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ESIMA Rolety wznawia produkcję moskitier, 

które mogą być częścią inteligentnego domu

Kiedy przyroda budzi się do życia po zimowym letargu, komary i inne
owady latające nie są mile widziane w naszych domach. Jak z nimi
walczyć? W ostatnich tygodniach firma ESIMA Rolety, wieloletni
Partner Handlowy Nice, wznowiła sezonową produkcję moskitier.

Kiedy tylko słupki rtęci na naszych termometrach podskoczyły do góry, momentalnie
częściej otwieramy okna w naszych domach i mieszkaniach. Co więcej, większość
wirusologów w dobie pandemii doradza częste wietrzenie pomieszczeń, w których
przebywamy. W ten sposób narażamy się jednak na ryzyko wpuszczenia do wnętrza
budynków komarów oraz  innego rodzaju n iepożądanych  insektów. Prostym
zabezpieczeniem są w tym przypadku moskitiery, których sezonowa produkcja właśnie
została wznowiona w zakładzie produkcyjnym ESIMA w Dobrczu.

Konstrukcja moskitier umożliwia prosty montaż na profilach okiennych i
drzwiowych. Moskitiera otwierana MRO znakomicie sprawdzi się w przypadku
drzwi balkonowych. W pomieszczeniach, w których potrzebujemy regularnej
ochrony, jak np. sypialnia, łazienka czy pokój dziecięcy, dobrym rozwiązaniem
jest zastosowanie moskitiery ramkowej stałej MRS – mówi Jakub Wiśniewski,
właściciel firmy ESIMA Rolety. 

W przypadku wyjścia na taras idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie
moskitiery przesuwnej MRP. Z kolei w kuchni doskonale sprawdzi się moskitiera
zwijana MZN, której zaletą jest możliwość zamykania i otwierania w dowolnej
chwili. Docenią to pewnie mamy, chcące kontrolować bezpieczeństwo swojego
dziecka przebywającego na podwórku – dodaje Jakub Wiśniewski. 

Największym hitem sprzedażowym w 2019 i 2020 okazała się moskitiera
plisowana. Choć standardowo użytkownicy pytają głównie o moskitiery manualne, nie
trudno wyobrazić sobie możliwość automatyzacji moskitiery. Taka osłona może wtedy
być sterowana z pilota naściennego lub pilotem bezprzewodowym. Co więcej, dzięki
zastosowaniu silników wyposażonych w odbiorniki radiowe, możemy dodać moskitierę
do systemu inteligentnego domu i zarządzać nią za pomocą aplikacji MyNice Welcome
(w przypadku zastosowania radiowych silników Nice) lub elero Centero (w przypadku
silników z radioodbiornikiem elero). Jeśli w domu użytkownika zainstalujemy najnowszą
centralę Nice Yubii Home, mamy wtedy możliwość za pomocą aplikacji Yubii App
sterować wszystkimi urządzeniami Nice oraz Z-Wave, a pod koniec tego roku także
elero (bez instalowania dodatkowych switchy – komunikacja odbywa się drogą
radiową).
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Kluczowym produktem firmy ESIMA są w dalszym ciągu rolety zewnętrzne. Gdyby
ustawić w rzędzie wszystkie rolety, które w 2019 roku zostały wyprodukowane w
lokalnym zakładzie, uzyskalibyśmy łączną długość ok. 13-14 km! W zwariowanym 2020
roku zanotowano 30-procentowy wzrost sprzedaży. Zdecydowana większość osłon to
dzisiaj produkty zautomatyzowane. Myśląc o systematycznym rozwoju firmy, właściciel
firmy zdecydował się jednak na sezonowe wzbogacenie swojej oferty o moskitiery

Do produkcji moskitier dostosowaliśmy jedno produkcyjne pomieszczenie.
Zawsze podaję anegdotę osobom nieprzekonanym, co do przydatności
umieszczenia takiej przesłony w oknie: 99% klientów po założeniu moskitiery po
pierwszej nocy po instalacji wypowiada te same słowa: „Tutaj nic już nie lata”
– śmieje się Jakub Wiśniewki.

ESIMA Rolety to najlepszy przykład Partnera Handlowego Nice, który maksymalnie wykorzystuje możliwość
korzystania z szeregu różnych rozwiązań do automatyki osłonowej na poziomie grupy Nice. Dzięki oferowaniu
instalatorom trzech marek zrzeszonych w grupie Nice istnieje możliwość precyzyjnej segmentacji oferty w celu
zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb konsumentów.

Użytkownik, dla którego jedynym czynnikiem zakupowym jest cena, zdecyduje się na napędy z rodziny TTGO.
Konsument, który ma większe oczekiwania i chciałby, aby system roletowy był w pełni zintegrowany z bramami
wjazdowymi i garażowymi, czy też był częścią inteligentnego domu, wybierze produkty marki Nice. Do osób
ceniących sobie niemiecką perfekcję oraz elastyczność oferty skierowana jest rodzina napędów elero.

#MyNiceWelcome, #eleroCentero, #NiceYubiiHome, #moskitiery, #Pruszków

SPRAWDŹ OFERTĘ FIRMY
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Nice Polska Sp. z o.o.
05-800 Pruszków 

Parzniewska 2a 

tel.: 022 7594000 

tel.: 022 7594012 

Fax: 022 7594022 

e-mail: nice@nice.com.pl 

http://www.nice.pl 

https://www.facebook.com/NiceGroupPoland/ 
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