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Czy montują Państwo lustra u klienta za pomocą kleju silikonowego?

Tak

NIe

głosuj     wyniki

Czy uważają Państwo, że klej do luster LAKMA jest lepszy od innych klejów
dostępnych na rynku?

Tak

NIe

głosuj     wyniki

Czy stosują Państwo klej do luster firmy LAKMA?

Tak

Nie

głosuj     wyniki     Info o kleju LAKMA

NICE WYODRĘBNIŁA W SWOICH STRUKTURACH NOWĄ JEDNOSTKĘ
ORGANIZACYJNĄ SMART HOME

Data dodania: 07.07.21

Jej celem będzie zaoferowanie klientom rozwiązań dla inteligentnej, przyjaznej i wygodnej przestrzeni
życiowej dla całej rodziny
Prostota. To słowo-klucz, które powinno opisywać współczesną relację z naszymi domami.
Inteligentny dom staje się dziś synonimem bezpieczeństwa, troski o bliskich, życia w bardziej
zrównoważonym świecie energooszczędnych rozwiązań, znalezienia idealnej równowagi między
życiem zawodowym a prywatnym.
 

 
 
Aby umocnić więź i nawiązać jeszcze bliższy kontakt z użytkownikami, powstała nowa jednostka
organizacyjna w ramach struktur Nice – Smart Home. Jej zadaniem jest zaoferowanie nowych
rozwiązań, których priorytetem będą potrzeby i wygoda mieszkańców inteligentnych domów.
 
Nowa jednostka Smart Home będzie miała na celu zintegrowanie rozwiązań i produktów Nice, dzięki
którym cały dom będzie połączony ze sobą w celu zarządzania oświetleniem, roletami, bramami,
kamerami bezpieczeństwa, ogrzewaniem i chłodzeniem, systemami nawadniającymi, systemami
multimedialnymi, monitorowaniem otwarcia drzwi i okien, wykrywania obecności szkodliwych gazów i
zalania oraz wszystkich codziennych czynności, które można zautomatyzować.
 
Na czele zespołu stoi Adam Krużyński, Dyrektor Zarządzający Nice Polska oraz Prezes Zarządu
FIBARO, marki z branży smart home, dzięki której Nice dąży do zrewolucjonizowania wizji domu za
pomocą w pełni zintegrowanych i zaaranżowanych rozwiązań.
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„Rynek smart home – komentuje Adam Krużyński – to strategiczna szansa. Każdy będzie mógł zmienić
sposób swojego życia, czyniąc je prostszym i bardziej funkcjonalnym. Nasze ciągłe dążenie do
innowacji skłoniło nas do zaoferowania rozwiązań, które są coraz bardziej zintegrowane, łatwe do
wdrożenia i przyjazne dla użytkownika”.
 
„Nowa jednostka organizacyjna pomoże klientom Nice zbliżyć się do inteligentnego domu i zapewnić im
lepsze wrażenia z życia. Tak jak nasz niedawno wprowadzony na rynek flagowy produkt - serce
inteligentnego domu Nice - centrala Yubii Home, zdolna do zarządzania wszystkimi podłączonymi
urządzeniami w domu w sposób zintegrowany” dodaje Juan Pablo Boz, Dyrektor ds. Marketingu w
Nice, posiadający duże międzynarodowe doświadczenie w sektorze smart home, który niedawno
dołączył do firmy.
 
Yubii Home jest pierwszą centralą w palecie rozwiązań oferowanych przez Nice łączącą technologie
FIBARO, Nice, a wkrótce także elero. Dzięki kompatybilności z protokołami Z-Wave® i WiFi™ centrala
pozwala na otwartą integrację z ponad 3000 urządzeń innych marek.
 
Yubii Home umożliwia użytkownikom zarządzanie całym inteligentnym domem przy pomocy m.in.
aplikacji mobilnych, pilotów oraz asystentów głosowych Amazon Alexa, Asystenta Google i Siri:
obsługa przy użyciu rąk nie jest już konieczna, a zdalne zarządzanie wszystkimi inteligentnymi
urządzeniami pozwala użytkownikom być w domu, nawet w momencie, w którym się w nim nie
znajdują.
 
“Naszym celem – podsumowuje Krużyński – jest rozwiązanie dostosowane do stylu życia klienta,
pozwalające mu tworzyć spersonalizowane scenariusze inteligentnej, przyjaznej i wygodnej
przestrzeni życiowej dla całej rodziny od świtu do nocy”.
 
Przysłanianie okien o poranku, wyłączanie systemu bezpieczeństwa, wpuszczanie słońca do sypialni
dzięki automatycznie otwierającym się roletom, otwieranie bramy garażowej, aby wypuścić psa,
włączanie ogrzewania lub chłodzenia, aby zastać w domu idealną temperaturę po powrocie z pracy,
czy chociażby sprawdzanie kamer, gdy nie ma nas na weekend, nie będzie już marzeniem, ale
standardem Twojego życia w domu.

 
 

 

 

 

NOWE ARTYKUŁY

POLFLAM buduje nową fabrykę w Tarczynie

Kamery termowizyjne - przegląd

Trwałość strukturalnego kleju silikonowego
w projektowaniu szklenia giętego na zimno

Konstrukcje szklane w Dlubal Software

Recycling szkła w VITRINTEC

Produkcja przyszłości – Przemysł 4.0 w
pigułce

Określenie właściwości mechanicznych
międzywarstwy stosowanych w
projektowaniu szkła laminowanego

Efekt lasera: tworzenie wartości dodanej

CRISTALERIA CREVILLENTE –
różnorodność, innowacyjność i
konkurencja… z maszynami FOREL

Konkretne zalety modułowych,
konfigurowalnych linii do obróbki szkła

Spontaniczne pękanie szkła hartowanego:
testy HST bardziej miarodajne niż
przypuszczano

Najnowsza japońska „architektura
materiałów”: szkło, stal i drewno. Część 3

Komary i inne insekty mają pozostać na
zewnątrz. Wskazówki dotyczące
planowania i zakupu moskitier

2021-07-07

swiat-szkla.pl

Strona: 3

http://baztech.icm.edu.pl/
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=A+W&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=AGC&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=AIB&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ALUPLAST&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ALUPROF&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ANWIS&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ASM&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ASSA+ABLOY&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=AWILUX&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=AiB&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Aktualno%C5%9Bci&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Aluplast&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Aluprof&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Awilux&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=BFT&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=BIPV&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=BOHLE&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=BREEAM&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=BUDMA&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=BUDMA+2017&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Bart%C5%82omiej+S%C4%99d%C5%82ak&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Bosch&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Budowlana+Marka+Roku&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=CAL&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=CDA&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Centrum+Bada%C5%84+i+Analiz+Rynku&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Colliers&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=D+H&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=DAKO&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=DOBRY+MONTA%C5%BB&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=DORMA&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=DRUTEX&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Deceuninck&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Den+Braven&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Dobry+Monta%C5%BC&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Dow+Corning&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Drutex&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Drzwi&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ECLAZ&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=EFL&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Edgetech&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Effect+Glass&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Effector&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=FAAC&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=FAKRO&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=FENSTERBAU&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=FENSTERBAU+FRONTALE&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=FENZI&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=FLIR&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=FLUKE&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=FOREL&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Fakro&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Fensterbau&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Franc+Gardiner&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=G-U&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=GLASTON&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=GPD&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=GUARDIAN&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Ghelamco&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Glass&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Guardian&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Guardian+Glass&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=HEGLA&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=H%C3%B6rmann&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=IFT+Rosenheim&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=INTERMAC&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=INTERNORM&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=INVADO&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=ITB&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Inoutic&searchphrase=exact&ordering=newest
https://swiat-szkla.pl/component/search/?searchword=Internorm&searchphrase=exact&ordering=newest
https://poid.eu/2020/11/10/wymiana-stolarki-dobry-montaz-jak-zadbac-o-czyste-powietrze/
https://swiat-szkla.pl/ankieta.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17562-polflam-buduje-now-fabryk-w-tarczynie.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17560-kamery-termowizyjne.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17559-trwao-strukturalnego-kleju-silikonowego-w-projektowaniu-szklenia-gitego-na-zimno.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17558-konstrukcje-szklane-w-dlubal-software.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17557-recycling-szka-w-vitrintec.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17556-produkcja-przyszoci-przemys-40-w-piguce.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17555-okrelenie-waciwoci-mechanicznych-midzywarstwy-stosowanych-w-projektowaniu-szka-laminowanego.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17554-efekt-lasera-tworzenie-wartoci-dodanej.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17553-2021-06-28-09-44-31.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17552-2021-06-28-09-24-12.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17551-spontaniczne-pkanie-szka-hartowanego-testy-hst-bardziej-miarodajne-ni-przypuszczano.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17550-2021-06-28-08-11-14.html
https://swiat-szkla.pl/aktualnoci/338-wydanie-042021/17549-2021-06-28-08-03-43.html


Internorm
Invado
Isokorb
KRAUSE
KRISPOL
Katarzyna Szmuryło
Klimas
Konferencja
Konferencja Techniczna
Kongres Stolarki Polskiej
Kärcher
LISEC
MEKANIKA
ML System
MONTERIADA
MS więcej niż OKNA
Marcin Kozłowski
NICE
NSG
NSG Group
Normstahl
Nowe
Nowoczesne

OKNOPLAST
OKPOL
OZE
Okna
Okno
OknoPlus
Oknoplast
PAIiIZ
PETECKI
PKB
POID
POL-SKONE
PORTA
POiD
PRESS GLASS
PRIVA-LITE
PVC

Pilkington
Polska
Przegrody przeszklone
Przemysł 4.0
R+T
REECO
REHAU
RENEXPO
REYNAERS

ROTO
Reynaers
Roto
SANPLAST
SAPA
SCHUCO
SCHÜCO

SGG
SOMFY
SOUDAL
SWISSPACER
Saint-Gobain
Saint-Gobain Building Glass
Saint-Gobain Glass
Schuco
Schöck

Schüco
Skanska
Sokółka Okna i Drzwi
Somfy
Soudal
Stolbud
Stolbud Włoszczowa
SunGuard
Suncool
Super Spacer
System
Systemy
Szklane
Szkła
Szkło
Targi
VELUX
VETREX
VITRUM
Velux
Vetrex
Vetrotech
WICONA

WIŚNIOWSKI
Warsaw Build
Warszawa

POPULARNE ARTYKUŁY

Wyjścia ewakuacyjne z budynku a
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

Ciepła ramka Super Spacer® w dwóch
obiektach z certyfikacją BREEAM

SWISSPACER rozwija wsparcie techniczne
dla membran SWISSPACER Air w programie
CALUWIN

Ściany zewnętrzne przeszklone słupowo-
ryglowe. Część 3-2 literatora

Wizualne odwzorowanie nowoczesnych
fasad szklanych. Część 2

Laboratorium Elementów Budowlanych ITB
z rozszerzonym zakresem badań

Ekologiczna strona VITRINTEC

Automatyzacja procesu hartowania szkła
płaskiego

Giętarka do profili FOREL z nowym
„pakietem” do obróbki ramek plastikowych

Najbardziej kompaktowa obróbka

RCN SOLUTIONS wprowadza nową,
innowacyjną technologię RD CLEAN
CONCEPT

Technologia hartowania, a jakość szkła

60 lat LiSEC – plany na jubileuszowy rok

Łączniki montażowe szklanych balustrad

Sztuka za szkłem, czyli jak zadbać o
profesjonalną ekspozycję dzieła

Potencjalne oszczędności dzięki roletom
oraz okiennicom przesuwnym i składanym

Zawiasy do drzwi drewnianych,
metalowych, tworzywowych i szklanych

Portowe miasto Gdynia: Yacht Park kreuje
nową panoramę miasta

10 lat produkcji Super Spacer® w
Heinsberg w Niemczech

Najnowsze osiągnięcia w projektowaniu i
badaniach konstrukcji szklanych

Glasbau 2021

VEKAPRO – seria środków czyszcząco-
pielęgnujących do okien

Pierwszy digitalowy Kongres Stolarki
Polskiej już za 14 dni

Zaproponuj kandydata do nagrody Jorma
Vitkala Award of Merit

Wizualne odwzorowanie nowoczesnych
fasad szklanych. Część 1

Red Dot w rękach VITRINTEC

Q4GLASS: „Obróbka szkła, nowe
wyzwania, rozwój z pasją – to jest nasza
filozofia”

LISEC SplitFin – dwie wieże
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Winkhaus
Wkręt-met
Włoszczowa
YAWAL
Yawal
Zbigniew Cywiński
Zbigniew Czajka
Zofia Laskowska
Związek POiD
Związek Polskie Okna i Drzwi
akustyczna
aluminiowa
aluminiowe
aluminiowych
aluminium
antysmogowe
antywłamaniowe
architekt
architektura
automatyczne
badania
balustrady szklane
bariery architektoniczne
bez barier
bezpieczeństwo
bezpieczeństwo pożarowe
bezpieczne
bramy

bramy garażowe
bramy przemysłowe
bramy wjazdowe
budowlane
budownictwo
budownictwo mieszkaniowe
budownictwo pasywne
budynek
budynku
budynków
całoszklane
cieplna
ciepła
ciepła krawędź

ciepła ramka
ciepły montaż
cięcia
cięcie
cięcie szkła
dachowe
dekoracyjne
deweloperzy
do szkła
dobry montaż
dom
dom bez barier
dom inteligentny
dom pasywny
domy pasywne
double skin
drabiny
drewniane
drogi ewakuacyjne
druk cyfrowy
druk na szkle

drzwi
drzwi aluminiowe
drzwi automatyczne
drzwi drewniane
drzwi podnoszono-przesuwne
drzwi przeciwpożarowe
drzwi przesuwne
drzwi szklane
drzwi tarasowe
drzwi wejściowe
drzwi wewnętrzne
drzwi z napędem
drzwi zewnętrzne
drzwiowe
dym
dymoszczelne
dymowe
dymu
dźwiękochłonne
efektywność energetyczna
eksport
elektronarzędzia
elewacja
elewacje
energetyka
energia
energii
energooszczędne
energooszczędność

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''
Lekkie ściany osłonowe z oszkleniem

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

wielkopowierzchniowym
Charakterystyka szyb samochodowych
Skrzydła, które jeżdżą na rolkach. Cz. 2
Dobór szkła na balustrady wg przepisów

polskich i niemieckich
Recykling odpadów szklanych
Drobne uszkodzenia szyb czołowych i ich

naprawa
Szkło o zmiennej przezierności
Dlaczego warto stosować samozamykacze

drzwiowe?
Drzwi automatyczne a wyjścia

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

zgodności. Część 1
Izolacyjność akustyczna drzwi
Prawidłowe wietrzenie to zdrowsze

mieszkanie
Fusing - inny wymiar szkła dekoracyjnego
Drzwi przeciwpożarowe - badania,

klasyfikacje, wymagania
Technika klejenia szkła przy użyciu klejów

utwardzanych UV
Drzwi stosowane na drogach

ewakuacyjnych
Wady szkła na fasadach Część 1 Szkło

hartowane i warstwowe

 

 

GŁÓWNE BRANŻE KATALOGU

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
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