
 
 

 

Niroxx collectie bij Oniro 

Onze Niroxx is al jaren de rode draad binnen onze collectie en tevens de basis van het ontstaan 

van Oniro. Een ontwikkeling uit eigen huis waar we trots op zijn en die zichzelf door 

toepasbaarheid en specificaties al jaren geleden bewezen heeft als een top product binnen de 

huidige project markt. 

Een totaal collectie die bestaat uit 4 verschillende variaties geweven meubelstoffen, alle voorzien 

van een waterdichte en schimmelwerende coating, waardoor deze zeer eenvoudig gereinigd 

kunnen worden. De Niroxx collectie is permanent brandvertragend, 100% waterdicht en heeft een 

zeer hoge slijtvastheid en lichtechtheid.  

Door altijd bezig te blijven met verbetering en nieuwe ontwikkelingen kunnen we inmiddels ook 

het “Oeko-tex” certificaat toevoegen aan het al indrukwekkende rijtje specificaties. 

Niroxx is door het prachtige kleurenpalet, met kleuren die onderling te combineren zijn een 

tijdloos en praktisch product. 

SPECIFICATIES 

• 100% Polyester 

• 100% waterdicht 

• anti bacterieel en schimmelwerend  

• brandvertragend - BS 5852 Crib 5 / EN 1021 1-2 

• lichtechtheid 5-7 

• slijtvastheid  60.000 – 100.000 toeren Martindale 

• Oeko-tex certificaat 

• 5 jaar garantie op alle technische specificaties 

• makkelijk te reinigen  

* ons onderhoudsadvies kan je downloaden via onze website, of per mail opvragen via ons kantoor. 

 

NIROXX Classic 

Heeft een zachte en warme huiselijke uitstraling waardoor er makkelijk bij projectmatig gebruik 

een huiselijke sfeer gecreëerd kan worden.  

Leverbaar in maar liefst 56 kleuren. 

NIROXX Lamé 

Door de metallic garens heeft de Niroxx Lamé een mooie zijdeachtige glans en daardoor een 

jonge en trendy uitstraling. 

Leverbaar in 28 kleuren. 

NIROXX Ultra 

Voor extreem intensief gebruik is de Niroxx Ultra binnen de collectie gekomen, met zijn crêpe 

uitstraling zeer geschikt voor de “zwaardere” projecten. 

Leverbaar in 18 kleuren. 

 

  



 
 

 

 

NIROXX Stripes 

Een modern en tijdloos streeppatroon. De Niroxx Stripes geeft afleiding van grote kleurvlakken 

door het streepeffect en is identiek aan de uitstraling van de Niroxx Classic. Beide zijn daardoor 

perfect met elkaar te combineren. 

Leverbaar in 11 kleuren. 

 

Wil je meer weten over de Niroxx collectie dan staat het team van Oniro voor je klaar voor het 

geven van advies, het verzenden van stalen en het beantwoorden van al je vragen. 

We delen graag onze kennis en ervaring. 

 

 


