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Podłokietniki metalowe z nakładką drewnianą.
Nakładka może być dodatkowo
tapicerowana tkaniną lub skórą.
Metal armrests with a wooden pads.
Pads can be additionally upholstered
with fabric or leather.

NIKO 11Z chrom H
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Kolekcja wyróżnia się oryginalnym sposobem mocowania
podłokietników. To element identyfikujący rodzinę NIKO
i decydujący o jej nowoczesnym wyglądzie.
Collection is distinguished by original solution of fixing
the armrests. This is the element identifying the whole
NIKO family and deciding upon its modern look.

NIKO 11Z chrom H
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Regulacja wysokości siedziska.
Seat height adjustment.

Regulacja siły odchylania kubełka
(dopasowanie do ciężaru siedzącego).
Tension force adjustment
(fit to the weight of seating person).

NIKO w wersji obrotowej wyposażone
jest w mechanizm zawiasowy,
który pozwala na odchylanie kubełka
z możliwością dostosowania sprężystości
odchylenia do ciężaru siedzącego.
NIKO swivel armchair is equipped
with hinged mechanism which enables
user to recline the shell with the
possibility to adjust the resilience
to the weight of the sitting person.
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Regulacja kąta odchylenia kubełka.
Adjustment of the tilt angle of a shell.

NIKO 11Z metalIK O

NIKO 41Z metalIK O

NIKO 31Z chrom O

NIKO 11Z chrom H

7

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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Wysokość siedziska
Wysokość siedziska zmierzona bez obciążenia.
*Wysokość siedziska zmierzona zgodnie
z normą PN EN 1335-1 (wersja obrotowa)
oraz normą PN EN 13761 (wersja konferencyjna).
Seat height
Seat height is measured without seat burden.
*Seat height is measured according
to PN EN 1335-1 norm (swivel version)
and PN EN 13761 norm (conference version).
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RODZAJ OPARCIA
TYPE OF BACKREST
fotel gabinetowy,
obrotowy, wysokie oparcie
office swivel armchair, 1
high backrest
fotel gabinetowy,
konferencyjny (na płozie)
conference office armchair 2
(with metal cantilever)
fotel obrotowy,
wysokie oparcie
swivel armchair, 3
high backrest
fotel obrotowy,
niskie oparcie
swivel armchair, 4
low backrest
fotel konferencyjny,
(na nogach)
conference armchair, 7
(on legs)

TYP MECHANIZMU
(do krzeseł obrotowych)
MECHANIZM TYPE
(for swivel version)
regulacja kąta odchylania
kubełka z możliwością
dostosowania sprężystości
odchylenia do ciężaru siedzącego Z
adjustment of the tilt angle
of a shell with the possibility
to adjust the resilience
to the weight of the sitting person
TYP STELAŻA
TYPE OF FRAME

PODŁOKIETNIKI
ARMRESTS
podłokietnik metalowy z drewnianą nakładką
obszytą skórą lub tkaniną
O
metal armrests with wooden pad
upholstered with leather or fabric
podłokietnik metalowy z drewnianą nakładką
H metal armrest with wooden pad

KOLOR STELAŻA
FRAME COLOUR
METALIK - metallic
CHROM - chrome
SATYNA - satine - tylko w wersji konferencyjnej /
only in conference version

wersja konferencyjna
na płozie
conference version V
with metal cantilever
wersja konferencyjna
na nogach
H
conference version
with metal legs

5 LAT GWARANCJI

11

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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