
Instalacje.
W dowolnym
miejscu.

Systemy prowadzenia
instalacji elektrycznych.
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Hager.
Twój
partner
w biznesie.
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Architekci, projektanci i instalatorzy potrzebują nieustannie coraz nowocześniejszych, 
bardziej elastycznych i niezawodnych rozwiązań systemów prowadzenia instalacji 
elektrycznych i teleinformatycznch w budynkach. Nowoczesne rozwiązania powinny 
umożliwiać realizację rozbudowy, modernizacji, a także umiejętnie dopasowywać się 
do wymogów zarówno w odniesieniu do pojedynczego stanowiska pracy, jak również 
funkcjonalnych, otwartych przestrzeni biurowych. Wychodząc na przeciw wymaganiom, 
oferujemy rozwiązania, które działają jako jeden zintegrowany system, łącząc ze sobą 
podłogowe, ścienne i sufitowe systemy prowadzenia instalacji. Estetyczne, dopasowane  
do indywidualnych potrzeb, gotowe do użytku w każdych okolicznościach. 
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To łatwiejsze
niż myślisz.

01
Systemy podłogowe
Otwarte przestrzenie, przedzielone 
szklanymi ścianami, dają projektantom 
prawie niegraniczone możliwości 
aranżacji, gdzie w łatwy sposób 
można zaplanować rozmieszczenie 
instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
dzięki zastosowaniu systemów 
podłogowych.

02
Systemy ścienne 
System kanałów ściennych to 
niezawodny sposób na prowadzenie 
instalacji, również tam, gdzie 
przestrzenie wydzielone są przez 
ściany kartonowo-gipsowe. 
Zastosowanie tych rozwiązań 
daje możliwość bezinwazyjnych 
modernizacji instalacji, bez 
konieczności skuwania tynków  
i gruntownych remontów.

03
Systemy sufitowe
Systemy sufitowego prowadzenia 
instalacji zapewniają dodatkową 
przestrzeń i większe bezpieczeństwo 
korzystania z podłogi pozbawionej 
plączących się na niej przewodów. 
Łatwo łączy się z systemami kolumn, 
spełniającymi najwyższe standardy 
projektowe i technologiczne.

Modelowanie informacji 
o budynku (BIM), to 
technologia, która na naszych 
oczach staje się standardem. 
Już dziś udostępniamy 
cyfrowe modele BIM 
ściennych i podłogowych 
systemów prowadzenia 
instalacji elektrycznych.
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Podłogi.
Solidna
podstawa.

Obszerne fasady i pozbawione klasycznych ścian pomieszczenia  
- to charakterystyczne cechy nowoczesnego budownictwa 
biurowego. Zachowanie odpowiedniej infrastruktury elektrycznej 
z wystarczającą ilością podłączeń teleinformatycznych w tak 
specyficznych wnętrzach, to nie lada wyzwanie. Podczas tworzenia 
takich projektów okazuje się, że nie ma w nich miejsca na klasycznie 
zamontowane w ścianach gniazdka. Naszą odpowiedzią na te 
potrzeby są podłogowe systemy prowadzenia instalacji.
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Tak, jak sobie życzysz.
Możliwe zastosowanie dowolnego 
wykończenia podłogi m. in. wykładzin, 
płytek, parkietów, paneli.  
Opowiedz nam co planujesz!

”Planując instalacje  
z Hager, zapomnisz  
o ograniczeniach.
Jak również odkryjesz 
nowe możliwości!"
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Produkty | Systemy podłogowe 

tehalit VE-EE: Wyjątkowo
wszechstronne rozwiązanie. 

Szeroka gama rozmiarów, kształtów, materiałów i kolorów. 
Mnogość zastosowań - do podłóg o różnych wysokościach 
wylewki, czyszczonych na sucho, wilgotno lub mokro (IP66). 
Stosowane m. in. w salonach samochodowych, halach 
produkcyjnych, magazynach.

Materiały

Kształty

IP30
IP20

IK08 RoHS650°IP44
IP66

Nasze systemy idealnie wtapiają 
się w przestrzeń i są zawsze pod 
ręką.

Systemy  
podłogowe.

8



tehalit.VE-EE:  
Puszki podłogowe. 

W swojej ofercie mamy również wysokiej jakości puszki 
podłogowe z polerowanego odlewu ze stali nierdzewnej 
lub brązu. Dyskrecja i elegancja. Przeznaczone do podłogi, 
ścian lub mebli.

tehalit.VE-EE:  
Pokrywy uchylne.

Pokrywy ze stali nierdzewnej 
pod gres lub płytkę

Pokrywa uchylna z poliamidu

Systemy  
podłogowe.
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Produkty | Systemy podłogowe 

IP40 IK07 RoHS

tehalit.SL:
Systemy kanałów przypodłogowych.

Każdorazowo podczas prowadzenia insta-
lacji elektrycznych stykamy się z tym samym 
problemem - pomieszczenia posiadają wiele 
kątów, które rzadko są tak proste jak na de-
sce kreślarskiej. W tym przypadku konieczna 
jest odpowiednia elastyczność i możliwość 
dopasowania listew przypodłogowych, po-
zwalająca na skorygowanie ewentualnych 
nierówności pomieszczenia, utrzymując jed-
nocześnie przepisowe kąty załamania prze-
wodów. Kanały tehalit.SL w płynny, dyskretny 
i niezauważalny sposób wpasowują się  
w otoczenie.
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IP30 IK10 RoHS

IP30 IK10 RoHS

IP30 IK10 RoHS

tehalit.UK:
Solidne kanały w 9 rozmiarach. 

System podłogowy tehalit.UK może być stosowany
W wylewce betonowej do ułożenia na surowym stropie. 
Szybki i łatwy montaż dzięki zdejmowanej pokrywie.

tehalit.BKB:
Kanały współpoziome,
przyścienne.
Pozwalają dopasować potrzeby inwestycyjne 
do faz budowy przy zachowaniu dużej swobody 
użytkowania i rozbudowy infrastruktury 
elektrycznej i sieciowej. Stosowane do płaskich 
wylewek betonowych od 30 mm.

tehalit.BK: Kanały współpoziome.
Montowane na poziomie
wylewki betonowej. 

Instalowane w dowolnym miejscu w pomieszczeniu.
Stosowane przy płaskich wylewkach od 30 mm.
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Bez
halogenu

Bez
halogenu

650° 650°IK08 IK08IP30
IP20

IP30
IP20

Produkty | Systemy podłogowe

tehalit.DAP: świetny
wygląd, szybka instalacja.

tehalit.DEP: ponadczasowy
design, eliptyczny profil.
 - Do nowoczesnego i prestiżowego biura
 - Kompletna minikolumna gotowa do użytku od zaraz 
 - Łatwa, szybka instalacja
 - Kolor czarny (RAL 9011) w standardzie, inne kolory 
RAL na zamówienie

 - Dedykowany osprzęt serii ecoline
 - Możliwość montażu osprzętu Berker Ø60, 45x45, CEE
 - Stabilne mocowanie do podłoża
 - Kolor biały (RAL 9010), ELN (mat. aluminium), 
aluminium anodyzowane w standardzie, inne kolory 
RAL na zamówienie

RoHS
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Bez
halogenu

650°IK08IP30
IP20

IK08 RoHSIP30

tehalit.NRF: estetyczne
rozwiązanie biurkowe. 

tehalit.DBP: elastyczne
rozwiązanie.
 - Doskonała kompatybilność z osprzętem 45x45
 - Stabilne mocowanie do podłoża
 - Kolor biały (RAL 9010), ELN (mat. aluminium), 
aluminium anodyzowane w standardzie, inne kolory 
RAL na zamówienie

 - Szybki i łatwy montaż w dowolnym miejscu blatu biurka
 - Doskonała kompatybilność z osprzętem 45x45
 - Doprowadzenie instalacji zasilających i teletechnicznych
 - Elastyczność rozwiązania dzięki możliwości obrotu 
o 360 °

Designerskie minikolumny zasilające, 
wykonane z najwyższej jakości aluminium, 
ujednolicone kolorystycznie, dzięki 
wyposażeniu w gniazda zasilające oraz 
teletechniczne tworzą harmonijną całość. 
Kolumny do obiektów biurowych, to 
elastyczne rozwiązania przyszłości. 
Komfortowe stanowiska pracy wpływają 
na jakość oraz efektywność pracy,  
a dostępność na wyciągnięcie ręki gniazd 
zasilających poprawia ergonomię.

RoHS

Minikolumny  
elektroinstalacyjne. 
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Klasyczne 
rozwiązanie. 
Hager oferuje dostosowane do potrzeb 
systemy prowadzenia instalacji 
elektrycznych i teleinformatycznych, 
odpowiadające niemal wszystkim 
wyzwaniom stawianym przez budynki
komercyjne.

Ściany.
Podłącz
i pracuj!

Skupienie na detalu  
to nie tylko design
i funkcjonalność.
Nasze rozwiązania,  
to gwarancja szybkiego,
precyzyjnego montażu
i pewnego mocowania.
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Systemy kanałów ściennych są najbardziej 
elementarnym i elastycznym rozwiązaniem. To 
właśnie klasyczne płaszczyzny ścian stają się 
wielofunkcyjnymi powierzchniami do prowadzenia 
energii elektrycznej, wszędzie tam, gdzie jest to 
niezbędne. Idealne do biur i wnętrz, w których to 
ściany, również te kartonowo-gipsowe, kształtują 
przestrzeń.

15



IK07 650° tehalit.GBA  
bez halogenu

IP40

Produkty | Systemy ścienne

tehalit.GBD|GBA: kanały  
z PVC i aluminium
 - Pełny, elastyczny system kanałów kompatybil-
nych z osprzętem 45x45
 - Idealne rozwiązanie do modernizowanych 
pomieszczeń biurowych
 - System 2 i 3-komorowy, umożliwia rozdzielenie 
instalacji zasilających i teleinformatycznych
 - Do montażu podparapetowego i przypodłogowe-
go
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IK08 650° Bez
halogenu

IP40

tehalit.BKIS: idealne do montażu  
w ścianach kartonowo-gipsowych

Systemy  
ścienne. 

 - Do ścian kartonowo-gipsowych
 - Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
 - System 1 lub 2-komorowy umożliwiający rozdzielenie instalacji zasilających 
i teleinformatycznych
 - Możliwość montażu osprzętu Berker Ø60, 45x45, CEE
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Stosowane systemy i rozwiązania doprowadzające energię
elektryczną i sieć teletechniczną muszą być bezpieczne,
elastyczne, z wystarczającymi możliwościami rozbudowy  
i adaptacji w przyszłości. Kolumny elektroinstalacyjne  
to doskonały sposób na prowadzenie instalacji w nowoczesnym 
środowisku biurowym. To idealne rozwiązanie do wnętrz,  
gdzie sufit odgrywa najistotniejszą rolę w prowadzeniu instalacji 
elektrycznych. Brak przewodów prowadzonych na podłodze 
redukuje do minimum ryzyko wypadków, a nowoczesny design 
sprawia, że kolumny są ozdobą współczesnych biur.

Bezpiecznie 
i oddzielnie.
Dbamy o dokładną separację okablowania
w oddzielnych komorach. Takie rozwiązanie 
jest nie tylko bezpieczne, ale zapewnia 
również większą elastyczność
w przypadku zmian przy prowadzeniu
nowych instalacji teleinformatycznych.

Sufit.  
Więcej możliwości
ponad wszystkim.

18



Sufit.  
Więcej możliwości
ponad wszystkim.

Dziś najważniejsza jest
mobilność – dotyczy to także
instalacji elektrycznych.
Hager zapewnia rozwiązania,
które pomogą Ci iść naprzód.
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Łatwe do zainstalowania, 
mobilne, harmonijnie wypełniają 
przestrzeń pomiędzy podłogą, 
a sufitem. Idealnie sprawdzą 
się zarówno przy pojedynczych 
stanowiskach pracy, jak również 
w wieloosobowych otwartych 
przestrzeniach.

Bez 
halogenu

650°IK08IP30
IP20

Produkty | Systemy sufitowe 

Systemy  
sufitowe.

tehalit.DE: doskonały
design, kompletne
wyposażenie
 - Atrakcyjne kolumny podnoszące walory este-
tyczne pomieszczenia
 - Szybka i łatwa instalacja
 - Wyposażone w osprzęt 45x45
 - Z mechanizmem rozporowym lub elastycznym 
przyłączem instalacji
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Bez 
halogenu

650°IK08IP30
IP20

RoHS Bez 
halogenu

650°IK08IP30
IP20

RoHS

tehalit.DA: funkcjonalność
i świetny wygląd

tehalit.DB: do dużych
przestrzeni biurowych

Systemy  
sufitowe.

Eleganckie, proste i wszechstronne: dobrze
zaplanowane rozwiązania sufitowe, harmonizujące 
z zastaną architekturą, oferujące doskonały dostęp 
do zasilania i przesyłu danych.

 - Możliwość zamontowania opraw oświetleniowych 
na kolumnie
 - Możliwość montażu osprzętu Berker Ø60, 45x45, 
CEE
 - Warianty: z mechanizmem rozporowym do 
sufitów podwieszanych lub z elastycznym 
przyłączem
 - Kolor biały (RAL 9010), ELN (mat. aluminium), alu-
minium anodyzowane w standardzie, inne kolory 
RAL na zamówienie

 - Możliwość zamontowania opraw oświetleniowych 
na kolumnie
 - Dostępne kolumny i minikolumny
 - Doskonała kompatybilność z osprzętem 45x45
 - Kolor ELN (mat. aluminium), aluminium ano-
dyzowane w standardzie, inne kolory RAL  
na zamówienie
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Rozwiązania  
bez
ograniczeń.
Dajemy Ci indywidualne rozwiązania, które 
pozwalają przełożyć pomysły i koncepcje 
projektowe na rzeczywistość. 

Dajemy Ci wciąż udoskonalane narzędzia, które 
wspierają projektowanie. 

Pobierz cyfrowe modele BIM systemów 
prowadzenia instalacji elektrycznych.
Pobierz modele BIM osprzętu 
elektrinstalacyjnego Berker, dostępne  
w Konfiguratorze Berker dla Autodesk Revit.

Korzyści | Skupienie na potrzebach klienta
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Rozwiązania  
bez
ograniczeń.

Oto Hager:
ponadczasowy 
design,
unikalne funkcje
i przemyślane detale.
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tehalit.BRS
Do miejsc, gdzie ważna jest wyjątkowa
wytrzymałość oraz indywidualna kolorystyka.

tehalit.BRAP
Idealny do zastosowań w najbardziej
reprezentacyjnych wnętrzach.

Przy doprowadzaniu instalacji elektrycznych i teleinformatycznych 
do każdego pomieszczenia w budynku, istotną rolę odgrywają 
swoboda w projektowaniu, sprawny montaż oraz możliwość 
przeprowadzenia elastycznej modernizacji. Odpowiedzią  
na te wymagania jest Rodzina BR - ścienne systemy  
prowadzenia instalacji elektrycznych.

Poznaj  
Rodzinę BR.

BRS

BRAP

tehalit.BRN65 
Łączy nowatorską technikę z wysoką jakością,
będące w efekcie kompleksowym rozwiązaniem
przeznaczonym do nowoczesnych instalacji.
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Rodzina BR - pięć różnych 
rozwiązań dopasowanych do 
potrzeb biur,  warsztatów, uczelni, 
hal przemysłowych, hoteli, salonów 
wystawowych, sal konferencyjnych.

BRN65

BRHP

BRP

tehalit.BRHP
Nowoczesne, bezhalogenowe kanały 
przeznaczone do miejsc o podwyższonych 
normach przeciwpożarowych.

tehalit.BRP
Prawdziwie uniwersalne rozwiązanie dające
możliwość zabudowy dowolnego osprzętu.
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Rodzina BR.
Klik
i gotowe.

Korzyści | Prosta instalacja

Który system pasuje do Twojego projektu? Czy 
oczekujesz szczególnej elastyczności w planowaniu  
i montażu? A może ważniejsza jest wszechstronność? 
Czy chodzi o skuteczną ochronę mienia? Czy system 
kanałów powinien wyglądać solidnie czy raczej 
efektownie? Rodzina BR zawsze daje Ci wybór. 
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Szybko i prosto.
Korzystając z rozwiązań Hager, możesz mieć pewność,
że każda część będzie dostępna w odpowiednim czasie
i w wyznaczonym miejscu. A jeśli pojawią się nowe
wyzwania, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.
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Pokrywy uchylne
Różne rozmiary, kształty, materiały i kolory
uchylnych pokryw można stosować do podłóg
o różnych grubościach. System pokryw
uchylnych tehalit.VE-EE dostosowany został do
zróżnicowanych potrzeb klientów.

Korzyści | Integracja 
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SystoMinikolumnyListwy zasilające

Gama rozwiązań 45x45 dedykowana
do puszek montażowych, kanałów oraz 
kolumn. Szybki i bezpieczny montaż - 
klik i gotowe.

System zasilania z podłogi. Różne
kształty i kolory oraz możliwość 
personalizacji, umożliwiają 
dopasowanie ich do każdego projektu.

W pełni konfigurowalne, umożliwiają 
zastosowanie dowolnych kombinacji 
gniazd zasilających z gniazdami 
teleinformatycznymi.

Najważniejsza jest  
kompatybilność.
Niezbędne w każdym systemie: akcesoria do wszystkich 
rozwiązań podłogowych, ściennych i sufitowych. Wszystkie  
z nich idealnie pasują, łącząc w sobie funkcjonalność  
i wzornictwo. Zamień każdą instalację w zwycięską drużynę - 
to prostsze niż kiedykolwiek!
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Dodatki | Materiały, kolory, wzornictwo

Kanały na miarę:
Niestandardowe profi-
le z blachy stalowej
    Symetryczne lub asymetryczne, stożkowe, trójkątne, jedno 
lub dwukomorowe - kanały tehalit.BRS z blachy stalowej 
mogą przybrać każdą formę i dopasować się dokładnie 
do otoczenia. Minimum krawędzi i dekoracji, a maksimum 
funkcji – to obecnie coraz bardziej zaznaczający się trend 
we wzornictwie. Nowy system kanałów podparapetowych 
tehalit.BRS, dzięki swojej prostej i funkcjonalnej formie, 
spełnia te wymogi. Bogaty asortyment, szybki montaż,  
elastyczna zabudowa aparatów i uproszczenie sposobu 
pracy stanowi perfekcyjne rozwiązanie do obiektów 
komercyjnych.
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Hager wychodzi naprzeciw klientom, oferując dowolność  
w wyborze, w oparciu o pełną paletę kolorów.

Kolor nie może być przeszkodą, dlatego oferujemy Państwu:
- około 210 kolorów z palety RAL,
- około 1700 kolorów z palety RAL Design,
- ponad 1600 farb Sikkens (według 4041 Kolor Concept),
- około 1500 farb NCS,
- kolory 14 DB,
- 80 kolorów sanitarnych,
- farby proszkowe z efektem metalicznym.

Potrzebujesz kolor spoza katalogu? Wyślij do na zapytanie, 
a my przygotujemy ofertę.

W poszuki-
waniu  
własnego
stylu.

Co jest modne? Niepodążanie za modą.  
Jeśli ta idea jest Ci bliska, szczególnie 
polecamy manufakturę Hager, będącą jedynym 
w swoim rodzaju rozwiązaniem oferującym 
nieograniczone możliwości personalizacji,  
oraz specyfikacjami technicznymi. Postaw  
na unikalność.
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Czas na  
przyszłość.

Zrównoważony rozwój | W praktyce

W firmie Hager podejmujemy działania mające na
celu przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu,
przekształcając nasze pomysły w praktyczne
rozwiązania.
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Mamy rozwiązania ognioodporne  
i bezhalogenowe!
Eksperci ochrony przeciwpożarowej na całym świecie zgadzają 
się: systemy kanałów bezhalogenowych chronią ludzkie życie 
i mienie. Niebezpieczeństwo i zagrożenia związane z mate-
riałem PVC i uwalnianych w przypadku pożaru halogenków jest 
ogromne. Hager jest specjalistą w tym obszarze posiadamy duże 
portfolio asortymentowe, kompletną ofertę obejmującą również 
gniazda bezhalogenowe, gwarantując łatwość montażu i projek-
towania.

”W Grupie Hager zrówno-
ważony rozwój to o wiele 
więcej niż teoria, to rzeczy-
wistość możliwa do zmie-
rzenia działaniami, które 
podejmujemy oraz rezul-
tatami, które te działania 
przynoszą“
Denis Munch
Kierownik działu ds. zrównoważonego rozwoju

Certyfikaty
Dzięki certyfikatowi ISO14001 i zgodności 
PEP, mocno wspieramy ochronę środowiska 
oraz społecznie odpowiedzialne projekty
przyszłości.
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Korzyści | Usługi i narzędzia

Akademia Hager - webinaria

60 min - tylko tyle i aż tyle przeciętnie trwa
webinar. Zarezerwuj czas i zajmij miejsce na
naszej platformie szkoleniowej.

Na potrzeby Twojego projektowania 3D
oferujemy szeroką bazę obiektów BIM z zakresu
rozwiązań podłogowych, sufitowych i ściennych.

Praktyczne szkolenia, webinary,
cyfrowe modele BIM, konfiguratory
oraz nasze Centra Biurowo-
Szkoleniowe. Jesteśmy gotowi  
by Ci pomóc.

Więcej usług
i narzędzi 
dla Ciebie.
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Konfigurator underfloor
Konfigurator podłogowych systemów prowadzenia 
instalacji jest doskonałym wsparciem w codziennej 
pracy instalatorów, projektantów, pracowników działu 
sprzedaży.

NOWOŚĆ

Cyfrowe modele tehalit  
dostępne w AR

Jako pierwsi na rynku, prezentujemy swoje produkty 
i rozwiązania w rozszerzonej rzeczywistości. Już 
wkrótce modele systemów podłogowych underfloor 
do pobrania w App Store i Google Play.
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Krakowskie Art Deco  

W Bachleda Luxury Hotel 
Krakow MGallery by Sofitel 
bogato zdobione wnętrza łączą 
się z krakowskim art déco. 
Wysublimowane i eleganckie 
przestrzenie zostały wykończone 
z dbałością o najmniejsze 
szczegóły, zachwycając 
szlachetnymi materiałami  
i precyzją wykonania. W duszę 
tego miejsca idealnie wtopił się  
system pokryw uchylnych  
tehalit.VE-EE oraz seria  
Berker Q.3.

Bachleda Luxury
Hotel Krakow
MGallery by Sofitel 

Referencje | Kraków
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Berker Q.3 
Berker Q.3 to cała paleta wariantów kolorystycznych ramek  
i elementów centralnych, które mogą być zestawiane  
w niestandardowych kombinacjach. W serii tej znajdziesz  
m. in. gniazda hotelowe, USB, HDMI. Idealne do montażu  
w kanałach elektroinstalacyjnych.

tehalit.VE-EE 
Okrągłe, kwadratowe lub prostokątne, świetnie sprawdzają się 
w salach konferencyjnych, biurach, aulach. Do podłóg o różnych 
grubosciach czyszczonych na sucho, wilgotno lub mokro. 
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Referencje | Władysławowo

Resort
Gwiazda
Morza**** 

Gwiazda Morza to ekskluzywny kompleks wypoczynkowy. 
Miejsce to stworzone do aktywnego wypoczynku i błogiego 
relaksu, czerpiące z nadmorskiej przyrody, tętniące pozytywną 
energią. Wnętrzom w tym obiekcie nadają przyjazny klimat 
miękkie tkaniny i naturalne materiały - szczotkowane drewno, 
beton, kamień, nadające mu skandynawskiej duszy.
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Berker R.3 to ponadczasowy design. 
Różnorodność materiałów i kolorów stanowi 
doskonały dodatek do każdego wnętrza.

Obudowy naścienne 
univers N IP44 do 1600 A.

System pokryw uchylnych 
tehalit.VE-EE

Systemy rozdziału energii unimes H charakteryzuje się 
wysokim stopniem bezpieczeństwa

W tej przestrzeni idealnie odnalazły 
się pokrywy uchylne tehalit.VE-EE 
oraz seria osprzętu Berker R.1. 
Zastosowano również system 
rozdziału energii unimes H oraz 
obudowy univers N IP44.
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20PL01

Centrala firmy
Hager Polo sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10
tel. +48 32 32 40 100
office@hager.pl

Centra Biurowo-Szkoleniowe 
(CBS) Hager
CBS Tychy
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Tychy
Centrala firmy
PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10

CBS Warszawa
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Warszawa
Budynek Centrum Finansowego „Okęcie“, I piętro
PL 02-188 Warszawa, ul. Janka Muzykanta 60 

CBS Kórnik k/Poznania
Hager Group - Berker Polska Sp. z o.o.
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Kórnik
PL 62-035 Kórnik, ul. Średzka 19

CBS Gdańsk
Centrum Biurowo - Szkoleniowe Gdańsk
Office Kokoszki Biuro Hager - Parter
PL 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 31 D

hager.pl
hagerhome.pl

Wspieramy 
Fundację Rozwoju 
Kardiochirurgii w Zabrzu


