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Grupy Nice w gronie finalistów nagrody Znaku Doskonałości w kategorii systemów zarządzania
inteligentnym domem 
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nieruchomości magazynowych.
Największe transakcje zawarły
Amazon i Zalando
Nice Polska Sp. z o.o. Głównym

Sponsorem Sędziów PZPN
Otwieraj bramę z uśmiechem -
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skrzydłowych firmy NICE
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W Las Vegas zakończyły się właśnie najważniejsze światowe targi w obszarze innowacji oraz
technologii. CES 2020. Mamy wielką przyjemność poinformować o nadzwyczajnym zainteresowaniu
stoiskiem grupy Nice, światowego lidera i innowatora w dziedzinie Inteligentnych Rozwiązań dla Domu,
Bezpieczeństwa i Automatyki Domowej, debiutującej tu jako grupa, z markami Nice, FIBARO i Abode,
 

Na interaktywnym stoisku grupy Nice odwiedzający CES mogli zapoznać się z najnowszymi produktami
i rozwiązaniami technologicznymi, doświadczając różnych scenariuszy inteligentnego domu
uczestnicząc we wciągającej i fascynującej wycieczce w świat wirtualnej rzeczywistości.
 
Wielkim zainteresowaniem cieszył się, nowy ekosystem Yubii® dla inteligentnego domu firmy Nice,
który zapewnia inteligentną i wydajną automatyzację domu, kontrolowaną bezpośrednio przez
smartfona za pośrednictwem aplikacji MyNice, dostępnej w sklepach Apple lub Google Play.
 
Dzięki ekosystemowi Yubii możemy sterować, roletami, żaluzjami, markizami, bramami garażowymi i

Strona Główna
Aktualności
Informacje o piśmie
Aktualne wydanie
Archiwum

Nie ma budownictwa bez badań materiałów
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Rośnie rynek ciepłych ramek

Montaż okien w starym budynku.
Praktyczne wskazówki dotyczące
profesjonalnego projektowania i realizacji

Szkło próżniowe (VIG) Praktyka, metody
badań i propozycje stosowania

Dachy przeszklone a bezpieczeństwo
pożarowe – przykładowe realizacje Część 4
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bramami wjazdowymi, które można łatwo zintegrować z inteligentnymi asystentami Google Home i
Amazon Alexa.
 

Sercem ekosystemu Yubii jest Nice Core, system sterujący dostępny przez Wi-Fi, który dzięki
dwukierunkowemu protokołowi z technologią mesh umożliwia interakcje pomiędzy produktami Nice i
pozwala użytkownikom tworzyć niestandardowe ustawienia dla domu uwzględniając osobiste potrzeby
i preferencje jego mieszkańców.

Niezwykłe cechy pod względem wydajności, personalizacji i sterowania sprawiły, że ekosystem Yubii
firmy Nice znalazł się w gronie finalistów konkursu CES Znak Doskonałości Consumer Technology
Association™ w kategorii Produkt Roku w dziedzinie sterowania/zarządzania całym domem
zdobywając zasłużone miejsce wśród liderów sektora smart home.
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Wśród nowości przedstawionych na targach znalazł się także innowacyjny system bezpieczeństwa
iota opracowany przez Abode - markę z grupy Nice, zaprezentowany na targach wśród partnerów na
stoisku Amazon w sekcji „Doskonalenie Domu”. 

Kompleksowe rozwiązanie z dziedziny home security, iota to pierwszy system bezpieczeństwa sektora
DIY, który jest kompatybilny z aplikacją HomeKit i może być stosowany jako rozwiązanie samodzielne
 

lub może być zintegrowany z istniejącymi systemami bezpieczeństwa w domu. Ma wbudowaną kamerę
HD i czujnik ruchu oraz dysponuje dwukierunkowym połączeniem głosowym. Bezprzewodowy system
alarmowy integruje najważniejsze protokoły inteligentnego domu.

Na targach CES marka należąca do grupy Nice - Abode zaprezentowała innowacyjną inteligentną
kamerę, którą można używać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku o modułowej konstrukcji,
elastycznych opcjach instalacji i zaawansowanych komputerowych rozwiązaniach wizyjnych.

bezpieczeństwo osób i ochrona mienia
Konstrukcje szklane - Konstrukcje wsporcze

fasad szklanych
Technologiczne aspekty produkcji szkła
Zagospodarowanie odpadów szklanych
Szkła budowlane o podwyższonej

wytrzymałości
Szyby zespolone w zastosowaniach

specjalnych
Parametry techniczne nowoczesnych

przegród szklanych część 1
Łączniki do mechanicznego mocowania

szklanych elewacji Cz. 1
Parametry techniczne nowoczesnych

przegród szklanych Część 2
Ściana kurtynowa typu ''szklane żebro''
Recykling odpadów szklanych
Lekkie ściany osłonowe z oszkleniem

strukturalnym - architektura, konstrukcja,
estetyka
Nowe łazienki - przeszklone wnętrza
Konstrukcje cięgnowe w budownictwie

wielkopowierzchniowym
Skrzydła, które jeżdżą na rolkach. Cz. 2
Drobne uszkodzenia szyb czołowych i ich

naprawa
Charakterystyka szyb samochodowych
Dobór szkła na balustrady wg przepisów

polskich i niemieckich
Szkło o zmiennej przezierności
Dlaczego warto stosować samozamykacze

drzwiowe?
Drzwi automatyczne a wyjścia
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TAGI GLOBALNE

AIB

ALUPROF
ASM
BUDMA
Bosch
D+H
DRUTEX
FAKRO
Hörmann
KRISPOL
OKNOPLAST
Pilkington
ROTO
SGG

Schüco
VELUX
WIŚNIOWSKI
aluminiowe
bramy garażowe

drzwi
drzwi drewniane
fasady
fotowoltaika
inwestycje

maszyny
szklarskie
montaż okien
ochrona
okien
okienne

okna
okna dachowe
okna połaciowe

okna z PVC
okucia do szkła
profile
ramki dystansowe
szklane
szkła
szkło
szkło laminowane
szyby
szyby zespolone
waterjet

WYDANIE SPECJALNE

 

Jednym z elementów stoiska grupy Nice było nowe Home Center 3 polskiej firmy FIBARO.
 
System inteligentnego domu umożliwia integrację z ponad 2000 produktami innych firm działających w
różnych technologiach, umożliwiając łatwe sterowanie różnego rodzaju inteligentnymi urządzeniami,
takimi jak oświetlenie, rolety, ogrzewanie i klimatyzacja, alarm, system monitorowania lub system
nawadniania. Ważną zaletą tego produktu to również bardzo wyszukane wzornictwo.

CZYTAJ TAKŻE --

CES 2020: Bosch wyznacza standardy rozwoju sztucznej inteligencji
Pełne pole widzenia może uratować życie: Bosch wprowadza innowacyjną osłonę przeciwsłoneczną
Na targach CES 2020 Bosch zaprezentuje inteligentną technologię, która jest „bliżej nas”.
Firma Nice wybrała Microsoft Dynamics do usprawnienia obsługi i zarządzania komunikacją z

Partnerami Handlowymi
Wigilia podkarpacka z Nice i elero
CES 2020: Netatmo prezentuje Inteligentny Zamek i Klucze
Grupa Nice na CES 2020 w Las Vegas z szerokim wachlarzem produktów i rozwiązań inteligentnego i

bezpiecznego domu

ewakuacyjne - wymagania dla
bezpieczeństwa pożarowego
Drzwi wewnętrzne. Wymagania i ocena

zgodności. Część 1
Właściwości termiczne szkła
Prawidłowe wietrzenie to zdrowsze

mieszkanie
Fusing - inny wymiar szkła dekoracyjnego
Izolacyjność akustyczna drzwi
Drzwi stosowane na drogach

ewakuacyjnych
Drzwi przeciwpożarowe - badania,

klasyfikacje, wymagania
Technika klejenia szkła przy użyciu klejów

utwardzanych UV
Wady szkła na fasadach Część 1 Szkło

hartowane i warstwowe

 

 

GŁÓWNE BRANŻE KATALOGU

POPULARNE TEMATY

 Drzwi automatyczne
 Fasady aluminiowe
 Fusing
 Konstrukcje szklane
 Samozamykacze drzwiowe
 Szkło hartowane
 Szkło laminowane
 Szyby antywłamaniowe
 Szyby zespolone

Płaskie szkło budowlane
Przetwórstwo szkła płaskiego
Inne rodzaje szkła budowlanego
Szkło ozdobne i użytkowe
Wyroby ze szkła do wnętrz
Inne wyroby ze szkła dla budownictwa
Materiały do produkcji szyb zespolonych
Materiały do produkcji szyb warstwowych
Materiały do produkcji witraży, fusingu i
wyrobów ozdobnych
Materiały do produkcji wyrobów
szklanych
Inne materiały chemiczne stosowane w
branży
Surowce do produkcji szkła
Maszyny i narzędzia w przemyśle
szklarskim
Recycling szkła
Okna
Drzwi
Ścianki działowe
Fasady
Ogrody zimowe
Świetliki dachowe
Profile do stolarki budowlanej
Systemy osłonowe
Akcesoria i półprodukty do stolarki
budowlanej
Okucia do stolarki budowlanej
Maszyny i narzędzia w przemyśle stolarki
budowlanej
Usługi
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Większe bezpieczeństwo i wygoda dzięki sztucznej inteligencji
Nice we współpracy z Mario Cucinella Architects tworzy innowacyjną siedzibę centrali firmy w

Brazylii
Sterowanie bramami z Nice IT4WIFI
Nowe Centrum Szkoleniowe Nice w Jaworznie
Hi-Speed – linia szybkich siłowników od Nice
Jubileuszowa gala 15-lecia firmy E-SYSTEM pełna wzruszeń i emocji
Nice leci do Stambułu: rozwiązania do automatyzacji żaluzji wewnętrznych są instalowane w jednym

z największych portów lotniczych na świecie
Pergola: jak efektywnie wykorzystać nasz taras?
Boll Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland: KRISPOL i Nice ponownie łączą siły
Inteligentny dom i piękny design mogą iść w parze
Mieszkanie sterowane smartfonem
Nice przejmuje kanadyjską firmę Micanan, oferującą automatykę do bram garażowych dla domu i

przemysłu
Polskie wzornictwo przemysłowe zdobywa coraz większe uznanie. Dwa polskie projekty w finale

prestiżowego konkursu
Polski inteligentny dom na targach BUDMA 2018
FIBARO na targach BUDMA 2018
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Otwieraj bramę z uśmiechem - droga radiowa Smilo firmy Nice
Siłowniki Hyke do bram skrzydłowych firmy NICE
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CES 2020: Bosch wyznacza standardy rozwoju sztucznej inteligencji
Pełne pole widzenia może uratować życie: Bosch wprowadza innowacyjną osłonę przeciwsłoneczną
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