
Niko discovery pack



Beste heer <perso>

Van harte gefeliciteerd met de start 
of uitbreiding van je zaak!

Wij stellen ons graag even aan je voor.

Wie is Niko?

Als marktleider in schakelmateriaal ken je Niko waarschijnlijk van stopcontacten en schakelaars. Maar 

Niko heeft een veel uitgebreider assortiment. Vanuit ons hoofdkantoor in Sint-Niklaas produceren we 

oplossingen voor huisautomatisering (Niko Home Control), toegangscontrole en lichtsturing. Daarbij 

zetten we volop in op doordacht design en een milieuvriendelijk productieproces. 

Waarom kiezen voor Niko? 

•    Bij Niko staat installatiegemak voorop. Producten worden ontwikkeld met het oog op comfort. Dat 

levert heel wat tijdswinst op bij de installatie.

•    Niko staat voor topkwaliteit: elk product ondergaat per productiestap een grondige controle. 

Niko biedt dan ook 4 jaar garantie op alle producten, terwijl de wettelijke verplichting slechts 2 jaar 

bedraagt. 

•    Niko ondersteunt zijn installateurs. Er worden voortdurend professionele opleidingen georganiseerd, 

zodat je je steeds kunt bijscholen. 

•    Niko biedt technische ondersteuning. Tijdens werkdagen kun je telefonisch (03 778 90 80) of via mail 

(support@niko.be) met je vragen terecht bij onze klantendienst.

•    Als Belgisch marktleider is Niko dé referentie.

•    Meer informatie vind je op www.niko.eu.

Niko discovery pack

Als beginnend installateur geven wij jou graag een duwtje in de rug. Daarom bieden wij jou het 

‘Niko discovery pack’ aan voor de speciale netto-installateursprijs van € 399 (excl. btw). Zo kun je 

kennismaken met de meest courante én nieuwste Niko producten zoals de universele dimmer plus, 

buitenbewegingsmelder anthracite en spuitwaterdichte wandcontactdoos. Met dit pakket kun je meteen 

aan de slag om een standaardwoning volledig uit te rusten in Niko Original, de schakelreeks die omwille 

van zijn zachte lijnen en mild kleurenpallet overal discreet aanwezig is. 

Bij bestelling van het starterspakket ontvang je bovendien een gratis bodywarmer met jouw naam erop!

Wij danken je voor het vertrouwen in onze producten en wensen je veel succes met je nieuwe zaak én 

het starterspakket. Voor meer vragen kun je steeds terecht bij Anja Den Hert op het nummer 

03 778 93 64 of via sales@niko.be.

Het Niko team



Waaruit bestaat het Niko discovery pack?

170-33100
Wandcontactdoos met penaarde, 
kinderveiligheid, schroefklemmen en 
klauwen
20 stuks

101-76800
Tweevoudige afdekplaat, 71 mm
10 stuks

170-01600
Wisselschakelaar met 
schroefklemmen en klauwen
10 stuks

310-01900
Sokkel voor universele 
draaiknopdimmer plus 5-325 W
1 stuk

170-01100
Enkelpolige schakelaar met 
schroefklemmen en klauwen
10 stuks

310-02000
Draaiknopextensie voor universele 
draaiknopdimmer plus 5-325 W, slave
1 stuk

170-09531
2 enkelvoudige coaxaansluitingen 
Edu tv + FM
2 stuks

101-31003
Afwerkingsset voor universele 
draaiknopdimmer plus 5-325 W
2 stuks

101-66601
Afwerkingsset voor 
wandcontactdoos penaarde
20 stuks

350-20158
Buitenbewegingsmelder (180°; 
wandmontage; 230 V; 14 m; 
anthracite)
1 stuk

101-61105
Afwerkingsset voor enkelvoudige 
schakelaar
20 stuks

700-84101
Enkelvoudige opbouwdoos voor 
1 functie met 1 ingang M20
5 stuks

101-69702
Afwerkingsset voor 2 enkelvoudige 
coaxaansluitingen Edu tv + FM
2 stuks

700-36600
Wandcontactdoos 2P+N, 
16/250 Vac, kinderveiligheid en 
schroefklemmen
5 stuks

101-76100
Enkelvoudige afdekplaat
50 stuks



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 700 medewerkers tewerk en 

heeft een jaarlijkse omzet van meer dan 120 miljoen euro. Momenteel heeft Niko 

vestigingen verspreid over heel Europa: België, Frankrijk, Nederland, Slowakije, 

Denemarken en Polen.
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