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Nice przedstawia Sun Shading Solutions

Włoska Grupa Nice wyodrębniła w swoich
strukturach zespół zarządzający produktami
przeznaczonymi do automatyzacji osłon
przeciwsłonecznych

W produktach do automatyzacji
zewnętrznych i wewnętrznych osłon
przeciwsłonecznych oferowanych przez Nice,
już teraz wykorzystywane są
najnowocześniejsze rozwiązania, a to dopiero
początek...

 

Automatyzacja produktów dedykowanych ochronie przeciwsłonecznej, takich jak rolety, żaluzje
czy pergole, staje się standardem w świecie nowoczesnej architektury. Ze względu na
postępujące zmiany klimatyczne, spodziewany jest wzrost popytu w tym segmencie. Właśnie
dlatego w swoich strukturach, Nice wyodrębnił - Sun Shading Solutions – jednostkę, której
zadaniem będzie rozwój produktów i umocnienie pozycji Grupy Nice w sektorze automatyki do
osłon przeciwsłonecznych.

 

Zespół Sun Shading Solutions zajmie się zarządzaniem osłonami przeciwsłonecznymi
oferowanymi przez grupę, posiadającą w swoim portfolio marki Nice, elero i TTGO, oferujące
automatykę do wszystkich typów osłon t.j. żaluzji i rolet wewnętrznych, markiz zewnętrznych,
żaluzji fasadowych, ZIP screeów czy pergoli. 

Na czele zespołu stanął Enzo Viola, szef niemieckiej firmy elero, specjalizującej się w
produkcji wysokiej jakości automatyki i systemów zarządzania osłonami przeciwsłonecznymi.
Od początku 2021 roku międzynarodowy zespół specjalistów dzieli się swoją wiedzą i
doświadczeniami z zakresu automatyzacji osłon przeciwsłonecznych, budując plany na rozwój
tych produktów. Pełniąc swą dodatkową funkcję szefa zespołu Sun Shading Solutions, Enzo
Viola, będzie nadal podlegać bezpośrednio Prezesowi Nice - Roberto Griffa. Ze względu na
swoją międzynarodową specyfikę, działalność Sun Shading Solutions zostanie podzielona
pomiędzy oddziałami we włoskim Oderzo, gdzie mieści się siedziba główna Nice a siedzibą
główną elero w Schlierbach (Niemcy). Systemy automatyki elero są znane ze swojej
niezawodności, jakości i wysokich standardów, które gwarantuje oznaczenie Made in Germany.
W ostatnim czasie firma wyznaczyła nowe trendy w automatyzacji rolet dzięki zasilanemu
energią słoneczną silnikowi RolSolar oraz wyjątkowo cichemu napędowi rurowemu RolMotion,
który podczas targów R+T digital 2021, najważniejszej branżowej imprezy na świecie, otrzymał
srebrną nagrodę za innowacje cyfrowe.

elero to niemiecki producent – firma należąca w całości do Grupy Nice, międzynarodowego
lidera w branży automatyki domowej i inteligentnego domu. Innowacyjne, atrakcyjne i
nowoczesne wzornictwo produktów do zarządzania oświetleniem i osłonami
przeciwsłonecznymi w kontekście mieszkalnym, handlowym  

i przemysłowym są fundamentalnym filarem portfolio produktów, które należy do najszerszych
na rynku.

„Naszym celem jest osiąganie coraz większych sukcesów w nowych segmentach rynku w skali
globalnej, przy jednoczesnym skupieniu się na naszych dotychczasowych klientach. Łącząc
doświadczenie niemieckiej firmy o ugruntowanej pozycji z siłą globalnego gracza, mamy
wszystko, czego potrzebujemy, aby osiągnąć ten cel ”, wyjaśnia Enzo Viola. „Zalety nowej
jednostki organizacyjnej są wielopłaszczyznowe: innowacje produktowe mogą być promowane
intensywniej, koszty zakupów i produkcji będą kalkulowane zgodnie z zasadami ekonomii skali, a
strategie precyzyjniej dostosowywane do różnych rynków, odpowiadając ich specyficznym
wymaganiom”.

 

 

O Nice Polska

Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej firmy Nice
Group - silnej międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 24 oddziały na całym świecie. Od
1996 roku, z dystrybutora podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, Nice Polska
stał się dostawcą kompleksowych systemów automatyki dla domu i przemysłu. Obecnie Nice
Polska oferuje: automatykę do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, przemysłowych
oraz rolet, segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli ruchu pieszych
oraz wideodomofony.

www.nice.pl

O elero

Firma elero, z siedzibą w Schlierbach k. Stuttgartu, jest jednym z największych światowych
producentów napędów i systemów zarządzania do rolet, instalacji przeciwsłonecznych i bram.
Inny zakres działania firmy obejmuje prace nad rozwojem i produkcją elektrycznych napędów
liniowych do sterowania systemami fasadowymi, takimi jak jak Sun Braker, pergolami oraz
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Kolejny nabór dla chętnych do nauki zawodu
z unijnym wsparciem

Rozpoczął się nabór do kolejnej, trzeciej już klasy pod
patronatem...

Dietetyk dr Hanna Stolińska poleca na wiosnę - 5 roślinnych
kategorii produktów 

5 roślinnych kategorii produktów, które powinny znaleźć się
w Twoim...

Jeśli w domu to z kulturą. Białostoccy
licealiści korzystają z oferty podlaskich
instytucji

Wirtualne spotkanie z reżyserem i aktorami teatru Wierszalin,
festiwal...

Credit Agricole wprowadza pierwszą kartę
płatniczą z ekotworzywa i zachęca do walki z
nadmiarem plas

Bądź eko i zyskaj! – pod takim hasłem Credit Agricole rusza
z nową...

Z Kuźni Raciborskiej do Budapesztu

Kolejne zamówienie dla firmy RAFAMET S.A. Tym razem
produkowane w Kuźni...
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zabytkowej kamienicy
Wiosenne porządki w sypialni? Tylko w duchu eko!
Wiosenne porządki w sypialni? Tylko w duchu eko!
Credit Agricole wprowadza pierwszą na rynku kartę
płatniczą z ekotworzywa
MLP Pruszków II ocenione przez BREEAM na poziomie
Excellent
Makaron z krewetkami i suszonymi pomidorami w
paskach w oleju z ziołami OLE!
Suszone pomidory w paskach w oleju z ziołami OLE! –
klasyka w wygodnej odsłonie
Luxoft Poland wraz z partnerem strategicznym Murex
wdraża system MX.3 dla Grupy PZU
Sprzęty polskiej marki z przyjaznymi dla środowiska
oznaczeniami
Czas na kąpiel, czas na relaks
KRISPOL radzi: zadbaj o rośliny w swoim domu
Yawal nawiązał współpracę z Alsecco - wiodącym
producentem stolarki PCV

dodaj artykuł »

https://centrumpr.pl/dodaj-artykul/tresc
https://centrumpr.pl/opracowanie-informacji-prasowej.html
https://centrumpr.pl/artykul/pozyczka-do-domu-na-telefon-co-warto-wiedziec-na-ten-temat,145641.html
https://centrumpr.pl/
http://kafito.pl/kontakt
http://kafito.pl/logowanie?srv=centrumpr&referer=%2Flogowanie%3Freferer%3Dhttp%3A%2F%2Fcentrumpr.pl%2Fartykul%2Fnice-przedstawia-sun-shading-solutions%2C145709.html
https://centrumpr.pl/kategoria/1,dom.html
https://centrumpr.pl/kategoria/2,firma.html
https://centrumpr.pl/kategoria/3,gospodarka.html
https://centrumpr.pl/kategoria/4,kobieta-zdrowie-uroda.html
https://centrumpr.pl/kategoria/5,kultura-sztuka.html
https://centrumpr.pl/kategoria/6,moda.html
https://centrumpr.pl/kategoria/7,motoryzacja.html
https://centrumpr.pl/kategoria/8,rozrywka-i-wypoczynek.html
https://centrumpr.pl/kategoria/10,spoleczenstwo.html
https://centrumpr.pl/kategoria/9,technologie.html
http://centrumpr.pl/artykul/dziennikarstwo-obywatelskie-centrumpr-najlepszym-miejscem-na-publikacje,19512.html
http://centrumpr.pl/zarabiaj-z-centrumpr.html
https://centrumpr.pl/zdjecia/zobacz/145709,171362,nice-era-inn.html
https://centrumpr.pl/zdjecia/nice-przedstawia-sun-shading-solutions,145709.html
https://centrumpr.pl/kalendarium/wtorek,2021-03-23.html
https://centrumpr.pl/kalendarium/wtorek,2021-03-23.html
https://centrumpr.pl/kalendarium/wtorek,2021-03-23.html
https://centrumpr.pl/dodaj-wydarzenie/tresc
https://centrumpr.pl/artykul/kolejny-nabor-dla-chetnych-do-nauki-zawodu-z-unijnym-wsparciem,145682.html
https://centrumpr.pl/artykul/dietetyk-dr-hanna-stolinska-poleca-na-wiosne-5-roslinnych-kategorii-produktow,145681.html
https://centrumpr.pl/artykul/jesli-w-domu-to-z-kultura-bialostoccy-licealisci-korzystaja-z-oferty-podlaskich-instytucji,145680.html
https://centrumpr.pl/artykul/credit-agricole-wprowadza-pierwsza-karte-platnicza-z-ekotworzywa-i-zacheca-do-walki-z-nadmiarem-plas,145679.html
https://centrumpr.pl/artykul/z-kuzni-raciborskiej-do-budapesztu,145678.html
https://centrumpr.pl/artykul/swiateczne-wypieki-z-masa-helio-premium,145677.html
https://centrumpr.pl/artykul/krakowiacy-i-gorale-w-nowej-odslonie-drugie-zycie-zabytkowej-kamienicy,145676.html
https://centrumpr.pl/artykul/wiosenne-porzadki-w-sypialni-tylko-w-duchu-eko,145675.html
https://centrumpr.pl/artykul/wiosenne-porzadki-w-sypialni-tylko-w-duchu-eko,145674.html
https://centrumpr.pl/artykul/credit-agricole-wprowadza-pierwsza-na-rynku-karte-platnicza-z-ekotworzywa,145673.html
https://centrumpr.pl/artykul/mlp-pruszkow-ii-ocenione-przez-breeam-na-poziomie-excellent,145672.html
https://centrumpr.pl/artykul/makaron-z-krewetkami-i-suszonymi-pomidorami-w-paskach-w-oleju-z-ziolami-ole,145671.html
https://centrumpr.pl/artykul/suszone-pomidory-w-paskach-w-oleju-z-ziolami-ole-klasyka-w-wygodnej-odslonie,145670.html
https://centrumpr.pl/artykul/luxoft-poland-wraz-z-partnerem-strategicznym-murex-wdraza-system-mx-3-dla-grupy-pzu,145669.html
https://centrumpr.pl/artykul/sprzety-polskiej-marki-z-przyjaznymi-dla-srodowiska-oznaczeniami,145668.html
https://centrumpr.pl/artykul/czas-na-kapiel-czas-na-relaks,145667.html
https://centrumpr.pl/artykul/krispol-radzi-zadbaj-o-rosliny-w-swoim-domu,145666.html
https://centrumpr.pl/artykul/yawal-nawiazal-wspolprace-z-alsecco-wiodacym-producentem-stolarki-pcv,145665.html
https://centrumpr.pl/dodaj-artykul/tresc


© CentrumPR.pl 2021 

Regulamin i Polityka Prywatności Grupy Kafito

Nadesłał:

nicepr 

innego rodzaju maszynami. Elero jest spółką zależną w całości należącą do grupy Nice i
utrzymuje swoją niezależność jako marka premium w zakresie rozwiązań automatyki osłonowej.

www.elero.pl

Grupa Nice

Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest międzynarodowym liderem sektora Home
Automation, Home Security i Smart Home, oferując szeroką gamę zintegrowanych rozwiązań do
automatyzacji bram wjazdowych, bram garażowych, osłon przeciwsłonecznych, systemów
parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i systemów bezpieczeństwa dla domu i
przemysłu. Nice sprzedaje swoje produkty do ponad 100 krajów i ma obecnie 24 oddziały na 5
kontynentach oraz 14 zakładów produkcyjnych i 13 ośrodków badawczo-rozwojowych. Z
zatrudnionymi 2.300 pracownikami przyczynia się do rozpowszechnienia idei Made in Italy na
całym świecie, dzięki wysokiej jakości rozwiązaniom, które mądrze łączą technologię,
wzornictwo, innowacje, łączność cyfrową i łatwość użytkowania. Każdego dnia Nice w swoich
laboratoriach wykonuje testy, aby zapewnić najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Wizja
Nice „świat bez barier” i misja „ułatwiaj codzienne czynności” koncentruje się na ludziach,
zaskakując ich zarządzaniem automatyką z maksymalną kontrolą, bezpieczeństwem i
dopasowaniem do indywidualnych potrzeb. Nice docenia wartość zrównoważonego rozwoju,
dostarczając rozwiązania optymalizujące zarządzanie oświetleniem naturalnym i ciepłem, a także
systemy fotowoltaiczne.

www.niceforyou.com

 

Kontakt dla mediów:

Inkubatorium | Press Office

Ryszard Wojciul

Tel.: +48 660 724 146 

ryszard.wojciul@inkubatorium.com

 

Nice Polska 

Anna Maciesowicz 

Tel. kom.: 539 955 204 

Tel.: 22 795 40 13 

anna.maciesowicz@nice.pl 

 

Grupa Nice 

Eleonora Prodomo 

Tel.: +39 0422 505 572 

e.prodomo@niceforyou.com 

Redakcja CentrumPR informuje, że artykuły, fotografie i komentarze publikowane są przez użytkowników
"Serwisów skupionych w Grupie Kafito". Publikowane materiały i wypowiedzi są ich własnością i ich
prywatnymi opiniami. Redakcja CentrumPR nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
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Wiosenne porządki z odkurzaczem pionowym z funkcją
pary – Hoover H-PURE 700 STEAM
Jasne wnętrze z drzwiami w naturalnej kolorystyce
Konferencja Kody Relacji II - Czy przyszłość biznesu ma
kobiece oblicze?
Odnowa na wiosnę - basen i sauna przyniosą relaks i
wzmocnią Twój organizm!
Detalion Games przyśpiesza prace nad grą Chernobyl:
1986
Czy elektryfikacja będzie szokiem dla sektora
motoryzacyjnego?
Taśmy wave – komfort i elegancja w zgodzie z trendami
Smart ogród na wiosnę.
Huawei FreeBuds 4i, nowe, bezprzewodowe słuchawki z
aktywną redukcją szumów, od dziś w atrakcyjnej o
Huawei MateBook D 16, pierwszy laptop marki z 16-
calowym ekranem, już w sprzedaży w Polsce
Huawei MateBook D 16, pierwszy laptop marki z 16-
calowym ekranem, już w sprzedaży w Polsce
Huawei FreeBuds 4i, nowe, bezprzewodowe słuchawki z
aktywną redukcją szumów
Design by Śliwka Nałęczowska – wystartowała IV edycja
konkursu dla pasjonatów grafiki i designu
Tikkurila: bogate oblicza bieli
Młode Miasto – nowo powstająca dzielnica Gdańska
stawia na lokale użytkowe
Z Credit Agricole - mniej plastiku na twoim koncie
Wiosenne inspiracje od SANPLAST
Zostań morskim bohaterem – pomóż chronić Morze
Bałtyckie
Nie kontrola, a zaufanie
Sprawdzona drukarnia internetowa
Pożyczka do domu na telefon – co warto wiedzieć na ten
temat
Nigdy nie wstydzę się za produkty Geberit
NEOTIS – działanie porównywarki rat.
Operacja Czysta Rzeka 2021 startuje w Światowy Dzień
Wody
Nestlé Polska ograniczyło zużycie wody o 18 proc.
Wygodna łazienka w bloku? To naprawdę możliwe
Czy sufit w salonie musi być nudny?
Okna, drzwi, fasady, automatyka domowa i smart home w
konkursie POiD Building Awards 2021
Okna, drzwi, fasady, automatyka domowa i smart home w
konkursie POiD Building Awards 2021
Inno3D GeForce RTX 3070 iChill X3 - zastrzyk mocy dla
PC do gier
Jak urządzić łazienkę dla wielopokoleniowej rodziny?
Genesis otwiera się na Europę - sklep producenta już
dostępny dla konsumentów
Jak przygotować skórę do opalania?
Jak zaprojektować łazienkę dla dziecka?
Jak wybrać stół do jadalni?
Odporność – jak wspierać ją skutecznie?
Przepisy na wiosenne sałatki wprost z włoskich
gospodarstw Roter Hahn
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