Switch naar schoonheid
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Niko designs
Belgische kwaliteit, puur design
Innovatie, design en gebruiksgemak. Het zijn de pijlers waar Niko de ontwikkeling van zijn producten aan aftoetst. Intelligente
oplossingen verhogen je comfort en gebruiksgemak. Zo zie je in een oogopslag welke knop welke functie bedient. Met de
uitgepuurde vormen en verfijnde details van ons schakelmateriaal maak je altijd een designstatement. En je kiest voor Belgische
kwaliteit die zijn gelijke niet kent.
Tijdloos en duurzaam
Met de afwerkingen van Niko ga je voor een tijdloos design, uitgevoerd in duurzame materialen. Jij beslist welke reeks het
beste bij jouw stijl past. Ben je na enkele jaren uitgekeken op je schakelaars? Dan vervang je de afdekplaten gewoon door nieuwe
afwerkingen en kleuren. Het universele inbouwmechanisme past bij elke afwerking in Niko Pure, Niko Intense of Niko Original. In
combinatie met de opbouwkit kan dit schakelmateriaal ook op de muur gebruikt worden. Niko Hydro is dan weer ontworpen om
te voldoen aan veeleisende en vochtige omgevingen.
Onbeperkt combineren
Je combineert de kleuren van de afdekplaten en functies zoals je wil. Jij bent aan zet, tot in de kleinste details. Je laat
stopcontacten, schakelaars, dimmers en media-aansluitingen perfect bij elkaar passen. Je kiest één combinatie voor je hele
woning, of je wisselt af per kamer.
4 jaar garantie
Wettelijk bedraagt de garantietermijn voor schakelmateriaal 2 jaar. Maar met Niko kies je voor topkwaliteit. Elk product dat we
maken, ondergaat bij elke stap in het productieproces een grondige controle. Daarom geven we je 4 jaar garantie. Op ál onze
producten.
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Pure white steel

Jouw woning, jouw stijl
Hedendaags, retro of industrieel: welke stijl je
ook kiest, je stopcontacten, schakelaars, mediaaansluitingen en andere functies moeten daar volledig
op aansluiten. Daarom geven we je met Niko Pure,
Niko Intense en Niko Original de keuze uit 3 reeksen
schakelmateriaal.
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Niko Pure
Hou je van ultrastrak design in tijdloze materialen? Dan kies je voor de uitgepuurde schoonheid van Niko Pure. Een reeks
gemaakt uit bijzondere, authentieke materialen zoals bamboe, roestvrij staal, bakeliet en aluminium. Jouw garantie voor een
stijlvolle en duurzame afwerking. Betaalbaar topdesign.

alu grey

alu steel grey

alu black

alu gold

steel white

steel black

155-

220-

158-

221-

154-

161-

steel champagne

stainless steel on white

stainless steel on anthracite

liquid snow white

liquid black

Bakelite® piano black

157-

250-

150-

241-

242-

200-

natural soft grey

natural red

bamboo

159-

152-

156-

Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH
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De trendy schakelaar in een tijdloos design
Echte bamboe, met de hand bewerkt
Niko Pure dark bamboo is gemaakt van echte, duurzame bamboe. Elke afdekplaat heeft een eigen,
fijne vezelstructuur, die warm en zacht aanvoelt. Geen enkel exemplaar is hetzelfde. We bewerken de
afdekplaat met de hand. Met dark bamboo ga je voor een echt stukje vakmanschap tegen de muur.
Gemaakt voor donkere, luxueuzere interieurs
Donkere tinten zoals bruin, nachtblauw en bordeaux doen het goed. Mat en glanzend wisselen elkaar af
in je interieur. Ruwheid combineert prachtig met de gladheid van metaal en de kracht van diep geaderd
marmer. In een wereld vol massaproductie koester je het unieke van natuurlijke en handgemaakte
materialen. Exotische accenten geven je interieur net dat tikkeltje extra.
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Niko Pure dark bamboo

Niko Pure dark bamboo

on anthracite

on gold

256-

257-
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Niko Intense
Niko Intense: een reeks die je moet voelen. Aanraking staat centraal. De strakke vorm en zachte belijning stralen intensiteit uit.
Met deze schakelaars kies je voor een uitgesproken warm karakter.

white

sterling

bronze

dark brown

anthracite

matt black

120-

121-

123-

124-

122-

130-
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Niko Original
Spreken zachte lijnen en milde kleuren je aan? Dan is Niko Original je op het lijf geschreven. Je gaat voor een afwerking die
overal discreet aanwezig is.

white

cream

light grey

greige

101-

100-

102-

104-
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Een tijdloze en elegante trend
Een hedendaagse schakelaar voor een woning met innovatief design?
Het is moeilijk om je niet te verliezen in de hoogglanzende Niko Pure liquid black afwerking. De eindeloos
diepzwarte kleur van deze hedendaagse schakelaar komt het best tot zijn recht in een strakke woning vol
technologische snufjes.
Een matzwarte schakelaar zonder in te boeten aan stijl of betaalbaarheid?
Niko Intense matt black heeft een afwerking zo donker als de nacht en is ook de donkerste schakering
binnen het assortiment. Het design wordt gekenmerkt door een intens zwarte kleur en een stijlvolle matte
textuur. Elegant en tijdloos, maar vooral veelzijdig.
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Niko Pure liquid black

Niko Intense matt black

242-

130-

Intense matt black
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Pure alu gold

Bedieningen
Welke bediening je ook nodig hebt,
je vindt ze bij Niko. Je combineert de
functies als schakelaars, USB-laders,
dimmers … in de kleuren die jij
verkiest. Zo laat je bijvoorbeeld de
rolluikbedieningen of een ecodisplay
perfect aansluiten bij je schakelaars en
wandcontactdozen. Voor elke kamer
een aangepaste afwerking die mooi
aansluit bij de inrichting ervan, dat kan
uiteraard ook.
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De functies zijn beschikbaar in verschillende kleuren:

sterling

steel grey coated

anthracite

cream

bronze

light grey

dark brown

greige

champagne coated

black coated

white

piano black coated

white coated

gold coated
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Niko Home Control voor
busbekabeling
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Digital black 24 V,
personaliseerbaar
bedieningsscherm

Viervoudige drukknop
met leds

Enkelvoudige
motorsturingsbediening

Enkelvoudige drukknop

Zesvoudige drukknop

Enkelvoudige
motorsturingsbediening
met leds

Enkelvoudige drukknop
met led

Zesvoudige drukknop
met leds

Tweevoudige
motorsturingsbediening

Enkelvoudige drukknop
met led, “woning
verlaten”

Enkelvoudige
dimbediening

Tweevoudige
motorsturingsbediening
met leds

Tweevoudige drukknop

Enkelvoudige
dimbediening met leds

Enkelvoudige
audiobediening met leds

Tweevoudige drukknop
met leds

Tweevoudige
dimbediening

Ventilatiebediening met
leds

Viervoudige drukknop

Tweevoudige
dimbediening met leds

Wandbewegingsmelder

Sfeerbediening

Thermostaat

Ecodisplay

Touchscreen

Configuratie- en
bedieningsapp
Niko Home
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Niko Home Control voor
traditionele bekabeling
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Digital black 230 V,
personaliseerbaar
bedieningsscherm

Geconnecteerde dimmer
met leds

Geconnecteerde
enkelvoudige schakelaar

Geconnecteerde
motorbediening

Geconnecteerde
enkelvoudige schakelaar
met led

Geconnecteerde
motorbediening met leds

Geconnecteerde
enkelvoudige schakelaar
met led, “woning
verlaten”

Geconnecteerd
schakelbaar stopcontact

Geconnecteerde
tweevoudige schakelaar

Draadloze schakelaar met
twee toetsen

Geconnecteerde
tweevoudige schakelaar
met leds

Draadloze schakelaar met
vier toetsen

Geconnecteerde dimmer

Touchscreen

Configuratie- en
bedieningsapp Niko
Home

Stopcontacten

Stopcontact zonder
aarding

Stopcontact voor
beperkte inbouwdiepte

Dubbele smart USB-Alader

Stopcontact

Stopcontact met
spanningsaanduiding

Dubbele smart USB-A en
USB-C lader

Stopcontact met
klapdeksel

Stopcontact met
overspanningsbeveiliging

21

Klassieke bedieningen

Enkelvoudige schakelaar
of drukknop

Viervoudige
potentiaalvrije drukknop
met tekstveld

Niko dimschakelaar voor
het Hue systeem

Enkelvoudige schakelaar
of drukknop met led

Viervoudige
potentiaalvrije drukknop
met tekstveld en leds

Enkelvoudige schakelaar
met RF-zender en
-ontvanger

Enkelvoudige schakelaar
of drukknop met
tekstveld

Zesvoudige potentiaalvrije
drukknop

Enkelvoudige schakelaar
met RF-zender en
-ontvanger en led

Tweevoudige schakelaar
of drukknop

Zesvoudige potentiaalvrije
drukknop met leds

Tweevoudige schakelaar
met RF-zender en
-ontvanger

Tweevoudige schakelaar
of drukknop met leds

Draadloze ledbediening

Tweevoudige schakelaar
met RF-zender en
-ontvanger en led

Viervoudige
potentiaalvrije drukknop

Draaiknopdimmer

Universele
drukknopdimmer met
RF-zender en -ontvanger

Drukknopdimmer

Universele
drukknopdimmer met
RF-zender en -ontvanger
en led

Viervoudige
potentiaalvrije drukknop
met leds
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Draadloze RF-schakelaar
met twee toetsen

Tijdschakelaar (15 min.)

Digitale rolluikschakelaar

Draadloze RF-schakelaar
met vier toetsen

Tijdschakelaar (120 min.)

Oriëntatieverlichting met
leds (wit, blauw, rood,
groen of warmwit)

Drukknop met
transparante ring en
amberkleurige led

Wandbewegingsmelder

Hotelkaartschakelaar

Drukknop met
transparante ring,
amberkleurige led en
belsymbool

Draaischakelaar voor
motoren, 3 snelheden

Blindplaat

Rolluikdrukknop

Blindplaat met
trekontlasting

Drukknop met
transparante ring,
amberkleurige led en
lampsymbool
Drukknop met
transparante ring,
amberkleurige led en
sleutelsymbool

Rolluikdrukknop voor
elektronische sturingen

Trekschakelaar of
-drukknop

Rolluikschakelaar
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Media- en data-aansluitingen
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Coaxaansluiting tv

Audio met cinchaansluiting

Enkelvoudige RJ11aansluiting

Coaxaansluiting tv en FM

Audio met xlr- of jackaansluiting

Tweevoudige RJ11aansluiting

Coaxaansluiting tv, FM en
satelliet

Enkelvoudige
luidsprekeraansluiting

Combinatie coax met
RJ45-aansluiting - Telenet
Interkabel en VOO
goedgekeurd

Tweevoudige
luidsprekeraansluiting

Enkelvoudige RJ45aansluiting (cat. 5E, cat. 6
of cat. 6A)

Telefooncontactdoos

Tweevoudige RJ45aansluiting (cat. 5E, cat. 6
of cat. 6A)

Telefooncontactdoos (2 x
RJ11)

HDMI-aansluiting

ADSL/VDSL-splitter (RJ11)

Niko Hydro in grey, black en white

Fietsoplaadpunt

Enkelvoudige schakelaar of
drukknop met led

Rolluikdrukknop

Stopcontact

Tweevoudige schakelaar
of drukknop

Signaalapparaat met leds

Sleutelschakelaar

Tweevoudige drukknop
met leds

Aanpaskader voor mediaen data-aansluitingen

Enkelvoudige schakelaar of
drukknop

Rolluikschakelaar

Blindplaat
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Niko ontwerpt elektr(on)ische oplossingen die gebouwen beter laten werken
voor iedereen die erin leeft en werkt. Door minder energie te verbruiken,
lichtcomfort en veiligheid te verhogen en door alle toepassingen naadloos
te laten samenwerken. Gebouwen met Niko zijn efficiënter, laten zich
controleren vanop afstand en interageren binnen grotere ecosystemen.
Niko is een Belgisch familiebedrijf uit Sint-Niklaas met 700 werknemers en
10 Europese vestigingen.
Bij Niko is er één vraag die ons elke dag bezighoudt: ‘Hoe kunnen we
gebouwen beter laten werken voor jou?’

Niko nv
Industriepark West 40
9100 Sint-Niklaas
België
sales.be@niko.eu
+32 3 778 90 00
www.niko.eu
PF‑1457‑01

