  
van de klimaatsensoren.

Maximale  
integratie
Era Touch 
 
Touchscreen voor de bediening  
van Nice automatiseringen, en ook 
voor het regelen en programmeren 
van het alarmsysteem  
(NiceHome System).
Intuïtieve grafische display, 
gesproken gids, ingebouwde 
programmeerunit met weekschema, 
nabijheidslezer voor badges  
met ingebouwde transponder  
en nog veel meer...



Meer comfort



Maximaal comfort, voor werkelijke  
besparing en minimale impact!

Een ontmoeting tussen design,  
technologie en innovatie, eenvoudig  
en iedereen tot dienst. Nice systemen  
zijn ideaal bij het verbouwen en moderniseren  
van bestaande systemen voor elk soort  
gebouw: van mini-appartement  
tot flatgebouw, alleenstaande woningen,  
kantoren en gemeenschapsruimten.

Automatiseringsystemen,  
ook 100% wireless, om uw huis zo goed  
mogelijk te beleven. 



Touch Screen bediening   
met ook een 
uurprogrammeerfunctie

Wees gerust met Nice, ook 
wanneer u ver van huis bent!

Met de praktische draadloze zenders  
kunt u alle luiken gelijktijdig sluiten  
voordat u weggaat en ze weer openen  
als u terugkomt; met de Nice Touch 
bediening die alle systemen omvat,  
is het onmogelijk om ook hekken  
en garages open te laten staan.

Dankzij de uurprogrammeerfunctie  
kunt u de gewenste tijd en werkwijze  
voor de beweging van de automatiseringen 
van uw huis instellen. Ook als u afwezig 
bent, geeft het omhoog en omlaag gaan 
van schermen en luiken de indruk aan 
potentiële indringers dat er iemand 
thuis is.



Meer veiligheid



Meer energie



Alles automatisch met NiceWay 
Sensor, waar u ook bent!  

De temperatuursensor regelt het openen  
van schermen en luiken op zodanige  
wijze dat het lichtniveau van de vertrekken 
binnen de gewenste grenzen blijft,  
door zelfstandig een sluitcommando  
bij sterk licht of een opencommando  
bij zwak licht te geven. 

Meer energie Te installeren waar u wilt:   
op de ruit, met de bijgeleverde doorzichtige 
houder, en overal in het vertrek.



TT2D

TT2N

TT2L

M

M

TTX4

Het meest elegante en discrete 
bedieningssysteem.

De Nice ontvangers, die achter  
de normale muurplaten zijn verborgen, 
zijn de ideale oplossing voor het 
verbouwen en moderniseren van 
bestaande systemen, voor een efficiënte 
regeling van de automatiseringen van het 
huis en de lichtpunten, zonder noodzaak 
om het bestaande systeem te vervangen 
of metselwerkzaamheden te verrichten!
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De klimaatsensoren
Nice Nemo  

Bij sterke wind, laat de sensor 
automatisch het scherm omhoog gaan  
om te voorkomen dat dit beschadigd  
kan raken: om gedurende vele jaren  
een mooier scherm te bezitten!
In geval van zon, zal deze sensor de hoge 
lichtsterkte opvangen en de schermen  
laten zaken om de vertrekken tegen  
de hitte te beschermen.  
Op die manier is ook energiebesparing 
gegarandeerd: de tegen de zon 
beschermde vertrekken blijven koeler en 
zorgen voor lagere airconditioningskosten!
In geval van regen, detecteren  
de betrouwbare en nauwkeurige Nemo 
klimaatsensoren de weersomstandigheden 
en regelen zelfstandig de beweging van  
de schermen op basis van de gemeten 
weers- en omgevingscondities..

Niets is handiger: Nice denkt aan alles!

De intelligente regeling!
De Nice oplossingen die het comfort 
in de vertrekken verbeteren en energie 
doen besparen!  

Werkelijke 
energiebesparing:  
de zonsensor werkt  
dankzij de zonne-energie, 
zonder aansluitingen  
op het elektriciteitsnet.

100%wireless
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De regeling van schermen,  
luiken en rolluiken verlaagt de 

energiebehoefte van de verwarming.
Interne rolluiken, luiken en gordijnen 
verhogen de thermische weerstand  

en de complete isolatie van de ruiten  
en kunnen in de orde van 10%*  

aan de energiebehoefte van  
de verwarming bijdragen.

De regeling van de externe schermen 
en luiken verlaagt de energiebehoefte 

van de airconditioning  
en verbetert het zomercomfort   

tot maximaal 40 KWh/mq, waardoor 
in vele gevallen de installatie van een 

airconditioner overbodig wordt*.

* Onderzoek naar energiebesparing door zonweringen 
van ASSITES (Italiaanse Vereniging Schermen, 
Zonweringen, Technische verduisteringsschermen 
winter zomer)
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Meer   betrouwbaarheid



Stop!Dankzij de Nice technologie  
toegepast op buismotoren
is de werking van uw automatisering  
voor schermen en luiken altijd op perfecte  
wijze verzekerd, en met onverwachte functies: 
meer veiligheid voor iedereen!

Meer   betrouwbaarheid

Altijd perfecte  
doekspanning.

Een altijd perfecte beweging, 
ook bij wrijvingen, en bestand 
tegen inbraakpogingen  
dankzij de starre veren.  

Exclusieve technologie voor obstakeldetectie   
De intelligente motor beschermt zichzelf, het rolluik  
en eventuele voorwerpen die op de vensterbank  
of op de drempel van de vensterdeur zijn vergeten.



Meer Nice



Maximale veelzijdigheid in het 
beheer van automatiseringen  
van schermen en luiken, met  
het onmiskenbare Nice design.

Dankzij de verbinding via radio kunt 
u uw afstandsbediening overal op 
de wand aanbrengen en uit een 
uitgebreid assortiment draagbare 
afstandsbedieningen voor alle 
automatiseringsbehoeften kiezen. 
Draadloze oplossingen, lagere 
installatiekosten.

Nice verbetert en vereenvoudigt  
het dagelijkse leven in uw huis!
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Nice geeft u meer

Met één enkele Nice afstandsbediening  
zijn de automatiseringen van hekken,  
garages en luiken, schermen  
en rolluiken altijd onder controle,  
zoals ook de verlichting, de irrigatie  
en de alarmsystemen.

Verlaat u met het volste vertrouwen  
op de specialist van Nice automatiseringen:
voor een gratis prijsopgave, om een bestaand  
systeem te vernieuwen.

Ontdek Nice op de site 

www.niceforyou.com 98
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