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Oferta automatycznych bram segmentowych Nice Eco ³¹czy w sobie niezwykle atrakcyjn¹ cenê oraz wysok¹ jakoœæ 
produktu, któr¹ uzyskaliœmy dziêki zastosowaniu najwy¿szej jakoœci komponentów u¿ytych do produkcji bram oraz akcesoriów. 

Bramy gara¿owe Nice Eco to po³¹czenie uniwersalnoœci w¹skiego przet³oczenia poziomego ze struktur¹ Woodgrain imituj¹c¹ 

naturalne drewno.

Bramy Nice Eco dostêpne s¹ w  standardowych oraz 3 kolorach. 

Br¹z (RAL 8014) oraz dwa najpopularniejsze kolory drewnopodobne Orzech i Z³oty D¹b, gwarantuj¹ du¿¹ swobodê w doborze bramy 
do pozosta³ej stolarki otworowej czy te¿ elewacji budynku.

Izolacja termiczna bramy gara¿owej Nice pozwoli zatrzymaæ ciep³o wewn¹trz budynku bez wzglêdu na warunki panuj¹ce na zewn¹trz. 
Zastosowanie sekcji stalowych wype³nionych piank¹ poliuretanow¹ o gruboœci 40 mm oraz uszczelnienie bramy na ca³ym jej obwodzie, 
zapewnia doskona³¹ izolacjê termiczn¹ oraz akustyczn¹. Przyk³adowa wartoœæ wspó³czynnika przenikania ciep³a (U) dla zamontowanej 
bramy wynosi:

2
• dla bramy o wym. 2375 x 2125 mm wspó³czynnik U = 1,27 W(m )

2
• dla bramy o wym. 2500 x 2250 mm wspó³czynnik U = 1,20 W(m )

Niewygórowane wymagania instalacyjne bram gara¿owych Nice Eco umo¿liwiaj¹ swobodny monta¿ w wiêkszoœci istniej¹cych 

otworów gara¿owych. Do zamontowania bramy wraz z napêdem elektrycznym wystarczaj¹ca wysokoœæ nadpro¿a to zaledwie 22 cm. 
Tak¿e przestrzeñ po bokach bramy niezbêdna do prawid³owego monta¿u bramy zosta³a maksymalnie ograniczona. Wymagana szerokoœæ 
wêgarków bocznych to tylko 10 cm.

System wywa¿ania oparty zosta³ na sprawdzonej konstrukcji sprê¿yn skrêtnych. Zastosowano tu jedn¹ sprê¿ynê 
testowan¹ na minimum 15.000 cykli (otwarcie/zamkniêcie) oraz dodatkowe zabezpieczenie w przypadku pêkniê- 
cia sprê¿yn, które po wyst¹pieniu takiego zdarzenia blokuje bramê uniemo¿liwiaj¹c jej niekontrolowane opada- 
nie.

Unikatowa konstrukcja sekcji uniemo¿liwia przyciêcie palców od strony wewnêtrznej i zewnêtrznej zarówno 
w trakcie otwierania, jak i zamykania bramy. Jest to element zdecydowanie zwiêkszaj¹cy bezpieczeñstwo jej 

u¿ytkowania.

Napêdy OVO 550 dostêpne w proponowanej konfiguracji bram automatycznych posiadaj¹ wiele funkcji i cech podnosz¹cych komfort 

i bezpieczeñstwo u¿ytkowania:
• zastosowanie paska napêdowego z wytrzyma³ym przeplotem linek stalowych stanowi gwarancjê cichej i p³ynnej pracy,
• dynamicznie zmienne kodowanie to gwarancja, ¿e nawet zeskanowany i nagrany kod staje siê dla z³odzieja bezu¿yteczny,
• po³¹czenia niskonapiêciowe oraz amperometryczny system wykrywania przeszkody to maksimum bezpieczeñstwa nawet w sytuacji 
kontaktu bramy  z przeszkod¹,
• dziêki funkcji autoprogramowania si³ownik podczas instalacji automatycznie dobiera najlepsze parametry dla funkcjonowania danej 
bramy.

9 popularnych wymiarach

Eco TO SIÊ OP£ACA!

Br¹z (RAL 8014) Orzech Z³oty D¹b



BRAMA Nice Eco

2375 x 2000

2375 x 2125

2375 x 2250

2400 x 2000

2400 x 2125

2400 x 2250

2500 x 2000

2500 x 2125

2500 x 2250

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2 520

2 580

2 630

2 590

2 650

2 710

2 590

2 650

2 710

2 800

2 870

2 930

2 870

2 940

3 010

2 870

2 940

3 010

Wymiar otworu 
Szerokoœæ x 

Wysokoœæ (mm)

Brama automatyczna - 
Kolor Br¹z RAL 8014 

(Cena netto)

Brama automatyczna - 
Kolor Z³oty D¹b

 lub Orzech 
(Cena netto)

Lp.

Elementy monta¿owe - podstawowe:
Zestaw monta¿owy (ko³ki i œruby monta¿owe do pod³o¿a)

Elementy monta¿owe - szczególne warunki monta¿u:
K¹townik do monta¿u bocznego prowadnicy pionowej

K¹townik perforowany o d³ugoœci L=2000 mm

Uchwyt listwy nadpro¿owej. Przeznaczenie do nadpro¿y ocieplonych 

styropianem - maks. 90 mm (optymalnie co 50 cm)

Wyposa¿enie bramy:
Wewnêtrzny rygiel blokuj¹cy

Uchwyt dwustronny (pod³u¿ny) w kolorze czarnym

Klamka zewnêtrzna z zamkiem (kolor czarny) - konieczna do wysprzêglania awaryjnego z zewn¹trz

Wysprzêglanie awaryjne z zewn¹trz:
SPA2 (pod klamkê)

SBLO 500 (w otworze panelu bramy)

Dodatkowe wyposa¿enie napêdów:
Pilot 4-kana³owy STYLO4K

Radioodbiornik uniwersalny 2-kana³owy FRED MYO 2

Fotokomórki VIKY 30

Lampa sygnalizacyjna 12V IDEA 12 PLUS (z wbudowan¹ anten¹)

CHARAKTERYSTYKA BRAM:
• Powierzchnia sekcji w strukturze Woodgrain,

w¹skie przet³oczenia od strony zewnêtrznej,

od wewn¹trz przet³oczenia w¹skie Stucco

• Segmenty wykonane z blachy stalowej o gruboœci 

0,45 mm, ocynkowanej ogniowo, powleczonej 

poliestrem

• Wype³nienie sekcji stanowi pianka poliuretanowa 

o gruboœci ok. 40 mm

• Konstrukcja noœna stalowa, ocynkowana ogniowo

• System wywa¿ania na jednej sprê¿ynie skrêtnej 

testowanej na min. 15.000 cykli

• Brama standardowo wyposa¿ona w zabezpieczenie 

w przypadku pêkniêcia sprê¿yny

• Bezpieczna konstrukcja sekcji uniemo¿liwiaj¹ca 

przyciêcie palców

CHARAKTERYSTYKA NAPÊDÓW:
• Si³ownik o sile uci¹gu 550N 

• Jednoelementowa szyna prowadz¹ca GRO13 o d³. 3 m z paskiem zbrojonym

• Centrala steruj¹ca Star OVO

• Wbudowany radioodbiornik (433,92 MHz)

• Pilot 4-Kana³owy STYLO 4K – 1 szt.

• Wbudowane oœwietlenie – ¿arówka 12V (21W)

• Autoprogramowanie

• Amperometryczny system wykrywania przeszkody

• Zwolnienie prêdkoœci podczas otwierania i zamykania bramy

• Wspó³praca z fotokomórkami (opcja)

20,00 z³/kpl.

8,00 z³/szt.

55,00 z³/szt.

10,00 z³/szt.

20,00 z³/szt.

50,00 z³/szt.

179,00 z³/szt.

80,00 z³/szt.

80,00 z³/szt.

65,00 z³/szt.

185,00 z³/szt.

180,00 z³/kpl.

90,00 z³/szt.

Cena netto



Partner Handlowy Nice

Br¹z (RAL 8014) Z³oty D¹b Orzech

Nice Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a

05-800 Pruszków

bramy@nice.pl
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