
W dnach 6-8 marca 2020 w Rzeszowie w hali „Podpromie” odbyły się Targi Budownictwa EXPO DOM, zaliczające się do
jednych z największych wydarzeń branży budowalnej w Polsce.

 
 

W piątek 6 marca na stoisku firm Nice i Verdon odbyła się specjalna konferencja prasowa, na której zaprezentowano kilka nowości

produktowych, a przede wszystkim Spy Hi-Speed – najnowsze i najszybsze na polskim rynku siłowniki do automatyzacji bram

garażowych, gamę silników elero RolMotion współpracujących z różnego rodzaju roletami, a także polską wersję elero centero
Home na tablet.

  

Nowa rodziny silników elero RolMotion, daje możliwość profesjonalnej automatyzacji większości domowych osłon. Silniki elero

RolMotion zostały wyposażone w miękki, ultracichy  hamulec oraz  funkcję rozpoznawania przeszkód. W celu poniesienia komfortu

użytkowania silniki posiadają  dodatkowa dyskretną prędkość, wyzwalaną ręcznie lub za pomocą automatycznych  funkcji

czasowych. Praca tych silników jest prawie bezszelestna. Silniki RolMotion posiadają wbudowany dwukierunkowy  system radiowy

ProLine-868, zapewniający niezawodne odbieranie, przetwarzanie i dalsze przesyłanie sygnałów dzięki funkcji routingowej.

Użytkownik otrzymuje na bieżąco informacje zwrotne i ma pewność, że polecenia zostały wykonane prawidłowo, a roleta lub osłona

przeciwsłoneczna znajduje się w żądanym położeniu

Zaprezentowaliśmy także jeden z najszybszych na polskim rynku napędów do bram garażowych Nice Spy Hi-Speed, który

zainstalowany był na segmentowej bramie garażowej Nice. Silnik współpracował z modułem IT4WIFI.

 Zwiedzający mogli również zobaczyć polską wersję zestawu do zarządzania automatyką budynkową od Nice – elero Centero Home
wraz z aplikacją na tablety i smartfony. Elero Centero Home pozwala na tworzenie scenariuszy, które sprawiają, że nasz dom reaguje

w określonych porach na nasze codzienne zwyczaje. Jeśli codziennie wychodzimy o podobnej porze z domu do pracy, to mamy

możliwość stworzenia sekwencji zdarzeń, w której o określonej porze wyłączane w domu są wszystkie światła, zamykane są

wszystkie bramy i osłony oraz uzbrojony zostaje system alarmowy. System w całości obsługiwany jest za pośrednictwem przyjaznej

użytkownikowi aplikacji mobilnej dostępnej całkowicie bezpłatnie.

Oprócz tego na stoisku obejrzeć można było również inne produkty z zakresu automatyki osłonowej, jak automatyzację pergoli,

screenów i żaluzji za pomocą silników elero, oraz automatyzację bram wjazdowych dzięki silnikom Nice+, dającą możliwość

zintegrowanego zarządzania za pomocą aplikacji MyNice Welcome.
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Nice i Verdon kolejny rok z Wilkami Krosno

Nice Polska od lat pozostaje aktywna w dziedzinie sponsoringu sportowego ze szczególnym uwzględnieniem żużla. Dlatego

konferencja prasowa zorganizowana w sercu Podkarpacia była doskonałą okazją, by podpisać przedłużenie umowy sponsorskiej, na
mocy której w sezonie 2020 firmy Nice  
 
i Verdon będą nadal wspierać Wilki Krosno i wspólnie walczyć o czołową pozycję w 2. Lidze  
 
w nadchodzącym sezonie. – To drugi rok z rzędu naszej współpracy z Wilkami. Jesteśmy zadowoleni z tego jak pracuje ten klub i

chcemy przyczynić się do jak najlepszych wyników tej drużyny – oznajmił Dyrektor Zarządzający Nice Adam Krużyński. –

Jesteśmy dumni, że możemy współpracować z tak znanymi firmami. Dziękujemy za zaufanie i wierzę, że razem będziemy świadkami

bardzo owocnego sezonu – powiedział na konferencji Grzegorz Leśniak, prezes Wików Krosno. 

W konferencji udział wzięli również czołowy jeździec drużyny Damian Dróżdż oraz trener Janusz Ślączka. Opowiedzieli oni o

przygotowaniach do sezonu oraz oczekiwaniach związanych z kolejnym rokiem działalności. Na podstawie zawartej umowy Wilki

otrzymały wsparcie umożliwiające przygotowanie do sezonu, a reklamy Nice oraz Verdon będą eksponowane na klubowym kevlarze

oraz na osłonach motocykl.

Kevlar i teamową koszulkę na sezon 2020 zaprezentował Damian Dróżdż. – Cieszymy się, że jesteśmy częścią projektu nowego

żużla w Krośnie. Plany są ambitne a wszystko budowane na realnych założeniach  

 

i to nam się bardzo podoba. Chcemy promować naszą markę właśnie za pośrednictwem Wilków – powiedział prezes firmy Verdon
Arkadiusz Staniek. W ofercie firmy Verdon można znaleźć wysokiej jakości stolarkę okienną i drzwiową, bramy garażowe, osłony

zewnętrzne jak i wewnętrzne oraz automatykę do tych produktów. Verdon jest również dystrybutorem marki Nice.

 
 

Co dalej z torem w Rzeszowie? Józef Lis nie spał cztery noce

Jakiś czas temu ogłoszono przetarg na to, kto będzie zajmował się przygotowaniem toru. Stanęły do niego RTŻ Rzeszów i firma
spoza branży żużlowej. Wygrała ta druga. - To kuriozum - mówił Józef Lis, prezes sekcji żużlowej ZKS Stali i działacz RTŻ. -
Nie mam pojęcia, jak to

Koronawirus we Włoszech. Radykalne decyzje władz

Premier Włoch Giuseppe Conte poinformował w środę w orędziu do narodu o decyzji rządu o zamknięciu wszystkich sklepów i
punktów usługowych, barów i restauracji. Otwarte będą tylko te najważniejsze - z żywnością i artykułami pierwszej potrzeby
oraz apteki.

Atak rakietowy na bazę w Iraku. MON: Polski żołnierz ranny

Trzech żołnierzy, dwaj amerykańscy i jeden brytyjski, zginęło w ataku rakietowym na bazę wojskową w at-Tadżi w Iraku. Co
najmniej 10 żołnierzy zostało rannych - podają agencje. Wśród rannych jest jeden żołnierz polski.

To nie są ćwiczenia. To pandemia

"Epidemia nie musi wzmocnić rządu, pamiętajmy w jak fatalnym stanie jest służba zdrowia" - takie mniej więcej słowa
usłyszałem od dziennikarki wypowiadającej się wczoraj w jednej z telewizji. Nie jest ważne nawet kto i gdzie to powiedział,
istotniejsze jest, że tego typu sposób rozumowania jest po antyrządowej stronie naszego politycznego sporu wciąż aż nadto
widoczny. I najwyraźniej nie zamierza zaniknąć. Tymczasem to z czym mamy i możemy mieć w znacznie większym stopniu do
czynienia to nie jest kampania wyborcza, to nie są ćwiczenia, to jest pandemia. I to dzieje się naprawdę.

Polska walczy z koronawirusem. Szkoły, kluby seniora, teatry, kina i inne
placówki kulturalne będą całkowicie zamknięte

- Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie od poniedziałku (16
marca) - ogłosił premier Mateusz Morawiecki na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Od jutra (12 marca) zamknięte
zostaną m.in. teatry, kina i muzea.

Białystok Katowice Poznań Toruń
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