Niko dimmers:

dag en nacht verschil.

Breng sfeer en
gezelligheid in huis

Aan tafel met vrienden, ’s avonds voor de televisie, een ontspannend bad… Het zijn momenten waarop je het licht graag dempt.
Samen met de kinderen het huiswerk maken of gezellig samen
koken, dan mag er weer voldoende licht schijnen. Zo heeft elke
situatie de geschikte lichtsterkte nodig. Met een dimmer zet je de
verlichting zo hard of zacht als je dat zelf wil. Met een dimmer
creëer je in elke kamer van je huis op elk moment de juiste sfeer.

Het juiste licht is een
kwestie van controle
De nieuwe Niko dimmers garanderen een correcte
werking, zo is er een dimmer voor elke lamp, ook voor
de nieuwste ledlampen en dit zowel voor nieuwbouw als
renovatie. Welke dimmer bij welke lamp past, vind je in
onze dimmerzoeker op www.niko.eu/dimmerzoeker

Niko Pure

stainless steel
on anthracite

stainless steel
on white

natural soft grey

natural red

bamboo

white steel

black steel

champagne steel

Bakelite® piano black

Bakelite® chocolate

Afgestemd op jou en je interieur
Hoe dim jij het liefste de verlichting? Eventjes draaien? Of liever één keer drukken?
Met Niko heb je de keuze. Ook op vlak van design. Onze dimmers zijn verkrijgbaar
in de afwerkingen Niko Pure, Intense en Original.

Niko Intense

white

anthracite

bronze

dark brown

light grey

greige

Niko Original

white

cream

Dit is een selectie van mogelijke afwerkingen, ontdek al onze
mogelijkheden op www.niko.eu, of download de Switch Niko app
in de App Store of Google Play. De contrasterende Niko afbeelding
vind je op: www.niko.be/switch-niko-app.
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Niko is marktleider in België en produceert vanuit zijn hoofdkantoor
in Sint-Niklaas oplossingen voor schakelmateriaal, toegangscontrole,
lichtsturing en huisautomatisering.
Niko zet volop in op doordacht design, kwalitatief hoogstaande
producten en een milieuvriendelijk productieproces, en investeert
hiervoor sterk in onderzoek en ontwikkeling. Binnen zijn designfilosofie
streeft Niko ernaar voortdurend innovatieve, esthetisch aantrekkelijke
en gebruiksvriendelijke producten op de markt te brengen.
Niko is een bedrijf in volle groei, stelt meer dan 630 medewerkers
tewerk en heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 125 miljoen euro.
Momenteel heeft Niko vestigingen verspreid over heel Europa:
België, Frankrijk, Nederland, Slowakije en Denemarken.
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