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Skift til 
skønhed





Iøjnefaldende skønhed

Vil du bruge dine betjeningstryk som et statement i dit hjem?

Med Nikos udskiftelige tangenter og rammer,

kan du tilføje farve til dit hjem på et øjeblik. Alle enheder  

og rammer fra Niko er kompatible og fuldt ud udskiftelige.









Niko Intense matt black

 Ramme i mat sort. Hvis du gerne vil skabe en stærk og virkningsfuld 

stemning, skal du vælge mat Niko Intense mat sort.



Det hele ligger i 
detaljen



Gør betjeningstryk, termostater og en række  

andre Niko enheder til markante blikfang.  

Med hele vores sortiment af rene linjer og  

former kunne det ikke være nemmere.  

Og vores omhyggeligt udvalgte materialer tilbyder 

elegante løsninger til enhver indretningsstil.



Du vil opleve, at alle betjeningstryk 

falder i et med interiøret med hidtil 

uset lethed. Vælg hvid til hvid eller sort 

til sort eller en af de mange andre 

matchende kombinationer.







Niko Pure liquid black

Ramme i højglans sort. Hvis du gerne vil skabe en elegant og 

samtidig tidløs stemning, så skal du vælge Niko Pure højglans sort 

som har et enestående design. Den oser af kvalitet og passer til en 

lang række stilfulde interiører.









De konkrete farver kan være forskellige fra farverne vist i brochuren.

Vores 
brede 

udvalg





Skift til 
  intelligent livsstil



Hjemmet fungerer bedre med 
Niko Home Control



Boligautomatisering til alle hjem

Gør dit hjem komfortabelt, energieffektivt og trygt. Måske endda

forberedt til din alderdom. Det behøver ikke være svært at vælge et

intelligent hjem. Selv hvis du har et renoveringsprojekt, hvor du ikke

ønsker at ændre på kabelføringen. 

Én ting er sikker: Med Niko Home Control er du i trygge hænder. 

Du kan til enhver tid gøre ethvert hjem intelligent.



Fingeren på pulsen i dit hjem



Intelligent sikkerhed

Sov trygt om natten. Niko holder øje med din bolig, mens du nyder livet. 

Hvis noget virker mistænkeligt, så trykker du bare på nødtrykket for at 

tænde lys og musik. Det garanterer en afskrækkende effekt.  

Ingen hjemme? Det vil ingen kunne se. Simuler, at du er hjemme  

med belysning, musik og styring af solafskærmning.  

Med Niko kan du have ro i sindet.



Reducer dit forbrug



Intelligent forbrug

Vil du på en helt enkel måde administrere og justere dit el-, vand- og

gasforbrug? Med Niko Home Control ved du præcis hvor meget

energi, du forbruger. Det hjælper dig og din familie med at holde 

forbruget på et ansvarligt niveau. Sluk-alt-trykket er første skridt til et 

grønnere hjem.

Niko og bæredygtighed er gået hånd i hånd i mange år. Det giver 

løsninger, der gavner dig, din familie og hele verden.



Hjemmet i et enkelt tryk



Intelligent komfort

Niko Home Control er hjertet i dit hjem. Via det centrale display i 

hjemmet eller din smartphone, kan du styre hele dit hjem på et øjeblik.

Ønsker du at din stue er dejlig varm, når du kommer hjem? Vil du holde 

solen ude med solafskærmning og dæmpe belysningen med nogle få klik? 

Niko gør det muligt. Fordi Niko Home Control fungerer præcis, som du 

forventer: praktisk, intuitivt og effektivt.

Læs mere om Niko Home Control på www.niko.eu/nikohomecontrol

Niko har modtaget flere designpriser for Digital black:





Skift til 
intelligente løsninger



Vælg en smart lysdæmper

Stærk indenfor lys. Det er det mindste, man kan sige om Nikos lysdæmpere.

Ved ganske enkelt at dreje eller trykke på knappen, kan du matche lyset

perfekt i alle rummene til den aktuelle stemning. Hos Niko finder du en

lysdæmper til alle lampetyper.

Niko dæmpertryk til Hue

Et trådløst dæmpertryk, der kan styre din Hue belysning og 

forbindes til din Hue app. Hvor bekvemt er det?  Og endnu bedre: 

dæmpertrykket bruger ikke batterier og det kan monteres på alle 

slags underlag.



Lys, når du skal bruge det 

På vej ned i kælderen med en tung kasse i hænderne. Gid, der var en, som kunne

tænde lyset. Placer Nikos bevægelsessensorer strategisk for at give dig selv en

hjælpende hånd. Lyset tænder og slukker af sig selv. 

Et permanent opladningspunkt

Med USB-opladeren til planforsænket montering i væggen, slipper du for 

at have bunkevis af opladere i dit hjem. Alle enheder, der kan oplades via

USB, kan nu oplades hurtigt og effektivt fra ét enkelt opladningspunkt.

Du kan vælge mellem en dobbelt USB-A-oplader eller en USB-A- og

USB-C-oplader.





Multimedie i hvert eneste rum

Digital eller analog tv, audio, data, osv. I dag har et

hjem brug for langt mere end bare elektricitet.  

Du finder alt, hvad du skal bruge hos Niko.  

Det betyder, at du vil være forbundet med verden 

i hvert eneste rum.



Et øje for sikkerhed



Sikkerhed, altid og over alt

Vær på den sikre side med Niko. Du har brug for 100 % pålidelige produkter, for at 

forvandle dit hjem til et ubekymret og trygt hjem for dig og din familie.

Ét tryk på knappen er nok til at finde ud af, hvem der er ved døren, takket være Nikos 

videodørtelefoner. Ikke nok med at bevægelsessensorer sørger for at din vej bliver oplyst, så 

snart du kommer hjem. De vil også omgående gøre dig opmærksom på, hvis nogen nærmer 

sig dit hus. Orienteringslys indenfor vil også give dig optimale lysforhold ved f.eks. toiletbesøg 

om natten.

Har du brug for elektricitet i et fugtigt miljø eller udendørs? Med de stænktætte Niko 

Hydro-stikkontakter er du godt hjulpet. 





Skift til 
bæredygtighed



Niko, bedste venner  
med miljøet

Fra de indledende stadier med produktdesign begrænser vi 

vores miljøpåvirkning.  

Vi arbejder for eksempel kun med materialer, der påvirker 

miljøet ganske lidt. Og alt plastikaffald kværnes og 

genbruges 100 %. Det er en del af Nikos fastsatte mål for 

reduktion af miljøpåvirkning.



Hos Niko bruger vi meget energi  
på et lavt energiforbrug

Med Niko vælges et bevidst energiforbrug. Alle vores 

produkter er udviklet til at hjælpe dig med at forbruge 

mindre og bruge din egen solenergi så meget som 

muligt. 

Med Nikos bevægelsessensorer og eco-display har du 

en komplet løsning til at sikre en stadigt lavere 

energiregning.





Designet i henhold til de strengeste standarder

Topkvalitet: Det får du med Niko. Betjeningstryk, adgangskontrol, lysstyring og boligautomatisering er 

gennemtestet under og efter produktionsprocessen, gentestet og... testet igen, for en sikkerheds skyld. 

Det er nok til at give en forventet levetid på mindst 30 år, for alle betjeningstryk og 2 års ekstra garanti 

efter den juridiske garantiperiode.  

Skift til 
topkvalitet



Niko-Servodan A/S 
Stenager 5
6400 Sønderborg 
Danmark
tel. +45 74 42 47 26 
info-dk@niko.eu
www.niko.eu

PF-1150-1720391

Niko udvikler elektr(on)iske løsninger til forbedring af bygninger, så de  
bedre dækker behovene hos de mennesker, der bor og arbejder i dem:  
Ved at minimere energiforbruget, ved at forbedre belysningskomforten og 
sikkerheden samt ved at sikre, at alle applikationer kan arbejde sammen 
uden problemer. Bygninger med løsninger fra Niko er mere effektive, kan 
fjernbetjenes og interagere i større økosystemer. Niko er en belgisk familieejet 
virksomhed i Sint-Niklaas med 700 ansatte og 10 europæiske filialer.

Hos Niko stiller vi os selv dagligt et spørgsmål:  
”Hvordan kan vi forbedre bygninger for bedre at dække dine behov?”


