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NIKO 11Z
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NIKO 21V
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Design: Tomasz Augustyniak

NIKO 11Z
chrom O

NIKO 71H
chrom H

NIKO 41Z
metalik H

NIKO 31Z
chrom H

NIKO ma prostą, ale niezwykle elegancką linię. Wyróżnia się niekonwencjonalnym sposobem
mocowania podłokietników. To element identyfikujący całą rodzinę NIKO i decydujący o jej
nowoczesnym wyrazie.
NIKO has a straight but a very elegant line. It 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 O

NIKO 11Z
chrom O

www.profim.pl

NIKO w wersji obrotowej wyposażone jest w mechanizm zawiasowy z systemem anti-shock. Mechanizm
zawiasowy pozwala na odchylanie siedziska i oparcia z możliwością płynnej regulacji siły odchylenia w zależności od
ciężaru siedzącego, a także 2-stopniowej blokady tego ruchu.
NIKO swivel armchair is equipped with mechanism hinged with the anti-shock system. Hinged mechanism enables
user to recline the seat together with the backrest, depending on the weight of the user, but also to lock the seat in 2
positions.

Charakterystycznym elementem
jest czarna wstawka, tzw. kedra,
która podkreśla linię kształtu fotela.
The characteristic feature is the black
insert, which underlines the shape
of the chair.

We wszystkich modelach NIKO
podłokietniki występują w dwóch
opcjach: podłokietnik H - drewniany
w kolorze dowolnie wybranym z oferty
PROFIm lub podłokietnik O - drewniany
obszyty tkaniną lub skórą, tak jak
siedzisko i oparcie.
In all models of NIKO armrests
are available in two versions:
armrest H – wooden, in colour chosen
from PROFIm offer or armrest
O – wooden, upholstered with fabric
or leather, the same as used for seat
and backrest.

wzór roku 2001

dobry wzór 2000

NIKO zostało wyróżnione znakiem "Dobry Wzór 2001".
NIKO 21V chrom H zostało wyróżnione znakiem "WZÓR ROKU 2001" - Nagroda
Ministra Gospodarki - za niezwykłą koncepcję i realizację na poziomie dobrego
standardu europejskiego. Oba wyróżnienia zostały przyznane przez Instytut
Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie.
NIKO was awarded with the mark "Good Design 2001".
NIKO 21V chrom H was awarded with the mark "DESIGN OF THE YEAR 2001"
- Award of the Minister of Economy - for the unique idea and execution of the
project on the level of good European standard. Both prizes was awarded
by the Institute of Industrial Design in Warsaw.

Dane
techniczne:
Technical data:

Nazwa / Name

NIKO 11Z

NIKO 31Z

NIKO 41Z

NIKO 71H

NIKO 21V

G³êb. siedz. / Seat deph

48,5

44

44

48

49

G³êb. ca³k. / Total deph

71,5

65,5

64

65,5

69

cm

L4*

L4*

L4*

68 x 102 x 66

68 x 102 x 66

Brutto kg

19,8

18,4

17,6

13,8

16
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1

1

1
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KARTON / CARTON L4* − BS=43; BD=26,5; D=97; S=71; h=69 cm

Wszystkie wymiary kartonów s¹ wymiarami wewnêtrznymi. Do wszystkich kartonów typu L u¿ywana jest tak¿e
przek³adka z tektury 3-warstwowej o wymiarach h x S.
All dimensions of cartons are internal. All L cartons have three-layer cardboard spacer with dimensions h x S.

h
DS
S

Dane techniczne:

Technical data:

1 - Kó³ka twarde do powierzchni miêkkich (wyk³adzina,
dywan). Opcje stopki, kó³ka samohamowne lub
kó³ka miêkkie do powierzchni twardych (parkiet,
panele pod³ogowe).
2 - Podstawa 5-ramienna typu "paj¹k", metalowa chromowana lub w kolorze metalik.
3 - Podnoœnik gazowy do p³ynnej regulacji wysokoœci
siedziska z dodatkow¹ sprê¿yn¹ podnosz¹c¹
komfort siedzenia.
4 - Mechanizm typu Z - zawiasowy, z przesuniêt¹
do przodu osi¹. Mo¿liwoœæ p³ynnej regulacji si³y
odchylenia w zale¿noœci od ciê¿aru siedz¹cego,
a tak¿e 2-stopniowej blokady tego ruchu.
5 - Ergonomicznie ukszta³towane siedzisko i oparcie
z litej sklejki liœciastej, wyœcie³ane piank¹ PU,
tapicerowane tkanin¹ lub skór¹.
6 - Pod³okietnik metalowy z nak³adk¹ drewnian¹ (H) lub
w opcji obszyty tkanin¹ lub skór¹, tak jak siedzisko i
oparcie (O).
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Przy zamówieniu prosimy uzywac kodów:

1 − stelaz lub
1 − fotel gabinetowy
baza
obrotowy z wysokim
metalowa
oparciem
2 − fotel gabinetowy
konferencyjny(na płozie)
3 − fotel obrotowy
z wysokim oparciem
4 − fotel obrotowy
z niskim oparciem
7 − fotel konferencyjny
(na nogach)

typ
mechanizmu
lub ploza:
Z − zawiasowy,
z przesunieta
do przodu osia
V − fotel na
plozach
H − fotel na
nogach

kolor
stelaza
i bazy:
metalik
chrom

typ podlokietnika:
O − nakladka
drewniana, obszyta
skóra lub tkanina
H − nakladka
drewniana

3

1 - Hard casters for carpet flooring.
Option stand pads, braking casters or soft casters
for hard floors.
2 - Spider base, metal chromium plated or metal
finish.
3 - Pneumatic lift for smooth seat height adjustment
with additional spring for improved seating
comfor t.
4 - Mechanizm type Z - hinged, with axis moved
to the front. Feet maintain constant contact with the
ground. Leaning force smoothly adjusted depending
on body weight and on 2-step lock
of the movement.
5 - Ergonomically shaped seat and backrest made
of solid deciduous plywood, padded with PU foam,
upholstered with leather.
6 - Metal arm rest with wooden pad (H) or in option
upholstered with fabric or leather, the same as
applied to seat and backrest. (O).

Please use codes at order:

1 − metallic
1 − office swivel
frame or
armchair with a high
base
backrest
2 − conference office
armchair
(sled based armchair)
3 − swivel armchair with
a high backrest
4 − swivel armchair with
a low backrest
7 − conference armchair
(on legs)

mechanism type:
Z − hinge, the axis
is moved forward
V − armchair on
runners
H − armchair on
legs

color of
structure
and base:
chrome
metallic

armest type:
O − wooden cover
hemmed with leather
or fabric
H − wood piece
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projekt i realizacja: www.sabre.com.pl

