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Niko Hydro
Schakelmateriaal voor tuin, terras, oprit, … 
In zwart, wit en grijs

Een buitenstopcontact onder de carport, een lichtschakelaar op de muur van een tuinhuisje of een 
audio-aansluiting op het terras? In om het even welke omgeving die water, weer en wind moet 
doorstaan, met Niko Hydro moet je geen compromissen sluiten tussen veiligheid, comfort en design. 
Welke schakelaar, welk stopcontact of welke aansluiting je ook zoekt: bij Niko Hydro vind je ze allemaal. 
Én in 3 kleuren: zwart, wit en grijs.

8 redenen om Niko Hydro te installeren
•   compleet aanbod IP55 waterdicht schakelmateriaal in zwart, wit en grijs
•   alle schakelaars, stopcontacten en aansluitingen in opbouw én inbouw
•   snel en gemakkelijk gemonteerd
•   bekabeld in 1, 2, 3: zelfde mechanisme als Niko inbouwschakelmateriaal
•   stevig en slagvast: IK07
•   hoge chemische bestendigheid
•   aanpaskader voor media-aansluitingen
•   zwart, wit en grijs allemaal aan dezelfde prijs

Volledig assortiment
•   stopcontacten
•   lichtschakelaars (serie, kruis, wissel, 2-polig)
•   rolluikschakelaars
•   audio-aansluitingen

•   tv-aansluitingen
•   internetaansluitingen
•   telefoonaansluitingen
•   blindplaten





Referentiecode 2-voudige horizontale en verticale inbouwkaders - vanaf juni 2017 euro excl. btw

700-74000 Inbouwkader tweevoudig verticaal, grijs 16,50

701-74000 Inbouwkader tweevoudig verticaal, wit 16,50

761-74000 inbouwkader tweevoudig verticaal, zwart 16,50

700-75000 Inbouwkader tweevoudig horizontaal, grijs 16,50

701-75000 Inbouwkader tweevoudig horizontaal, wit 16,50

761-75000 inbouwkader tweevoudig horizontaal, zwart 16,50

Referentiecode 3-voudige horizontale en verticale opbouwdozen - vanaf juni 2017 euro excl. btw

700-84302 Opbouwdoos drievoudig vert. 1x2 ingangen M20, grijs 11,00

701-84302 Opbouwdoos drievoudig vert. 1x2 ingangen M20, wit 11,00

761-84302 Opbouwdoos drievoudig vert. 1x2 ingangen M20, zwart 11,00

700-84902 Opbouwdoos drievoudig hor. 1x2 ingangen M20, grijs 11,00

701-84902 Opbouwdoos drievoudig hor. 1x2 ingangen M20, wit 11,00

761-84902 Opbouwdoos drievoudig hor. 1x2 ingangen M20, zwart 11,00

Onbeperkt in- en opbouwen 
Het Niko Hydro assortiment verder aangevuld met  
2-voudige inbouwkaders en 3-voudige opbouwdozen. 

Hierdoor zijn je mogelijkheden bijna onbeperkt. Direct beschikbaar in zwart, wit en grijs.



Alles zwart, alles wit of alles grijs? 
je klant kiest

 
Een grijze schakelaar op een witte gevel of een grijs dubbel stopcontact op een zwarte buitenmuur. Praktisch is het wel. Maar mooi? Nee. Met Niko 
Hydro moet je klant niet meer kiezen tussen praktisch en mooi. Je gaat helemaal voor wit. Of volledig voor zwart. Of misschien toch voor neutraal grijs.

Referentie Huidig Hydro overzicht in zwart, wit en grijs, zonder meerprijs euro 
excl. Btw

7xx-30000 Spuitwaterdichte verlichtbare drukknop 10 A/250 Vac met doorschijnend venster en een N.O.- of N.G.-contact 10,47

700-30100 Belsymbool voor spuitwaterdichte opbouwcontroleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare opbouwdrukknoppen 1,01

700-30200 Lampsymbool voor spuitwaterdichte opbouwcontroleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare opbouwdrukknoppen 1,01

700-30300 Sleutelsymbool voor spuitwaterdichte opbouwcontroleschakelaars en spuitwaterdichte verlichtbare opbouwdrukknoppen 1,01

7xx-31200 Spuitwaterdichte, tweepolige opbouwschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen 9,67

7xx-31300 Spuitwaterdichte, tweepolige opbouwschakelaar 16 AX/250 Vac met schroefklemmen 12,07

7xx-31500 Spuitwaterdichte opbouwserieschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen 9,44

7xx-31600 Spuitwaterdichte opbouwwisselschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen 6,74

7xx-31616 Spuitwaterdichte opbouwwisselschakelaar 16 A/250 Vac met schroefklemmen 7,88

7xx-31700 Spuitwaterdichte opbouwkruisschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen 9,92

7xx-32600 Spuitwaterdichte dubbele opbouwwisselschakelaar 10 AX/250 Vac met schroefklemmen 12,61

7xx-33000 Spuitwaterdichte, niet-verlichtbare drukknop 10 A/250 Vac met 4 aansluitklemmen en een N.O.- of N.G.-contact 10,21

7xx-35000 Spuitwaterdichte, niet-verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten 13,45

7xx-35100 Spuitwaterdichte, verlichtbare dubbele drukknop 10 A/250 Vac met 2 N.O.- of N.G.-contacten 13,79

7xx-35900 Spuitwaterdichte opbouwrolluikschakelaar 10 AX/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden 13,54

7xx-35910 Spuitwaterdichte opbouwrolluikdrukknop 10 A/250 Vac, mechanisch vergrendeld en elektrisch gescheiden 13,54

7xx-36600 Spuitwaterdichte opbouwwandcontacdoos 16 A/250 Vac met penaarde, kinderveiligheid en met schroefklemmen 8,55

7xx-37200 Spuitwaterdichte tweepolige controleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster en met schroefklemmen en verlichtingselementen 13,62

7xx-37600 Spuitwaterdichte wisselcontroleschakelaar 10 AX/250 Vac met transparant venster en met schroefklemmen en verlichtingselementen 12,70

7xx-37730 Spuitwaterdichte dubbele verticale wandcontactdoos met penaarde, kinderveiligheid en schroefklemmen – inclusief doos met 
twee ingangen bovenaan 26,27

7xx-37748 Spuitwaterdichte dubbele horizontale wandcontactdoos met penaarde, kinderveiligheid en schroefklemmen – inclusief doos met 
één ingang bovenaan 23,90

7xx-37749 Spuitwaterdichte dubbele horizontale wandcontactdoos met penaarde, kinderveiligheid en schroefklemmen – inclusief doos met 
twee ingangen bovenaan 26,42

700-38100 Spuitwaterdicht signaalapparaat met transparante lens en rode leds 15,83

7xx-38500 Blindplaat 6,58

7xx-73000 Enkelvoudig inbouwkader voor een spuitwaterdichte opbouwfunctie 8,96

7xx-83101 Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen, voor één functie 3,60

7xx-83201 Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige soepele ingangen, voor twee functies 6,92

7xx-84000 Blindstop M20 0,90

7xx-84001 M20-wartel 1,23

7xx-84101 Spuitwaterdichte opbouwdoos met één M20-ingang, voor één functie 2,65

7xx-84102 Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang, voor één functie 4,47

7xx-84111 Spuitwaterdichte opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen, voor één functie 4,50

7xx-84112 Spuitwaterdichte opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang, voor één functie 6,48

7xx-84201 Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één M20-ingang, voor twee functies 5,70

7xx-84202 Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang, voor twee functies 7,19

7xx-84211 Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met twee enkelvoudige M20-ingangen, voor twee functies 7,32

7xx-84212 Spuitwaterdichte dubbele verticale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang én één enkelvoudige M20-ingang, voor twee functies 9,44

7xx-84801 Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één M20-ingang, voor twee functies 5,70

7xx-84802 Spuitwaterdichte dubbele horizontale opbouwdoos met één tweevoudige M20-ingang, voor twee functies 7,32

7xx-85000 Aanpaskader met deksel voor 45x45mm-functies in spuitwaterdichte opbouwdozen 6,87

xx = 61 = zwart  |  xx = 01 = wit  |  xx = 00 = grijs (Bruto richtprijzen excl. BTW)
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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.


