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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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Hedendaags, retro of industrieel: welke stijl je ook kiest, je stopcontacten, schakelaars, media-aansluitingen 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.

Jouw woning, jouw stijl

150-xxxxx € 30,73
stainless steel on anthracite

250-xxxxx  € 30,73
stainless steel on white

159-xxxxx  € 15,82
natural soft grey

152-xxxxx  € 15,82
natural red

156-xxxxx  € 31,84
bamboo

154-xxxxx  € 20,38
white steel

161-xxxxx  € 20,38
black steel

157-xxxxx  € 20,38
champagne steel

200-xxxxx  € 8,32
Bakelite® piano black

201-xxxxx  € 8,32
Bakelite® chocolate
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Hou je van een ultrastrak design in tijdloze materialen? Dan kies je voor Niko Pure. Een reeks gemaakt uit bijzondere materialen 
zoals bamboe, roestvrij staal, bakeliet en plexiglas. Jouw garantie voor een stijlvolle en duurzame afwerking.

Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.

   
Richtprijzen afdekplaten excl. btw. Onze prijzen dateren van 01/10/2016 en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

230-xxxxx  € 9,99
fluent champagne

240-xxxxx  € 9,99
liquid jade

164-xxxxx  € 26,77
weathered steel

231-xxxxx  € 9,99
fluent anthracite

241-xxxxx  € 9,99
liquid snow white

155-xxxxx  € 30,73
alu grey

158-xxxxx  € 30,73
alu black

210-xxxxx  € 12,91
skin sensation cinnamon

221-xxxxx  € 18,10
alu gold

220-xxxxx  € 18,10
alu steel grey

163-xxxxx  € 19,95
concrete

162-xxxxx  € 30,73
bronze

Niko Pure
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Niko Intense

Niko Original

120-xxxxx € 2,21
white

121-xxxxx € 4,26
sterling

122-xxxxx € 4,26
anthracite

123-xxxxx € 4,26
bronze

124-xxxxx € 4,26
dark brown

   
Richtprijzen afdekplaten excl. btw. Onze prijzen dateren van 01/10/2016 en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen.

100-xxxxx € 1,56
cream

101-xxxxx € 1,56
white

102-xxxxx € 3,02
light grey

104-xxxxx € 3,02
greige

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.

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.
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Een keuze maken?
Download de Switch Niko app in de App Store of  
Google Play. De contrasterende Niko afbeelding vind je op:
www.niko.eu/switch-niko-app.
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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 stopcontacten. Voor elke kamer een aangepaste afwerking die 
mooi aansluit bij de inrichting ervan, dat kan uiteraard ook.
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sterling

anthracite

bronze

dark brown

champagne coated

white

white coated

steel grey coated*

cream

light grey

greige

black coated

Bakelite® piano black coated*

Bakelite® chocolate coated*

gold coated*

Alle functies werk je af met de afdekplaten uit onze reeksen Niko Pure, 
Niko Intense en Niko Original. Je kiest uit volgende kleuren:

Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH 

*Beperkte set van functies
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Enkelvoudige drukknop

Tweevoudige drukknop

Enkelvoudige  
dim bediening

Enkelvoudige 
motorsturingsbediening

Viervoudige drukknop

Zesvoudige 
drukknop

Tweevoudig 
dim bediening

Tweevoudige  
motor sturingsbediening

Enkelvoudige  
drukknop met led

Binnenbewegingsmelder

Sfeerbediening

Thermostaat

Ecodisplay

HVAC-thermostaat

Touchscreen

Niko Home Control 
gebruikersapp voor tablet 
of smartphone

Niko Home Control 
gebruikerssoftware

Niko Home Control 
energiesoftware

Niko Home Control

Tweevoudige  
drukknop met leds

Enkelvoudige  
dim bediening met leds

Enkelvoudige  
motor sturingsbediening 
met leds

Viervoudige  
drukknop met leds

Ventilatiebediening 
(4 standen) met leds

Zesvoudige  
bediening met leds

Tweevoudige  
dim bediening met leds

Tweevoudige  
motor sturingsbediening 
met leds

Meer info op www.nikohomecontrol.be
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Viervoudige potentiaalvrije 
drukknop

Viervoudige  
potentiaalvrije  
drukknop met leds

Viervoudige potentiaalvrije 
drukknop met leds en 
tekstveld

Zesvoudige 
potentiaalvrije 
drukknop

Zesvoudige 
potentiaalvrije 
drukknop met leds

Viervoudige potentiaal vrije 
drukknop met tekstveld

Drukknop met  
transparante ring en 
amberkleurige led

Drukknop met transpa-
rante ring, amberkleurige 
led en belsymbool

Drukknop met transpa-
rante ring, amberkleurige 
led en lampsymbool

Schakelaar

Schakelaar met  
transparant tekstveld

Tweevoudige  
schakelaar

Drukknop

Drukknop met  
tekstveld

Tweevoudige 
drukknop

Schakelaar met led

Tweevoudige  
schakelaar met leds

Trekschakelaar

Lichtschakelaars en drukknoppen

Drukknop met transpa-
rante ring, amberkleurige 
led en sleutelsymbool

Blindplaat

Blindplaat voor vaste 
kabel aansluiting

Hotelkaartschakelaar

Drukknop met led

Tweevoudige drukknop 
met leds

Trekdrukknop
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Bewegingsmelder

Oriëntatieverlich ting met 
leds (wit, blauw, rood, groen 
of warm wit)

Draaiknopdimmer

Drukknopdimmer

Draaischakelaar voor 
sturing van rolluiken,  
garagepoorten ...

Rolluikdrukknop

Rolluikschakelaar

Digitale 
rolluikschakelaar

Elektronische  thermostaat

Digitale  klokthermostaat

Digitale tijdschakelaar

Tijdschakelaar

ComfortbedieningenDimmers
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Enkelvoudige 
datacom aansluiting 
met tekstveld

Tweevoudige 
datacom aansluiting 
met tekstveld

HDMI-aansluiting

Audio met 
cinch-aansluiting

Audio met XLR- of  
jack-aansluiting

Enkelvoudige luidspreker-
aansluiting

Tweevoudige luidspreker-
aansluiting

2 x RJ45 STP of UTP cat. 
6, schuine uitvoering

Enkelvoudige  
coaxaansluiting voor tv

Coaxaansluiting voor tv 
en FM (Telenet Interkabel 
gecertificeerd)

Coaxaansluiting voor tv, 
FM en satelliet

Combinatie coaxaanslui-
ting met RJ45-aansluiting 
(beschikbaar in cat. 5E- en 
cat. 6) Telenet & 
Voo gecertificeerd

Telefooncontactdoos

Telefooncontactdoos  
(2x RJ11)

Telefoon- en  ADSL/
VDSL-aansluiting

Media-aansluitingen

Stopcontact 
zonder aarding

Stopcontact 
met penaarde

10/16A
250V

Stopcontact  
met klapdeksel

Stopcontact met  
beperkte inbouw diepte

10/16A
250V

Stopcontact met 
overspanningsbeveiliging

10/16A 
250V 

Stopcontact met  
spanningsaanduiding

10/16A 
250V 

USB-lader

Stopcontacten
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Tweevoudige 
drukknop, 
geen opdruk

Tweevoudige 
drukknop met 
opdruk  I en O

Tweevoudige 
drukknop met 
opdruk ‘op’ en ‘neer’

Tweevoudige 
drukknop met 
tekstveld

Viervoudige 
drukknop, 
geen opdruk

Viervoudige drukknop 
met opdruk I en O

Viervoudige 
drukknop met 
opdruk ‘op’ en ‘neer’

Viervoudige 
drukknop met 
tekstveld

Viervoudige drukknop 
met ventilatiesnelheids-
aanduiding (0 tot 3)

Slimme enkelvoudige 
schakelaar

Slimme tweevoudige 
schakelaar

Connected switch app 
voor bediening slimme 
schakelaars

Niko connected switch en draadloze bedieningen

Meer info op www.niko.eu/connectedswitch
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RGB(W)- 
wandbediening

Color Control app voor 
draadloos bedienen van 
RGB(W) ledstrips

Stopcontact

Schakelaar

Tweevoudige 
schakelaar

Schakelaar met led

Rolluikschakelaar

Drukknop 

Tweevoudige 
drukknop

Drukknop met led

Tweevoudige 
drukknop met led

Rolluikdrukknop

Signaalapparaat

Aanpaskader met deksel 
voor 45x45mm-functies 
(datamodules, telefoon-
contactdozen, audio-
aansluitingen en TV-FM-
contactdozen)

Blindplaat

Niko Hydro* Ledbedieningen

*Beschikbaar in grey, black en white.
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Industriepark West 40
BE-9100 Sint-Niklaas
sales@niko.be
Tel   +32 3 778 90 00
Fax  +32 3 777 71 20
www.niko.be

PF-566-01

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.


