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Konfigurator
osprzętu

Narzędzie stworzone z myślą o architektach, instalatorach, 
sprzedawcach oraz użytkownikach końcowych.
Pozwala na szybkie zestawienie osprzętu bez znajomości 
numerów referencyjnych i bez korzystania z katalogu.

Dopasuj mechanizmy 
za pomocą funkcji 

„złap i przenieś”

Wybierz serię

Wybierz ramkę
i mechanizm
funkcjonalny

Wybierz kolor

Wybierz materiał
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Nazwij pomieszczenie

wybierz serię
wybierz kolor
wybierz materiał

1
wybierz ramkę2
wybierz element funkcjonalny
(łącznik, gniazdo, elektronika 
domowa itp.)

3

wybierz akcesoria4

konfigurator wygeneruje kompletne
zestawienie możliwe do pobrania 
plik pdf lub xls

5

w razie zmiany decyzji jednym 
kliknięciem możesz zamienić serięwww.hagerhome.pl/konfigurator
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gniazdo

jeden 
mechanizm...

łącznik

One.platform to jeden wspólny mechanizm do serii wzorniczych Berker by Hager. 
Dzięki temu osobno możesz dokonać zakupu mechanizmów i pozostałych elementów
osprzętu. Podczas remontu montujesz sam mechanizm, a ramki, elementy centralne, 
materiały i kolory dobierasz     po zakończeniu prac.
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...wiele 
możliwości
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Berker Q.1 | Q.3

Berker Q.1 Berker Q.3

tworzywo antracytowe aksamitne, tworzywo białe aksamitne
nowość: tworzywo w kolorze aluminium

tworzywo białe aksamitne, tworzywo antracytowe aksamitne
nowość: tworzywo w kolorze aluminium

Aksamitna powierzchnia

Mechanizm w standardzie 

Antystatyczność –
zapobiega 
osiadaniu kurzu

Odporność na chemikalia 
zawarte w środkach 
czystości

To siostrzane serie, które różnią się kształtem ramki. Do wyboru zdecydowany, 
ostry kontur serii Berker Q.3 lub delikatnie zaokrąglona seria Berker Q.1.

Wspólne elementy centralne 
w seriach Berker Q.1|Q.3

Wykonane z odpornego 
na uszkodzenia duroplastu

Odporność na 
promienio-

wanie UV 
– nie odbarwia 

i nie odkształca się
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Mechanizm w standardzie 

Antystatyczność –
zapobiega 
osiadaniu kurzu

Odporność na chemikalia 
zawarte w środkach 
czystości

Wykonane z odpornego 
na uszkodzenia duroplastu*

Odporność na 
promienio-

wanie UV 
– nie odbarwia 

i nie odkształca się

Berker B.Kwadrat

tworzywo białe z połyskiem, tworzywo kremowe z połyskiem, tworzywo w kolorze antracytowym matowe i tworzywo w kolorze aluminium matowe

Rozbudowany asortyment

Możliwość rozbudowy o ramki 
z naturalnych materiałów 

z serii Berker B.3 | B.7

*dotyczy koloru białego i kremowego
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Berker R.1

Delikatny kontur ramki oraz subtelny okrągły klawisz sprawia, że Berker R.1 jest doskonałym dodatkiem
do wszystkich projektów mieszkaniowych. Aby sprostać wymaganiom nowoczesnych wnętrz oraz 
podkreślić ich charakter, do produkcji ramek użyto unikalnych materiałów jak: beton, łupek, drewno, 
stal szlachetna czy skóra.

tworzywo białe z połyskiem, szkło czarne, szkło białe, tworzywo czarne z połyskiem, aluminium, stal szlachetna, 
łupek naturalny, barwiony dąb, brązowa skóra, polerowany beton, pomarańczowy akryl, czerwony akryl
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Berker R.3

Zdecydowana kwadratowa ramka oraz okrągły element centralny to kwintesencja kontrastu. 
Ta różnorodność form oraz liczne warianty powierzchni  ramek pozwalają na zastosowanie serii 
we wszystkich nowoczesnych wnętrzach.

stal szlachetna, szkło białe, szkło czarne, tworzywo białe z połyskiem, aluminium, tworzywo czarne z połyskiem
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Berker K.5

Proste kontury oraz konsekwentny dizajn. Berker K.5 to rozwiązanie dla tych, którzy cenią czystą formę
oraz najwyższej jakości materiały. Na szczególną uwagę zasługuje wersja Berker K.5 wykonana 
z aluminium w chłodnym odcieniu. 

aluminium, stal szlachetna nierdzewna
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Berker K.1

Mniej znaczy więcej – w łączniku Berker K.1 przejawia się sztuka minimalizmu. Dzięki temu świetnie
sprawdza się on w ponadczasowych wnętrzach. Ciekawym rozwiązaniem w seriach Berker K.1 
i Berker K.5 jest układ elementów centralnych w wielokrotnej ramce poziomej. Elementy w ramkach 
wielokrotnych mocowane są bezpośrednio obok siebie, bez stosowania przegrody pomiędzy nimi.

tworzywo białe z połyskiem, tworzywo antracytowe matowe

17

Brak przegrody pomiędzy 
elementami centralnymi
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Berker B.3

Klasyczny dizajn w ramce wykonanej z wysokiej jakości anodyzowanego aluminum. 
Dzięki różnorodności dostępnych kolorów, seria ta może stać się uzupełnieniem wyjątkowych aranżacji.

aluminium anodyzowane czerwone, aluminium anodyzowane brązowe, aluminium anodyzowane złote, aluminium anodyzowane czarne, 
aluminium anodyzowane
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Berker B.7

Osprzęt, który sprawdzi się zarówno w klasycznych, jak i nowoczesnych wnętrzach. Ostry kontur 
w połączeniu z delikatną fakturą ramki, sprawia, że łączniki z serii Berker B.7 to detale dodające 
elegancji pomieszczeniom.

szkło białe, szkło czarne, szkło w kolorze aluminium, stal szlachetna, aluminium, tworzywo białe matowe, tworzywo czarne matowe, 
tworzywo w kolorze aluminium matowe
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Berker Q.1

Czy łącznik oświetlenia może czymś zaskoczyć? Jeżeli wykonany został z duroplastu, 
czyli innowacyjnego tworzywa odpornego na wszelkie uszkodzenia mechaniczne, a przy tym dotykając
jego powierzchni, nie czujemy chłodu plastiku, tylko miłą fakturę przypominającą aksamit, będziemy 
zaskoczeni.

tworzywo antracytowe aksamitne, tworzywo białe aksamitne, nowość: tworzywo aksamitne w kolorze aluminium
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Berker Q.3

Seria wykonana z innowacyjnego materiału, który w dotyku przypomina aksamit. Ostry kontur ramki 
doskonale dostosowuje się do charakteru pomieszczenia, jednocześnie odporna na zadrapania 
powierzchnia sprawia, że łączniki doskonale sprawdzają się w budownictwie mieszkaniowym oraz 
w budynkach użyteczności publicznej.

tworzywo antracytowe aksamitne, tworzywo białe aksamitne, nowość: tworzywo aksamitne w kolorze aluminium
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Berker B.Kwadrat

Ponadczasowe wzornictwo, które cechuje prostota i funkcjonalność. Uniwersalny dizajn w połączeniu 
z wielofunkcyjnym i różnorodnym asortymentem sprawia, że seria Berker B.Kwadrat doskonale
sprawdzi się zarówno w wyszukanych aranżacjach naszych domów, jak i w budownictwie 
wielomieszkaniowym, w budynkach biurowych i komercyjnych.

tworzywo białe z połyskiem, tworzywo kremowe z połyskiem, tworzywo antracytowe matowe, tworzywo w kolorze aluminium matowe
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Berker R.classic

Ta seria to nawiązanie do wielkich okrągłych poprzedników. To klasyczny łącznik obrotowy 
w nowoczesnym wydaniu. Płytki ze szlachetnych materiałów z delikatnymi konturami pozbawione 
całkowicie ramek, zestawione zostały z solidną podstawą z tworzywa.

stal szlachetna, aluminium, tworzywo białe z połyskiem, szkło białe, szkło czarne, tworzywo czarne z połyskiem
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Berker Glasserie

System łączników wykonany z przezroczystego szkła zaprojektowano wspólnie z wydziałem badań 
nad architekturą na artystycznej uczelni Bauhaus w Dessau. Seria ta znakomicie prezentuje się 
w klasycznych, ponadczasowych wnętrzach.

szkło białe, element centralny chrom, biały, czarny
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Berker 1930 
z porcelany Rosenthal

We współpracy z najbardziej rozpoznawalną marką niemieckiej porcelany, stworzyliśmy Serię 1930
wykonaną z porcelany Rosenthal. Tym samym powróciliśmy do korzeni klasycznych łączników 
obrotowych.

porcelana Rosenthal czarna, porcelana Rosenthal biała
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Berker 1930

Oryginalne łączniki serii Berker 1930 pięknie dopełniają klasyczne wnętrza, nadając im wyjątkowego
i naturalnego charakteru, tym bardziej, że pod obudową w stylu retro skrywa się najnowsza technologia.

tworzywo czarne, tworzywo białe
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Berker Integro Flow

Berker Integro Flow to minimalistyczny dizajn, który sprawia, że seria jest idealnym rozwiązaniem 
do zastosowania w meblach kuchennych, łodziach, przyczepach kempingowych, w branży sanitarnej
oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest kompaktowa budowa. Seria wyróżnia się także 
funkcjonalnością oraz łatwym i szybkim montażem.

59,5 x 59,5 mm

biały z połyskiem, czarny z połyskiem, szary z połyskiem, brązowy matowy



38



39

Berker W.1

Seria posiada stopień ochrony IP55, dlatego jest odpowiednim rozwiązaniem w miejscach, w których 
instalacja elektryczna narażona jest na bezpośrednie działanie wody. Łączniki i gniazda w tonacji 
aluminium doskonale prezentują się na tle szerokiej gamy modnych materiałów elewacyjnych – 
cegły klinkierowej, betonu architektonicznego czy drewnianych paneli. Innowacyjny design 
produktów Berker W.1 podkreśla dodatkowo opcjonalne podświetlenie ramki chłodnym światłem 
o niebieskiej barwie.

tworzywo szare z jasnoszarym akcentem, tworzywo białe mat
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Berker bryzgoszczelny

Nawet w wilgotnych i mokrych miejscach nie trzeba rezygnować z estetyki. Serie Berker IP44, B.Kwadrat,
Q.1, Q.3, K.1, K.5 oraz R.1 i R.3 dostępne są również w wersji bryzgoszczelnej. Dzięki czemu instalacja 
w kuchni, łazience, pralni czy garażu jest funkcjonalna i bezpieczna dla użytkowników. W instalacji
zewnętrznej doskonale sprawdzi się wodoodporna seria Berker W.1.

IP44 Q.1 K.1B.Kwadrat R.1 R.3 W.1
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Dostępny w wersji ze szkła przezroczystego

Łączniki przyciskowe
Berker TS

Za elegancką, prostą obudową z przezroczystego szkła kryje się różnorodność funkcji. 
Berker TS to możliwość sterowania kilkoma źródłami oświetlenia, a także systemem bezprzewodowym 
KNX RF quicklink oraz inteligentnym systemem sterowania budynkiem Berker KNX.
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Dostępne w wersji ze szkła bezbarwnego 
z kryształami w kolorze: Crystal, 
Black Diamond, Topaz i Siam

Sensory i łączniki przyciskowe
Berker Crystal Ball | TS Crystal

Łączniki i sensory Berker TS Crystal zostały uszlachetnione przyciskami wykonanymi z kryształu 
Swarovskiego CrystallizedTM - Swarovski Elements. Za pomocą optycznego czujnika, zintegrowanego 
w krysztale Berker TS Crystal Ball można włączać i przyciemniać oświetlenie oraz sterować roletami.
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Szkło w kolorach: czarny, aluminium i biały

Sensory dotykowe
Berker TS

Pod gładką, szklaną powierzchnią, która jest praktycznie zrównana z poziomem ściany, kryje się 
aż osiem funkcji. Każdy sensor można dowolnie opisać, by sprawnie kontrolować światło, ogrzewanie
lub żaluzje. System daje maksimum możliwości, zachowując przy tym minimalistyczną formę.
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szkło białe, szkło czarne

Sensory dotykowe KNX 
Berker R.1/R.3

Wystarczy delikatny dotyk, by uruchomić funkcje włączania, ściemniania, regulacji żaluzji czy jedną 
z ośmiu zapisanych scen świetlnych. Sensory dotykowe KNX pod względem dizajnu doskonale 
współgrają z seriami Berker R.1 oraz Berker R.3 Zintegrowany port magistralny systemu KNX ułatwia 
instalację nowych urządzeń oraz montaż w już istniejących systemach.
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Sensory dotykowe KNX
Berker B.IQ
Sensory dotykowe Berker B.IQ pozwalają sterować funkcjami inteligentnego budynku w systemie KNX.
Bez problemu można kontrolować oświetlenie, ogrzewanie lub ruchy rolet. Zastosowanie różnorodnych
materiałów, takich jak białe i czarne szkło, aluminium czy stal szlachetna sprawiają, że sensory 
doskonale komponują się z serią osprzętu Berker B.7.

stal szlachetna nierdzewna, tworzywo biały mat, aluminium, szkło białe, szkło czarne
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Berker Manufaktura

Łączniki i gniazda to architektoniczne detale, które kształtują charakter wnętrza. Berker Manufaktura
umożliwia dopasowanie dizajnu osprzętu do indywidualnych projektów tak, aby wybrane materiały 
użyte do produkcji ramek uzupełniały lub odpowiednio kontrastowały z wnętrzem. Na specjalne 
zamówienie wykonujemy elementy z różnych, wyszukanych materiałów, które nie znajdują się 
w standardowej ofercie firmy. Jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe wyzwania.

Przykładowe produkty na specjalne zamówienie:

Berker TS,
mosiądz

Berker TS,
szkło czarne

Berker B.7, 
stal szlachetna

Berker R.1,
24 karatowe złoto

Berker B.7,
polerowany mosiądz

Berker TS, 
polerowany mosiądz
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Automatyka budynku  

Dom nigdy nie jest wyłącznie domem, daje nam ciepło, schronienie i poczucie bezpieczeństwa. 
Jest sceną, na której rozgrywa się nasze życie. To miejsce, w którym spędzamy większość naszych dni 
i nocy. By jednak był prawdziwym domem, musi łączyć w sobie indywidualizm, komfort, energooszczędność.
To powody, dla których coraz więcej użytkowników stawia na prostą, acz inteligentną technologię Hagera.

Nie ma dwóch takich samych domów. Dlatego oferujemy Państwu systemy przeznaczone do różnych 
budynków i dostosowane do rozmaitych wymagań. Są to rozwiązania elektroniczne obejmujące liczne 
komponenty do zastosowania w standardowych instalacjach, przez system sterowania bezprzewodowego
Berker KNX RF quicklink po inteligentne systemy Berker KNX easy oraz KNX system. Wszystko idealnie 
dopasowane do Państwa potrzeb.
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Programowanie scenariuszy scen świetlnych 
dostosowanych do potrzeb tak, aby łatwo 
i szybko stworzyć oczekiwaną atmosferę.
Szybkie i łatwe sterowanie oświetleniem.

Doskonały projekt, obsługa i funkcjonalność.
Hager tworzy inteligentne rozwiązania domowe 
na każdą kieszeń. Użytkownicy pokochają nowy 
poziom komfortu, na który mogą sobie pozwolić
Inteligentne centrum sterowania.

Automatyka budynku
KNX easy 



57

Funkcja wyłączenia wszystkich
odbiorników energii elektrycznej 
sprawia, że użytkownicy nie patrzą
wstecz tuż po wyjściu z domu. 
Prosta koncepcja sterowania tworzy 
inteligentny dom - nawet wtedy, gdy
mieszkańcy przebywają poza nim.
Zarządzanie oświetleniem
i symulacja obecności.

System gwarantuje wygodną i bardzo łatwą
obsługę rolet i żaluzji. Jednym przyciskiem
uruchamiana jest opcja przyciemnienia 
pomieszczenia, tworząc komfortowe 
otoczenie.
Wygodne sterowanie roletami i żaluzjami.

KNX easy to nowy system sterowania
domem, który zapewnia łatwą 
w obsłudze instalację urządzeń 
automatyki w małych i średnich 
budynkach. System konfigurowany
jest za pomocą aplikacji easy za 
pośrednictwem tabletu lub komputera.
Sterowanie i wizualizacja możliwa jest
również za pomocą smartfonów 
i tabletów oraz dedykowanych paneli
dotykowych z wykorzystaniem 
serwera domovea.
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Automatyka budynku
Berker KNX RF quicklink

Bezprzewodowa alternatywa dla systemu inteligentnej technologii budynku. Innowacyjny system 
sterowania bezprzewodowego, wykorzystujący komunikację radiową w standardzie KNX RF, bez 
konieczności kompleksowego prowadzenia przewodów. Berker KNX RF quicklink posiada szeroką
funkcjonalność charakteryzuje się przy tym niezwykle prostym sposobem programowania.

Dzięki Berker KNX RF qiucklink możliwa jest instalacja w miejscach, gdzie nie ma możliwości 
prowadzenia instalacji kablowej, np na szklanych ścianach. Można też uzupełnić tradycyjną instalację 
o dodatkową funkcjonalność z wykorzystaniem radiowego systemu sterowania, dzięki zamontowaniu
na tradycyjnych łącznikach sterowników przekaźnikowych.

Instalacja konwencjonalna
Bezprzewodowa radiowa
instalacja quicklink
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KOMPLETNY
funkcjonalny 

system

ATRAKCYJNY
zintegrowany

dizajn

INNOWACYJNY
technologicznie
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Współczesny dom pełen jest sprzętów elektronicznych, które wymagają zasilania. Gniazda multimedialne
Berker by Hager sprawdzą się jeśli potrzebujesz podłączyć sprzęt hi-fi, odbiorniki audio, projektory czy
monitory. Gniazdo HDMI (High Definition Multimedia Interface) zapewnia wysokiej jakości połączenie
wszystkich nowych urządzeń elektronicznych. Interfejs HDMI oferuje użytkownikom możliwość transmisji
wysokiej rozdzielczości obrazów oraz dźwięku. Gniazdo 3xCinch/S-Video może zostać wykorzystane 
do podłączenia większości popularnych urządzeń, jak odbiorniki TV, sprzęt hi-fi, kamery przenośne oraz
odtwarzacze DVD. Do telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, kamer cyfrowych oraz komputerów
dostępne jest gniazdo USB/Mini audio. Wygodnym rozwiązaniem jest gniazdo USB służące do ładowania
wszystkich urządzeń przenośnych.

Gniazda multimedialne 



Kombinacja gniazd multimedialnych Berker K.1
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Berker R.1 
gniazdo HDMI 

Berker R.1 
gniazdo USB

Berker Q.1 
gniazdo 3x
Cinch/S-video 
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Duże zdjęcie: Berker Radio Touch Q.3
Berker Radio Touch B.Kwadrat, Berker Radio Touch B.7, głośnik sufitowy
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Berker Radio Touch 

Obudzić się przy dźwięku swojej ulubionej stacji radiowej. Wysłuchać w łazience najnowszych 
wiadomości. Sprawdzić sytuację na drodze podczas śniadania. I wreszcie – odpocząć słuchając 
muzyki… 
To wszystko jest możliwe dzięki Berker Radio Touch. Można zamontować je na każdej ścianie 
i sterować poprzez ekran dotykowy. Z opcjonalnym drugim głośnikiem, odbiór może być 
w prawdziwym stereo – w sypialni, kuchni, łazience, biurze lub wszędzie tam, gdzie będziesz 
chciał docenić wygodę, jaką zapewnia to niewielkie urządzenie.
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System dostarczany jest jako gotowy do instalacji, kompletny zestaw, składający się z czterech
urządzeń do zabudowy wraz z ramkami. Wszystkie komponenty można zamawiać również oddzielnie 
i rozbudowywać w dowolny sposób.

Elektronika alarmowa

Obecnie budynki użyteczności publicznej, zgodnie z normą DIN 18040-1, muszą być wyposażone 
w toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W skład tego wyposażenia należy również
odpowiedni system alarmowy. Również w prywatnej strefie mieszkalnej pojawia się coraz większe 
zapotrzebowanie na elektronicznych „pomocników”.

Zasilacz
Przycisk 
anulowania

Przycisk 
przywołania

Sygnalizator
świetlny

Łącznik 
pociągany

Łącznik z przyciskami 
kasowania / potwierdzenia
obecności
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Kompletny zestaw: zasilacz, 
przycisk anulowania, sygnalizator 
świetlny, łącznik pociągany



Przykładowe obiekty
referencyjne
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Centrum
Nauki 

i Techniki
EC1 

Łódź

Muzeum 
Fryderyka Chopina

Warszawa

Filharmonia 
im. Mieczysława Karłowicza 

Szczecin

Hotel DoubleTree by Hilton 
w OVO Wrocław Apartments
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Państwowa Wyższa 
Szkoła Teatralna

im. Ludwika Solskiego 
Filia we Wrocławiu

Tauron Arena
Kraków

Port Lotniczy
Wrocław

Focus
Warszawa
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Hager dla Ciebie

Centrum Biurowo-Szkoleniowe

Hager Polo, Tychy

Akademia Hager
Praktyczne szkolenia  z zastosowania produktów Hager. Rozwiązania, które przedstawią nasi trenerzy,
ułatwią Państwu pracę i realizację rosnących wymagań klientów. Aby ułatwić Państwu dostęp 
do Akademii, nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. Dzięki tej współpracy
Akademia zawita do kolejnych miast w Polsce. Szkolenia odbędą się w Gdańsku, Krakowie, Lublinie,
Wrocławiu i Szczecinie oraz w naszych Centrach Biurowo - Szkoleniowych w Tychach, Kórniku 
i Warszawie. Odbycie cyklu czterech szkoleń jest równoznaczne z otrzymaniem certyfikatu oraz karty
Hager Partner. 

Korzyści uzyskiwane wraz z kartą Hager Partner:
● Możliwość uzyskania wydłużonej gwarancji producenta (na wniosek Partnera - warunki 

w regulaminie).
● Dedykowane, wyjazdowe sesje szkoleniowe z gośćmi specjalnymi.
● Udział w procesie wdrażania nowych produktów.
● Automatyczne otrzymywanie najnowszych katalogów i folderów.

Terminarz szkoleń dostępny na www.hager.pl
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Wdrażając nowe technologie zawsze kierujemy się potrzebami naszych klientów. To właśnie w oparciu
o Państwa wiedzę opracowujemy innowacyjne rozwiązania. Staramy dostosowywać się do współczes-
nego rynku oferując pomoc wyszkolonych zespołów działających w terenie, zapewniać nieograniczony 
dostęp do produktów i informacji, a także przekazywać naszą wiedzę, by stała się użyteczna i pomocna
w Państwa codziennej pracy.

Pomoc w każdej sytuacji

Doskonalimy nasz dział sprzedaży, aby zapewnić Państwu profesjonalną pomoc zarówno podczas 
zakupu produktów, jak i doboru i projektowania poszczególnych elementów instalacji elektrycznej. 
Nasz dział handlowy to profesjonalna pomoc w każdej sytuacji:

Doradcy ds. Systemów Osprzętu Elektroinstalacyjnego (SOE) – grupa ekspertów działających 
na terenie całej Polski, zajmująca się osprzętem elektroinstalacyjnym oraz automatyką budynków.
Doradcy ds. Systemów Rozdziału Energii (SRE) – doradcy obsługujący inwestycje na terenie całego
kraju, specjalizujący się w systemach rozdziału energii i planowaniu instalacji elektrycznej.
Doradcy Techniczno–Handlowi  (DTH) – grupa doradców oferująca pomoc techniczną na terenie 
całej Polski.
Dział Wsparcia Technicznego (DWT) – zespół zajmujący się przygotowaniem ofert i kalkulacji, 
oferujący wsparcie techniczne dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych oraz projektantów 
stosujących rozwiązania systemowe. 
Dział Obsługi Klienta – zespół zlokalizowany w Centrum Biurowo -Szkoleniowym w Tychach, 
zajmujący się realizacją zamówień, a także kompleksową obsługą posprzedażową.

Hager online

Jeśli szukasz informacji o naszych produktach i ich przeznaczeniu, jeśli chcesz zapoznać się z naszymi
katalogami i broszurami, jeśli potrzebujesz informacji na temat aktualnych cen, jeśli szukasz instrukcji
obsługi, jeśli szukasz kontaktu z naszymi doradcami – zapraszamy na naszą stronę www.hager.pl

Jeśli szukasz ciekawych pomysłów i rozwiązań, jeśli chcesz poznać nasz styl i różnorodność 
materiałów, jeśli chcesz perfekcyjnie zaprojektować swoje wnętrze, jeśli chcesz przeczytać 
o aktualnych trendach i aranżacjach, jeśli lubisz otaczać się pięknem i szukasz inspiracji – zapraszamy
na naszą stronę www.hagerhome.pl

Proste projektowanie

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom stworzyliśmy intuicyjne programy do projektowania.
Konfigurator osprzętu - narzędzie umożliwiające profesjonalne zestawienie osprzętu elektroinstalacyj-
nego bez znajomości numerów referencyjnych i korzystania z katalogu. Więcej na www.hagerhome.pl
hagercad.one - to nowy program do projektowania rozdzielnic niskiego napięcia oraz do zarządzania
projektami. Pozwala na przechowywanie danych klientów, dokumentacji, katalogów i notatek, import 
i eksport zapisanych danych, zarządzanie instrukcjami montażu, korespondencją oraz dokumentacją
zgodnie z EN 61439-1/-2. Zapraszamy na naszą stronę www.hager.pl
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W każdym domu znajdują się nowoczesne urządzenia multimedialne, które wymagają podłączenia
do zasilania. Jednak idealne wnętrza niejednokrotnie tracą na estetyce, gdy w każdym kącie znajdują
się wiązki kabli potrzebnych do uruchomienia telewizora, kina domowego czy komputera. 
Rozwiązaniem jest tehalit.design czyli eleganckie kanały, kolumny i półki pod TV, które ukrywają tę
plątaninę kabli. Wszystkie produkty wykonane są z najwyższej jakości aluminium anodyzowanego 
i lakierowanego.

SmartTrack

Półka montowana pod ekran TV. Wyposażona 
w szufladę, w której schować można urządzenia
takie, jak modem, zasilacz, router czy wzmacniacz.
Połączenie wysokiej jakości tworzywa z aluminium
oraz dostępność w kolorze białym i czarnym sprawia,
że półka doskonale komponuje się z kanałami tehalit 
oraz nowoczesnymi aranżacjami wnętrz.

Kanały do kina domowego

Służą do maskowania wiązek kablowych. Dostępne
w kolorze białym oraz czarnym. Istnieje możliwość
podświetlenia kanałów oraz zrealizowania indywi-
dualnych projektów. Szczególnie białe wykończenie 
z przezroczystego pleksi pozwala na zastosowane
dowolnego tła lub projektów, w których można 
wykorzystać fotografie czy tapety wtapiające się 
w tło lub kontrastujące z nim.

Rozwiązania do urządzeń multimedialnych 
tehalit.design
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Nowy system listew maskujących i kolumn 
biurowych dopasowuje się idealnie do każdego
otoczenia - zarówno pod względem optycznym,
jak i technicznym. Lakierowane na czarno 
kolumny aluminiowe doskonale podkreślają 
i uzupełniają charakter sal konferencyjnych,
szkoleniowych i biur.

Bloki teleskopowe to idealne rozwiązanie do 
pomieszczeń biurowych oraz sal konferencyjnych.
Montowane w biurkach i blatach zapewniają 
użytkownikom swobodny dostęp do zasilania 
i mediów.

Kolumny stojące oraz mini kolumny tehalit.design wykonane są z anodyzowanego aluminium 
w kolorze czarnym. Kolumny są okablowane, co zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa 
i szybkość montażu. Wyposażone są w gniazda zasilające i teleinformatyczne, co sprawia, 
że poza funkcjonalnością, doskonale podnoszą estetykę wnętrza.

Nowoczesne kolumny zasilające 
tehalit.design
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klon buk dąb wiśnia sucupiraalubiały czarny 

Renowacja hoteli, korytarzy, przestrzeni biurowych, restauracji, klubów oraz kawiarni jeszcze nigdy 
nie była tak prosta, bezpieczna oraz oszczędna. Automatyczne podświetlanie ciągów komunika-
cyjnych z kanałem przypodłogowym tehalit.SL LED - aktywuje podświetlenie tylko w momencie 
wykrycia ruchu, co pozwala obniżyć koszty energii nawet o 60%.

System kanałów przypodłogowych 
tehalit.SL



W obiektach o najwyższych wymaganiach higienicznych należy stosować obudowy i materiały,
które łatwo utrzymać w czystości i które są odporne na chemikalia zawarte w środkach czystości. 
Ponadto ważne jest, aby materiały były antystatyczne i nie przyciągały kurzu. W ofercie posiadamy
kanały z blachy stalowej ocynkowanej do szpitali i laboratoriów, a także rozwiązania do przemysłu
spożywczego oraz zaplecza gastronomicznego.

Kanały z blachy stalowej
tehalit.BRS
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We wszystkich publicznych budynkach i instytucjach, gdzie pożar stwarza szczególne zagrożenie życia
i zdrowia ludzi, a także w obiektach o zwiększonych wymaganiach przeciwpożarowych należy 
stosować zespoły kablowe i instalacje z materiałów bezhalogenowych lub ognioodpornych.
Odporne na działanie ognia systemy tehalit.FWK, to rozwiązanie przeznaczone w szczególności
do prowadzenia przewodów na drogach ewakuacyjnych. Dodatkową zaletą tehalit.FWK jest
zapewnienie ciągłości zasilania oraz przesyłu danych w wymaganym czasie w warunkach pożaru.

Dlaczego kanały bez halogenów?

Pod wpływem wysokiej temperatury polichlorek winylu (PVC), zawarty w kanałach ulega rozkładowi, 
co powoduje powstawanie toksycznych związków halogenowych i chlorowodoru. W przypadku pożaru
składniki - halogeny (np. brom, chlor, fluor) stają się substancjami toksycznymi, żrącymi i zanieczysz-
czającymi, wydzielają rakotwórcze dioksyny. Wydzielane dioksyny wpływają na układ oddechowy 
człowieka, a w połączeniu z parą wodną, która powstaje przy gaszeniu pożaru, kondensują się 
i powstają kropelki kwasów, które mogą powodować znaczne szkody materialne. Dlatego, by chronić
ludzkie życie i mienie zalecane jest stosowanie systemów kanałów bezhalogenowych.

Kanały bezhalogenowe i ognioodporne
tehalit.BRAP | BRHP | FWK
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Wspieramy 

Fundację Rozwoju 

Kardiochirurgii w Zabrzu

16PL009

Hager Polo sp. z o.o.

PL 43-100 Tychy

ul. Fabryczna 10 

tel. (48) 32 32 40 100

www.hager.pl

www.hagerhome.pl

e-mail: office@hager.pl


