
O FIRMIE

Firma powstała w styczniu 2017 i nieustannie się rozwija.

Świadczy usługi w zakresie:

- produkcji ogrodów zimowych w aluminium

- produkcji kontrukcji aluminiowych m. in. fasady, balustrady, zadaszenia.

- montażu, serwisu i naprawy: napędów do bram

- montażu, serwisu i naprawy: bram garażowych

OGRÓD ZIMOWY



  Oferowany ogród zimowy jest szklaną konstrukcją, która oparta jest na szkielecie 
wykonanym z aluminium.

Ogród zimowy pozwala na stworzenie dodatkowej przestrzeni, salonu do wypoczynku i 
rekreacji oraz przechowywania roślin w okresie zimowym.

Wykorzystywane materiały są najwyższej jakości i pochodzą od renomowanego producenta 
jakim jest firma ALUPROF.

profili aluminiowych ma wiele zalet:

- szybki montaż – dzięki prostej budowie i lekkości, aluminiowe profile konstrukcyjne montuje 
się szybko

- lekkość – aluminium jest jednym z najlżejszych metali stosowanych w budownictwie. Puste 
przestrzenie komór profili dodatkowo obniżają wagę samych części, jak i całych konstrukcji;

- wytrzymałość profili – profile aluminiowe potrafią utrzymać bardzo ciężkie konstrukcje, są 
też wytrzymałe na działanie czynników mechanicznych;

- estetyka i antykorozyjność – gładkość i jednolity kolor profili nadają im estetyczny wygląd.

Projekt ogrodu zimowego przygotowywany jest pod wymiar, zgodnie z życzeniem klienta. W 
ogrodzie zimowym można zamontować np. drzwi przesuwne, które umożliwiją łatwy dostęp 
do ogrodu lub okna rozwierno-uchylne.

KONSTRUKCJE ALUMINIOWE



Na życzenie klienta możliwe jest wykonanie pod wymiar różnego rodzaju konstrukcji 
aluminiowych.Konstrukcje aluminiowe wykonywane są z najwyższej jakości profili 
aluminiowych produkcji ALUPROF.

Projekty konstrukcji przygotowywane są przez projektantów ALUPROF.

Dzięki temu gotowy produkt cechuje najwyższa jakość, niezawodność i wytrzymałość.

KONSTRUKCJE ZE STALI

Na życzenie klienta firma produkuje pod wymiar różnego rodzaju konstrukcje ze stali takie 
jak:

- zadaszenia

- ogrodzenia

- bramy przesuwne i skrzydłowe

- inne projekty według idywidualnego życzenia klienta

Konstrukcje są malowane proszkowo na dowolny kolor RAL oraz ocynkowane.



NAPĘDY MARKI NICE

AUTOMATYKA DO BRAM PRZESUWNYCH

Odpowiednio dobrany napęd bramy wjazdowej jest elementem odpowiedzialnym za komfort i 
bezpieczeństwo użytkownika.

Oferta Nice to nowoczesne siłowniki idealnie dostosowane do różnorodnych rozmiarów, 
ciężaru, częstotliwości i szybkości otwierania bram przesuwnych, dzięki czemu sprawdzają 
się idealnie zarówno na posesjach prywatnych, lecz także we wspólnotach mieszkaniowych.

AUTOMATYKA DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Podczas wyboru napędu do bramy skrzydłowej należy pamiętać nie tylko o jego 
funkcjonalności, lecz także podstawowych parametrach, które mają wpływ na jego 
prawidłowe działanie, takich jak długość skrzydeł bramy, wymagany kąt otwarcia oraz 
intensywność pracy.

W ofercie Nice znajdziesz innowacyjne napędy dostosowane do różnorodnych rozmiarów, 
ciężaru, częstotliwości i szybkości otwierania bram skrzydłowych.

Napędy do bram Nice to jednocześnie doskonałe połączenie komfortu i wygody użytkowania 
w estetycznym wydaniu.

ZALETY AUTOMATYKI DO BRAM SKRZYDŁOWYCH

Automatyka do bram skrzydłowych powinna być dostosowana do długości skrzydła bramy, jej
ciężaru, wymaganego kąta otwarcia, szybkości otwierania oraz do intensywności pracy. Tylko 
prawidłowo dobrany napęd będzie gwarancją niezawodnej, efektywnej pracy przez długi 
czas. Innowacyjne napędy Nice to połączenie funkcjonalności, wysokiego komfortu i wygody 
użytkowania oraz estetycznego designu.



NIEZAWODNY NAPĘD DO BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH Napęd do bramy dwuskrzydłowej
Nice to niezawodność w każdym calu. Urządzenia wyróżniają się zastosowaniem 
opatentowanego układu wewnętrznych komponentów, które w połączeniu z ruchomymi 
elementami gwarantują bardzo cichą pracę. Dodatkowo dostęp do połączeń elektrycznych po
instalacji jest swobodny. W zależności od modelu napęd bramy dwuskrzydłowej 
przeznaczony jest do skrzydeł o różnej długości o ciężarze do 100, 200, 250 lub 900 
kilogramów.

AUTOMATYKA BRAM DWUSKRZYDŁOWYCH TYLKO OD NICE Automat do bramy 
dwuskrzydłowej od Nice to przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowania. W zależności od 
modelu napęd wyposażony jest w mechanizm odblokowywania ręcznego (w przypadku braku
zasilania) oraz system wykrywania przeszkód. Ponadto przed każdym uruchomieniem 
automat przeprowadza fototest sprawdzający, czy wszystkie podzespoły działają prawidłowo. 
Istotną funkcją jest płynne zwolnienie podczas zamykania oraz łagodny start. Dzięki temu 
został wyeliminowany problem szarpania. Niektóre modele wyposażone są dodatkowo w 
funkcję furtki, co pozwala na tylko częściowe otwarcie bramy do ruchu pieszego.

AUTOMATYKA DO BRAM GARAŻOWYCH

Funkcjonalne i nowoczesne napędy do bram garażowych Nice możemy dobrać pod kątem 
rozmiaru i ciężaru bramy, a także częstotliwości otwierania bramy oraz oczekiwanej szybkości
działania siłownika. Szeroki wybór produktów o zaawansowanych parametrach technicznych 
oraz dodatkowe akcesoria zapewniające komfort i bezpieczeństwo są w stanie sprostać 
najwyższym wymaganiom i zaspokoić indywidualne potrzeby każdego użytkownika.

NAPĘDY DO BRAM GARAŻOWYCH NAJLEPSZE NA RYNKU

Napęd do bramy garażowej Nice wykonany jest z zachowaniem najwyższych standardów 
jakości. Wyróżnia się prostym i sprawnym montażem oraz niezawodną pracą przez wiele lat. 
Napęd do bramy garażowej uchylnej gwarantuje cichą, pracę, płynne i sprawne otwieranie 
oraz zamykanie. Dzięki licznym funkcjom, obsługa nawet najcięższych bram garażowych jest 
wygodna i komfortowa.

AUTOMATY DO TWOICH DRZWI GARAŻOWYCH TYLKO OD NICE

W szerokiej ofercie Nice każdy znajdzie automat do drzwi garażowych dopasowany do 
swoich potrzeb. Napęd do bram garażowych to połączenie funkcjonalności, bezpieczeństwa, 
nowoczesnego designu oraz łatwości użytkowania. W Nice znajdziesz siłownik do bramy 
garażowej zarówno do domu, jak i do przedsiębiorstwa przemysłowego. Automaty różnią się 
między sobą siłą uciągu, dostosowaniem do powierzchni bramy garażowej, rodzajem napędu 
oraz możliwą intensywnością pracy. Modyfikacje ustawień pozwalają dostosować napędy do 
miejsca użytkowania oraz indywidualnych warunków.



Bezpieczny zakup automatyki Nice z 3-letnią gwarancją możliwy jest jedynie u
Autoryzowanych Partnerów Handlowych Nice.

Jednym z takich partnerów jest firma Maciej Godzisz.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w montażu napędów i licznym szkoleniom gwarantuję 
szybki i udany montaż, serwis oraz naprawę automatyki marki Nice.

BRAMY GARAŻOWE



W naszej ofercie znajdziecie Państwo najwyższej jakości bramy garażowe marki NICE.

Nowoczesne, funkcjonalne i eleganckie bramy garażowe dostępne w trzech wariantach 
wzorniczych, dopasowane do potrzeb i upodobań użytkowników. Możliwość sterowania 
automatycznego i ręcznego. Szeroka gama wymiarów oraz bogata paleta kolorów pozwolą 
na wybór najlepszego rozwiązania. 

Są Państwo zainteresowani zakupem wysokiej jakości produktu, który służył będzie przez 
dlugie lata z gwarancją do 3 lat?

Są Państwo pod właściwym adresem:

64-920 Piła

ul. Młodych 78

tel. +48668138853

e-mail: maciej.godzisz.pila@gmail.com


