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Włoska Grupa Nice wyodrębniła
w swoich strukturach zespół
zarządzający produktami
przeznaczonymi do
automatyzacji osłon
przeciwsłonecznych
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W produktach do automatyzacji zewnętrznych i
wewnętrznych osłon przeciwsłonecznych oferowanych przez
Nice, już teraz wykorzystywane są najnowocześniejsze
rozwiązania, a to dopiero początek...

Najnowsze wieści z branży

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...

Ponad 2000 nowych
lokali od Grupy
Murapol na 20-lecie
działalności
Ogólnopolski deweloper
mieszkaniowy rozpoczyna
oferowanie ponad 2 000 lokali
zaprojektowanych w...

EDPR podpisuje
umowę typu Build &
Transfer na projekt PV
o mocy 200 MWac w
USA
Umowa zawarta z NIPSCO otwiera
drogę do zaprojektowania i
zbudowania elektrowni słonecznej
w...

Firma FAKRO wśród
mecenasów
międzynarodowego
konkursu POiD Building
Awards 2021
Działający już od 25 lat Polski
Związek Okna i Drzwi (POiD)
zainicjował pierwszą edycją...

MLP Pruszków II
ocenione przez
BREEAM na poziomie
Excellent
MLP Group – Green Industrial
Developer – działający na
europejskim rynku nieruchomości...

Imponująca dynamika
przychodów i zysku r/r
w Columbus
Columbus Energy, wiodący dostawca
usług na rynku nowoczesnej
energetyki, zakończył rok 2020...

Paroc wspiera
projektantów izolacji
technicznych
Marka Paroc zdążyła już przyzwyczaić
do wszystkich wysokiej jakości
produktów. Firma...
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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.  
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Rosnące ceny prądu
przekonują �rmy do
inwestowania w
odnawialne źródła
energii
Najpopularniejsza jest...

Premiera nowej
aplikacji FOTON Home
od FOTON Technik
FOTON Technik po kilkumiesięcznych
testach wprowadza najnowszy
element oferty COMFORT Home –...

Szacunek dla wody, to
także oszczędność i
bezpieczeństwo
Polska, ze względu na swoje
uwarunkowania hydrologiczne,
zawsze była narażona na problemy
z...

Wideo

Zobacz powiększony film oraz inne instrukcje

Enzo Viola_Head of Solar
Shading Solutions BU. Fot.
Nice

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

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”. 
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Głosem, mailem czy SMS-
em? A jak Ty otworzysz
swoją bramę?
Włoska Grupa Nice – lider branży
automatyki dla domu, systematycznie

wzbogaca swoją ofertę...

Nice Polska organizuje
szkolenia online i
webinary dla Instalatorów
Z początkiem czerwca, reagując na cały
czas z trudną sytuację epidemiczną, firma

Nice Polska...

Przedłużenie umowy
sponsorskiej Nice –
Verdon – Wilki Krosno
W dnach 6-8 marca 2020 w Rzeszowie w
hali „Podpromie” odbyły się Targi

Budownictwa EXPO DOM,...

Nice sponsorem
tytularnym rozgrywek
Nice Polskiej Ligi
Żużlowej

Nice Polską Ligę Żużlową będzie można oglądać w TVP
Regionalnej, TVP Sport oraz na stronie...

Inne artykuły firmy:

Galerie zdjęć:

Filmy:

źródło: Nice 

 

 

 

Dom na wzgórzu Drewniane
meble w
ogrodach –
proste
rozwiązania na
letni sezon

Zasłony
panelowe Panel
Track firmy
ANWIS

Creaton - sztuka
kreowania dachu

Nakrycie stołu na
Święta w 5
krokach

Jak wykonać
fundament pod
ogrodzenie firmy
JONIEC®?

Ukryta kamera -
Wycinanie drzew

Urządzamy fajny
ogród od A do Z -

Maszynowe
nakładanie gładzi
Cekol C-35 PGE
Arena Gdańsk

Montaż
ogrodzenia
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