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Ukončení prodeje systému NIKOBUS 
 
Vážení obchodní přátelé, 
 
společnost NIKO oznámila okamžité ukončení prodeje komponentů sběrnicového systému 
Nikobus, který byl na trhu od roku 2000 nepřetržitě více než 20 let! Přehled výrobků, kterých 
se ukončení prodeje týká, naleznete v přiloženém Excelu. 
 
Ačkoliv jak my v našich cenících, tak společnost Niko, jsme anoncovali ukončení prodeje 
tohoto systému k 31.12.2022, díky globálnímu krachu na trhu s elektronickými součástkami, 
není společnost NIKO již schopna pokračovat ve výrobě komponentů systému Nikobus. 
Proto se společnost NIKO rozhodla k tomuto radikálnímu kroku s okamžitou platností! 
 
Touto informací však nejsou v žádném případě ohroženy stávající instalace systému Nikobus 
a jeho uživatelé! Společnost NIKO pokračuje, a to i jménem naší společnosti, v záručním i 
pozáručním servisu systému Nikobus a jeho komponentů po dobu jeho životnosti! Skladové 
zásoby pro případné reklamace, výměny a opravy jsou dostatečné! 
 
Toto oznámení se tedy týká hlavně nových projektů, kde jsme však jménem společnosti NIKO 
schopni nabídnout plnohodnotnou náhradu a technologicky mnohem pokročilejší řešení 
v podobně sběrnicového systému Niko Home Control  (na trhu již od roku 2011), nebo nově 
i bezdrátového řešení Niko pro tradiční kabeláž. Více informací o zmíněném řešení zde. 
Pokud již existuje připravený projekt pro Nikobus, lze ho bez problémů a bez jakékoliv změny 
kabeláže nebo velikosti rozváděče, osadit a dokončit systémem Niko Home Control. 
 
V případě dalších dotazů spojených s řešením tohoto problému se na nás neváhejte obrátit. 
Se společností NIKO, která je již 100 let na trhu, jistě najdeme nějaké řešení přímo pro Vás! 
 
 
Děkujeme za pochopení a za důvěru v produkty NIKO 
 

V Nehvizdech dne 9. listopadu 2021 

 

Richard Kaloč 
Vedoucí oddělení DNA Systémy 
Manager of DNA Systems Department 
   
Mobil: +420 777 763 813 
E-mail: kaloc@dna.cz 
Web: www.dnasystemy.cz; www.mojeniko.cz; www.dna.cz 
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