
Pilot 6-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 6 rolet lub 6 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³”
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Pilot 4-kana³owy: 3 kana³y “krok-po-kroku” + 1 kana³ roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 3 urz¹dzeñ w trybie “krok-po-kroku” 
oraz 1 rolety (lub 1 grupy rolet) w trybie “góra-stop-dó³”

Pilot 1-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 1 rolety lub 1 grupy rolet w trybie “góra-stop-dó³”

Pilot 2-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 2 rolet lub 2 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³”

Pilot 3-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 3 rolet lub 3 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³”

Pilot 4-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³” + obs³uga czujnika klimatycznego
idealny do sterowania 4 rolet lub 4 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³” 
oraz sterowanie czujnikiem klimatycznym (w³¹cz/wy³¹cz s³oñce)

Pilot 80-kana³owy roletowy “góra-stop-dó³”
idealny do sterowania 80 rolet lub 70 grup rolet w trybie “góra-stop-dó³”
wspó³pracuje z radioodbiornikami systemu FLOR/SMILO/FLO/ONE

Pilot 240-kana³owy “krok-po-kroku”
idealny do sterowania 240 urz¹dzeñ w trybie “krok-po-kroku”
wspó³pracuje z radioodbiornikami systemu FLOR/SMILO/FLO/ONE

cena netto

cena netto

cena netto

cena netto

cena brutto

cena brutto

cena brutto

cena brutto

Pilot steruj¹cy urz¹dzeniem w trybie “góra-stop-dó³”

Pilot wielokana³owy z wyœwietlaczem
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Pilot 1-kana³owy “krok-po-kroku”
idealny do sterowania 1 urz¹dzeniem w trybie “krok-po-kroku”

Pilot 3-kana³owy “krok-po-kroku”
idealny do sterowania 3 urz¹dzeñ w trybie “krok-po-kroku”

Pilot 9-kana³owy “krok-po-kroku”
idealny do sterowania 9 urz¹dzeñ w trybie “krok-po-kroku”

Pilot steruj¹cy urz¹dzeniem w trybie “krok-po-kroku”

Pilot steruj¹cy urz¹dzeniem w trybie “krok-po-kroku” i urz¹dzeniem w trybie “góra-stop-dó³”
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Sterowanie radiowe FLOR  z kodem dynamicznie 
zmiennym o czêstotliwoœci 433.92 MHz, 
4,5 miliarda kombinacji.

Rodzina produktów NiceWay to kolejna rewolucja w dziedzinie
automatyki. Ten nowatorski pomys³ Nice wyznacza kolejne standardy.

Modu³owoœæ: u¿ytkownik sam mo¿e dowolnie dostosowaæ wygl¹d
i u¿ytecznoœæ swojego sterowania radiowego w zale¿noœci
od w³asnych upodobañ. W ofercie jest 11 pilotów, obs³uguj¹cych nawet
70 rolet lub 240 urz¹dzeñ. Po wyborze pilota, ³¹czymy go dowolnie 
z ró¿nymi obudowami:
• brelokiem do kluczy GO (WC)
• obudow¹ na stó³ STONE (WE)
• obudow¹ ³ukow¹ ONDO (WAX) z mo¿liwoœci¹ mocowania do œciany (WWW)
• obudow¹ naœcienn¹ kwadratow¹ OPLA (WS)
• obudow¹ naœcienn¹ prostok¹tn¹ OPLA (WR)

Piloty NiceWay mo¿na wgraæ do:
- silników roletowych Nice z wbudowan¹ central¹ i radioodbiornikiem
- central serii TT oraz central A01/A02
- radioodbiorników 433.92 MHz z serii FLOR i ONE

GO

STONE

OPLA

OPLA

ONDO

Obudowy str. 24-25



Przenoœna obudowa stolikowa.

Funkcjonalnoœæ: z obudow¹ STONE sterowanie urz¹dzeniami 
jest praktyczne i ergonomiczne. Dziêki gumowej obudowie
odpornej na wstrz¹sy modu³ pilota jest zabezpieczony przed
przypadkowymi uszkodzeniami.

Obudowa STONE dostêpna jest w trzech kolorach: 
bia³ej, przezroczystej oraz pomarañczowej. 

Kod

WEW obudowa owalna, idealna na biurko, kolor bia³y

obudowa owalna, idealna na biurko, kolor przezroczysty

obudowa owalna, idealna na biurko, kolor pomarañczowy

WET

WEO

cena netto cena brutto
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47,00

47,00
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WEW WET WEO

Przenoœna obudowa z mo¿liwoœci¹ monta¿u na œcianie.

WAX jest uniwersaln¹ obudow¹ z serii NiceWay, dziêki u¿ytemu
systemowi wbudowanych magnesów. Przy zastosowaniu uchwytu 
WWW istnieje mo¿liwoœæ instalacji pilota na œcianie. 

Górna czêœæ obudowy wykonana jest z bia³ego designerskiego tworzywa,
dó³ z ergonomicznej gumy. Modu³ pilota mo¿e byæ umieszczony
w pozycji poziomowej lub pionowej.

Kod

WAX obudowa WAX, kolor bia³y, 

uchwyt z magnesem do przymocowania na œcianieWWW

cena netto cena brutto

25,00

20,00

30,75

24,60

WWWWAX



Naœcienna obudowa w dwóch kszta³tach:
- kwadratowa,
- prostok¹tna. 

Obudowy OPLA dostêpne s¹ w 6 kolorach.

Kod

WSW

WRW

obudowa kwadratowa, kolor bia³y

obudowa prostok¹tna, kolor bia³y

obudowa kwadratowa, kolor czarny

obudowa prostok¹tna, kolor czarny

obudowa kwadratowa, kolor aluminium

obudowa prostok¹tna, kolor aluminium

obudowa kwadratowa, kolor grafitowy

obudowa prostok¹tna, kolor grafitowy

obudowa kwadratowa, kolor transparentny

obudowa prostok¹tna, kolor transparentny

obudowa kwadratowa, kolor morski

obudowa prostok¹tna, kolor morski

WSB

WRB

WSA

WRA

WSG

WRG

WST

WRT

WSS

WRS

cena netto cena brutto
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24,00
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24,60

29,52

24,60
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Obudowa jako brelok do kluczy.

Obudowa GO wykonana jest z ergonomicznej, odpornej na uszkodzenia
gumy. Obudowa dostêpna jest w 4 kolorach.

Kod

WCF

WCG

WCI

WCO

obudowa brelok, kolor zielony

obudowa brelok, kolor grafitowy

obudowa brelok, kolor b³êkit lodu

obudowa brelok, kolor pomarañczowy

cena netto cena brutto

16,00

16,00

16,00

16,00

19,68

19,68

19,68

19,68

WSW, WRW WSG, WRGWSB, WRB WST, WRTWSA, WRA WSS, WRS

WCF WCOWCG WCI


