Niko connected switch

Je schakelaars op je smartphone

Creëer meer
mogelijkheden
voor je elektrische
installatie
Je hebt een traditionele elektrische installatie en je wilt die graag updaten? Maar je
wilt geen ingrijpende werkzaamheden uitvoeren? Dan is Niko connected switch de
perfecte oplossing.
Zo kun je bijvoorbeeld makkelijk op andere plekken in je huis extra schakelaars
toevoegen om hetzelfde licht te bedienen. En je slimme schakelaars bedien je
voortaan ook via je smartphone. Je rolluiken vanuit de zetel of vanop het werk
bedienen? Je lichten vanuit de zetel of vanop het werk dimmen? Het kan nu allemaal.
Dankzij Niko kunnen je oude schakelaars makkelijk vervangen worden door ‘smart
switches’ of draadloze schakelaars. Je laat er slechts een paar vervangen of allemaal,
dat kies je zelf.
Ontdek er meer over op www.niko.eu/connectedswitch

Je huis werkt beter met (de slimme oplossingen van) Niko

Een slimmer
huis betekent
meer controle
Meer comfort
De lichten in de woonkamer dimmen om een intiemere sfeer te
creëren? Dankzij Niko connected switch hoef je daarvoor niet
uit je luie zetel te komen. Je bedient je schakelaars via de app
op je smartphone. Een extra schakelaar naast je bed om het
licht uit de doen? Je kleeft hem waar je wilt.

Veilig wonen
Bedien de verlichting in je woning terwijl je op restaurant of
op kantoor zit, zodat het lijkt alsof je thuis bent. Het is fijn
thuiskomen in een goed verlicht huis én het schrikt ongewenste
bezoekers af.

Energiebewust leven
Programmeer de slimme schakelaars zo, dat je verlichting
aan- en uitgaat op bepaalde tijdstippen. Daarvoor is Niko
connected switch uitgerust met een handige weekkalender.
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De componenten van
Niko connected switch
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Knap design
De milde kleuren van Niko Original, de zachte lijnen van Niko Intense
of het ultrastrakke design van Niko Pure: onze slimme en draadloze
schakelaars zijn compatibel met elk hedendaags interieur.

Niko Original

cream

white

light grey

greige

anthracite

bronze

Niko Intense

white

sterling

dark brown

Niko Pure

stainless steel on anthracite

stainless steel on white

natural soft grey

natural soft red

bamboo

white steel

black steel

champagne steel

Bakelite® piano black

Bakelite® chocolate

fluent champagne

fluent anthracite

liquid jade

liquid snow white

weathered steel

skin sensation cinnamon

alu grey

alu black

alu steel grey

alu gold

bronze

concrete

Bakelite® is a registered trademark of Hexion GmbH.

Niko is marktleider in België en produceert vanuit het 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. Niko hanteert
een designfilosofie die voortdurend innovatieve, esthetisch
aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke producten op de markt wil
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.

Niko nv
Industriepark West 40
BE-9100 Sint-Niklaas
sales@niko.be
Fax +32 3 777 71 20
www.niko.eu

P F - 5 6 3 - 01

Tel +32 3 778 90 00

