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Podłokietniki metalowe z nakładką
drewnianą. We wszystkich modelach
NIKO nakładka drewniana może
być dodatkowo tapicerowana
tkaniną lub skórą
Metal armrests with a wooden
pieces. The wooden pieces in NIKO
models can be additionally
upholstered with fabric or leather

NIKO 11Z chrom H
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NIKO wyróżnia się niekonwencjonalnym
sposobem mocowania podłokietników.
To element identyfikujący całą rodzinę NIKO
i decydujący o jej nowoczesnym wyrazie
NIKO is distinguished by unconventional
solution of fixing the armrests. This is the
element identifying the whole NIKO family
and deciding upon its modern outlook

NIKO 11Z chrom H
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Regulacja wysokości siedziska
Seat height adjustment

Regulacja siły sprężystości
odchylenia siedziska z oparciem
(dopasowanie do wagi ciała)
Adjustment of the tilt force
of the seat with the backrest
(adjustment to the body weight)

5 LAT GWARANCJI

NIKO w wersji obrotowej wyposażone
jest w mechanizm zawiasowy.
Mechanizm zawiasowy pozwala
na odchylanie siedziska i oparcia
z możliwością płynnej regulacji
siły sprężystości odchylenia
w zależności od ciężaru siedzącego
NIKO swivel armchair is equipped
with hinged mechanism. Hinged
mechanism enables user to recline
the seat together with the backrest,
depending on the weight of the user
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Regulacja kąta odchylenia
siedziska z oparciem
Adjustment of the tilt angle of
a seat and a backrest

NIKO 11Z metalik O

NIKO 41Z metalik O

NIKO 31Z chrom O

NIKO 11Z chrom H
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NIKO 21V chrom H

Wersja konferencyjna na metalowej płozie
Conference version with a metal cantilever
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NIKO 71H chrom H

Wersja konferencyjna na metalowych nogach
Conference version with metal legs
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510 mm

715 mm

485 mm
1140 - 1235 mm

660 mm

NIKO 11 Z
19,8 kg
710 - 810 mm

450 - 540 mm

brutto

670 mm
490 mm

655 mm

440 mm
1070 - 1160 mm

620 mm

970

710 - 810 mm

450 - 540 mm

NIKO 31 Z
18,4 kg

710
690

brutto

430

265

670 mm
490 mm

640 mm
440 mm
995 - 1045 mm

620 mm

710 - 810 mm

450 - 540 mm

NIKO 41 Z
17,6 kg
brutto

670 mm
500 mm

655 mm

480 mm

610 mm
995 mm

NIKO 71 H
13,8 kg
660 mm

450 mm

brutto

D/W/H
660 / 1020 / 680

W

560 mm

H

490 mm

690 mm

D

490 mm

620 mm
960 mm

NIKO 21 V
16 kg

555 mm
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680 mm

450 mm

brutto

D/W/H
660 / 1020 / 680

PRZY ZAMÓWIENIU PROSIMY STOSOWAĆ SYMBOLE WEDŁUG KODU:
PLEASE USE CODES AT ORDER:

NIKO

RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST

1

TYP MECHANIZMU
(do krzeseł obrotowych)
MECHANIZM TYPE
(for swivel version)

fotel gabinetowy,
obrotowy, wysokie oparcie
1
office swivel armchair,
high backrest

możliwość płynnej regulacji
siły odchylenia w zależności
od ciężaru siedzącego
Z
leaning force smoothly
adjusted depending
on body weight

fotel gabinetowy,
konferencyjny (na płozie)
2
conference office armchair,
(with metal cantilever)
fotel obrotowy,
wysokie oparcie
3
swivel armchair,
high backrest

TYP STELAŻA
TYPE OF FRAME

fotel obrotowy,
niskie oparcie
4
swivel armchair,
low backrest

wersja konferencyjna
na płozie
V
conference version
with metal cantilever

fotel konferencyjny,
(na nogach)
7
conference armchair,
(on legs)

wersja konferencyjna
na nogach
H
conference version
with metal legs

NIKO 31Z chrom O
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PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS
podłokietnik metalowy z drewnianą nakładką
obszytą skórą lub tkaniną
O metal armrests with wooden pad
hemmed with leather or fabric
podłokietnik metalowy z drewnianą nakładką

H metal armrest with wooden pad
KOLOR STELAŻA
FRAME COLOUR
METALIK - metallic
CHROM - chrome

Ergonomicznie ukształtowane
siedzisko i oparcie, wyściełane pianką
i tapicerowane tkaniną lub skórą
Ergonomically shaped seat
and backrest, padded with foam,
and upholstered with fabric or leather
Podłokietnik metalowy z drewnianą
nakładką, z możliwością obszycia
skórą lub tkaniną
Metal armrest with wooden pad
and optionally upholstered
with fabric or leather

Mechanizm regulacji kąta odchylenia
oparcia z siedziskiem i regulacji wysokości
Mechanism ot the height and tilt angle
adjustment of a backrest and a seat
Amortyzator podnoszący
Gas lift

Podstawa 5-cio ramienna
5-arm base
Komplet kółek lub stopek
Set of castors or glides

H

5 LAT GWARANCJI

3 OPCJE:
3 OPTIONS:
Kółka twarde
- do miękich podłóg (wykładziny)
Hard castors
- for soft floors (floor coverings)
Kółka miękkie
- do twardych podłóg (parkiety, kafle)
Soft castors
- for hard floors (parquet, tiles)
Stopki
Glides
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FOTOGRAFIA REKLAMOWA

Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i zmiany parametrów nie pogarszajacych walorów użytkowych produktów.
Kolory reprodukowane w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów oferowanych mebli.
/

The producer reserves the right to conduct construction changes and improvements of the products.
Colours presented in the catalogue may vary from the original colours of furniture.
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