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Grupa Nice przejmuje brazylijską spółkę z sektora kontroli
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» więcej o firmie

Nice dokonał przejęcia brazylijskiej spółki Linear Equipmentos e Servicos Ltda
działającej w sektorze kontroli dostępu.
 
 

2018-01-09

« wróć

Zgodnie z przyjętą przez grupę Nice strategią rozwoju i światowej ekspansji na nowe rynki i obszary działalności,
Nice dokonał przejęcia brazylijskiej spółki Linear Equipmentos e Servicos Ltda działającej w sektorze kontroli
dostępu, której siedziba znajduje się w São Paulo.

W związku z przejęciem Linear Equipmentos, grupa Nice rozbudowała swoją ofertę z zakresu automatyki dla domu o

systemy kontroli dostępu oraz systemy antywłamaniowe. Strategiczne przejęcie brazylijskiej spółki jest jednoznaczne ze

wzmocnieniem obecności grupy na rynku południowoamerykańskim.

Firma Linear Equipamentos e Serviços Ltda od ponad 10 lat jest obecna w obszarze elektronicznych systemów

zabezpieczeń. Zajmuje się tworzeniem aplikacji przeznaczonych do kontrolowania dostępu za pomocą urządzeń opartych

na mechanizmach zdalnego sterowania, czytnikach zbliżeniowych czy cechach biometrycznych. Linear HCS specjalizuje się

w dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań przeznaczonych do zabezpieczenia mieszkań i domów prywatnych.

Swoją strategię opartą na rozwoju poprzez strategiczne przejęcia spółek Nice sukcesywnie realizuje od 2010 roku. Dzięki

niej grupa umacnia swoją pozycje na nowych obszarach geograficznych, ale też wzbogaca ofertę produktową oferując

klientom coraz bardziej kompleksowe rozwiązania z zakresu automatyki domowej. Poszerzając portfolio produktów Nice

realizuje wyraźnie określoną misję i zaspokaja coraz większe potrzeby rynku w zakresie dostarczania innowacyjnych

rozwiązań, czyniących życie łatwiejszym i wygodniejszym.

W ostatnich latach grupa Nice przejęła spółki FontanaArte, Peccinin, elero, King Gates, Silentron, HySecurity Gate i
E.T. Systems.  
 
 
 

 
 
Nice Polska - należąca do grupy Nice, obecna na polskim rynku od 1996 roku, jest największym na rynku dostawcą
inteligentnych i kompleksowych systemów zarządzania automatyką domową oraz producentem segmentowych bram
garażowych. Obecnie Nice z obrotami na poziomie ponad 150 mln euro jest obecny na najważniejszych światowych
rynkach w ponad 100 krajach na świecie, w Europie Zachodniej i Wschodniej, przez Stany Zjednoczone, Bliski Wschód oraz
Afrykę. Na polskim rynku w ofercie Nice Polska dostępne są również produkty elero oraz KINGgates, a w sieciach marketów
budowlanych produkty Mhouse i Moovo.
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bramofony, video

bramy chowane

bramy dwuskrzydłowe

bramy garażowe

bramy harmonijkowe

bramy przeciwpożarowe

bramy przemysłowe
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bramy rolowane

bramy rozwierne

bramy segmentowe

bramy szybkobieżne

bramy uchylne

bramy wahadłowe

bramy wjazdowe

furtki

kraty

kraty rolowane

kurtyny paskowe

ogrodzenia

siatki

systemy przeładunkowe

szlabany

usługi

zapory parkingowe

akcesoria

automatyka, siłowniki

elementy do produkcji

klamki

maszyny, narzędzia

zamki

zawiasy
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