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Łączniki i systemy
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Przyjaciele na całe
życie...
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...towarzyszą nam już
od wielu lat
Są wszędzie tam, gdzie ich potrzebujemy. Widzimy je codziennie. 
Dlatego doceniamy zarówno ich jakość, jak i wygląd zewnętrzny. Łączniki i systemy Berker by Hager.
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Najlepsze inwestycje to takie, 
które zwracają się wielokrotnie
przez długie lata
Dla wszystkich najważniejsze są dziś koszty. To dobrze, czasami jednak można stracić właściwą 
perspektywę.
Dlatego namawiamy Państwa do inwestycji, która przyniesie trwałe korzyści. 
Do inwestycji w inteligentne systemy wspomagające wydajne zarządzanie energią, będące częścią
każdego budynku, w którym poważnie traktuje się zasadę „Green Building” (Budownictwa 
zrównoważonego). Do inwestycji we łączniki, doskonałe pod względem technicznym, 
klasycznie ponadczasowe, cieszące oko dzięki swej estetyce. 
Z tego powodu, nie znajdziecie ich w waszych lokalnych marketach budowlanych, 
w koszach z wyprzedażami, ale wyłącznie w renomowanych specjalistycznych punktach handlowych.
Witamy w świecie Berker by Hager.
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Berker K.1, S.1, TS Sensor

Berker B.1/B.3, B.IQ, Radio Touch, S.1, TS Sensor

Berker B.IQ, KNX push-buttons, K.1, K.5, S.1, 
TS Sensor, Serie 1930 Porzellan made 
by Rosenthal

Berker Q.1, K.5, Serie 1930 Porzellan made 
by Rosenthal, TS Crystal ball

Berker Q.1, Berker B.IQ, TS, TS Sensor, 
Radio Touch

Berker Arsys Kupfer Med, Berker B.IQ

Berker Q.1, B.IQ, K.5, TS Sensor, Serie 1930 
Porzellan made by Rosenthal, TS Crystal ball

Berker TS Sensor

Łączniki i systemy marki Berker to jedne z piękniejszych i lepszych rzeczy do włączania i sterowania,
w które można wyposażyć dom. Tak przynajmniej sądzą jurorzy licznych międzynarodowych konkursów, 
w których byliśmy nagradzani.

Berker wyróżnienia
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Berker K.5
Chłodna klasyka

Proste kontury. Konsekwentny design. Powierzchnia wykonana ze stali szlachetnej: 
Berker K.5 to wysokiej jakości klasyk wzorniczy, który nawet po latach wygląda jak nowy.

Dostępne w wersji ze stali szlachetnej nierdzewnej.
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Berker K.1
Po prostu idealny

Mniej znaczy więcej – w łączniku Berker K.1 przejawia się sztuka minimalizmu.
Dzięki temu świetnie sprawdza się on w ponadczasowych, klasycznych wnętrzach.

Dostępne kolory: śnieżnobiały z połyskiem, kremowy z połyskiem, aluminium matowy, antracyt matowy
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Berker Arsys
Elegancka różnorodność

Każdy dom jest inny. Każde wnętrze ma własny charakter. Unikalny musi być również system łączników.
Berker Arsys, dzięki różnorodności materiałów, których użyto do jego wykonania, doskonale
dopasowuje się do niemal każdego wystroju, zachowując jednocześnie swój styl.

Dostępne w wersji ze stali szlachetnej nierdzewnej oraz w kolorach: śnieżnobiały, kremowy, brązowy, złoty metal, jasny brąz metal 
jak i kombinacjach tych kolorów.
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Berker Q.1
Wyczuwalna różnica

Swoją niepowtarzalną, aksamitną powierzchnię zawdzięcza nowoczesnemu, niezwykle trwałemu 
połączeniu tworzyw. Dostępny jest w ponad 270 wariantach – w wersjach odpowiadających 
najnowocześniejszym trendom w branży oświetleniowej, w wersji bryzgoszczelnej idealnej dla rozwiązań
konwencjonalnych, oraz w wersji z nowymi przyciskami systemowymi. 
Niezwykle wszechstronny Berker Q.1 jest idealny do zastosowania praktycznie wszędzie.

Dostępne w kolorze śnieżnobiały aksamit.
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Berker B.7 Glas
Ponadczasowa przejrzystość

Chcąc nadać przedmiotom odpowiednią oprawę, najlepiej postawić na dyskretną elegancję.
Tak jak w przypadku Berker B.7: jego ramka nadaje otoczeniu szlachetnego tonu.

Dostępne w wersji szkło/śnieżnobiały mat, szkło/śnieżnobiały z połyskiem, szkło/alu oraz szkło/czarny.
Ramki B.7 łączą się ze wszystkimi elementami centralnymi serii B.
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Berker B.3
Idealne połączenie

W przypadku Berker B.3 połączyliśmy to, co najlepsze z dwóch różnych światów – ramkę wykonaną
z naturalnego aluminium z trwałym klawiszem z tworzywa sztucznego oraz przejrzystość kwadratu 
z dynamiką lekko zakrzywionego konturu. Razem wziąwszy: klasa światowa!

Dostępne w wersji aluminium/antracyt, aluminium/śnieżnobiały mat, aluminium/śnieżnobiały z połyskiem.
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Berker B.1
Jasne przesłanie

Czegóż więcej można żądać od łącznika? Wyrazista forma, atrakcyjna powierzchnia, 
techniczna doskonałość – w Berker B.1 splatają się wszystkie trzy cechy, tworząc przekonujące, 
estetyczne połączenie.

Dostępne w kolorach: alu, śnieżnobiały, antracyt.
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Berker B.Kwadrat
Stylowy standard

Berker B.Kwadrat stał się standardem z dwóch powodów: po pierwsze ustanowił kanon 
w dziedzinie prostoty, funkcjonalności i ponadczasowości. Po drugie, dzięki tym zaletom stał się 
standardowym wyborem dla budynków biurowych oraz mieszkalnych.

Dostępne w kolorach: śnieżnobiały z połyskiem, kremowy z połyskiem, antracyt matowy, alu matowy.
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Berker Modul
Atrakcyjny multitalent

Sprawdzony design. Solidna konstrukcja. Spełnienie oczekiwania ze względu na jakość oraz różnorod-
ność dostępnych możliwości. Wszystko to w idealnym połączeniu optymalnej ceny i doskonałej jakości.
Berker Modul – zdecydowanie nieskomplikowane rozwiązanie łącznika.

Dostępne w kolorach: śnieżnobiały z połyskiem, kremowy z połyskiem.
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Berker Modul Star
Klasyczna nowoczesność

Berker Modul Star łączy w sobie klasyczny kształt oraz nowoczesny design.
Prosta forma Modul w aluminiowej aranżacji stanowi istotę serii. Walory estetyczne serii pozwalają
eksponować jej poszczególne elementy nadając każdemu wnętrzu niepowtarzalny charakter.

Dostępne w kolorze: aluminium matowy
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Berker bryzgoszczelny
Bezpieczne włączanie

Nawet w wilgotnych lub mokrych miejscach nie trzeba rezygnować z estetyki. 
Programy podtynkowe Q.1, K.1, K.5 oraz Arsys stal szlachetna dostępne są również w wersji 
bryzgoszczelnej. Wersja przeznaczona do montażu natynkowego – dzięki systemowi Aquatec 
i wyjątkowo wytrzymałemu, wodoodpornemu ISO-Panzer – sprawia, że wszystko uchodzi nam na sucho.

IP44 Q.1 K.1 K.5 Aquatec Iso-Panzer
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Berker Glasserie
Inspiracja Bauhausem

Wpływ legendarnej szkoły Bauhaus na szklaną serię Berker Glasserie jest niepodważalny. 
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 wiernie odrestaurowanych domach mistrzów stylu Bauhaus. 
Podobnie zresztą, jak w każdym innym klasycznym ponadczasowym wnętrzu.

Dostępne w wersji ze szkła przezroczystego z pokrętłem w kolorach: śnieżnobiały, czarny, chrom.
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Berker Serie 1930
Czysta funkcjonalność

Firmę Berker i szkołę Bauhaus łączy nie tylko ten sam rocznik (obie założono w 1919 r.), ale także
umiłowanie prostych form i czystej funkcjonalności. Upodobanie to przejawia się w Serie 1930, 
której łączniki i gniazda ożywiają filozofię Bauhausu.

Dostępny w kolorach: śnieżnobiały, czarny.



36



37

Berker Serie 1930 
z porcelany Rosenthal
Szlachetna materialność
We współpracy z najbardziej kreatywna marką niemieckiej porcelany, stworzyliśmy Serie 1930
w wersji wykonanej z prawdziwej porcelany Rosenthal. Tym samym powróciliśmy do korzeni 
klasycznych łączników obrotowych, podobnych do tych używanych przez mistrzów Bauhausu.

Dostępne w wersji wykonanej z porcelany Rosenthal w kolorach: śnieżnobiały, czarny. 
Wyprodukowany w fabryce porcelany “Rosenthal am Rotbühl”.
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Berker Palazzo
Prawdziwy klejnot

Berker Palazzo, wykonany z marmuru i drewna mahoniowego, wykończony ramką z 24-karatowego
złota, jest najlepszym przykładem prawdziwego, światowego luksusu.

Dostępny w wersji wykonanej z kremowego lub czarnego marmuru oraz brązowego drewna korzennego.
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Dostępny w wersji ze szkła przezroczystego.
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Berker TS
Szlachetny gest
Za elegancką, prostą obudową kryje się nieprzewidywalna różnorodność technicznych rozwiązań. 
Może być użyty do sterowania nie tylko kilkoma obwodami świetlnymi, ale na życzenie także 
inteligentnym systemem sterowania budynkiem Berker KNX czy systemem radiowym Berker Funkbus.
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Przycisk z kryształem Swarovskiego 
CrystallizedTM – Swarovski Elements.
Dostępny w wersji ze szkła 
przezroczystego. 
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Berker Crystal Ball 
oraz Berker TS Crystal
Potrafi ucieszyć oko
Tak wiele płaszczyzn jednego łącznika: stylowa platforma z przyciskiem wykonanym z kryształu
Swarovskiego Crystallized™-Swarovski Elements – Berker TS Crystal Ball 
oraz Berker TS Crystal nadadzą wytworności każdemu wyszukanemu otoczeniu.
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Dostępny w wersji podstawowej oraz w skonfigurowanej wersji 
z indywidualnym oznaczeniem, zobacz www.berker.de/ts-sensor.
Wersja szklana w kolorach: czarny, aluminium i śnieżnobiały
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Berker TS Sensor
Inteligentne niedopowiedzenie
Niedopowiedzenie to sztuka, a nowy Berker TS Sensor jest jej spełnieniem. Aż osiem funkcji kryje się 
pod gładką szklaną powierzchnią, która jest praktycznie zrównana z poziomem ściany oraz może być 
dowolnie opisana. Wystarczy dotyk, by kontrolować światło, ogrzewanie lub żaluzje. W ten sposób 
system daje maksimum możliwości, zachowując przy tym minimalistyczną formę.
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Berker B.IQ
Kreatywny multitalent

Berker B.IQ łączy kreatywność z inteligentną technologią. Wielokrotnie nagradzany za design przycisk
umożliwia połączenie wielu funkcji systemu KNX aby w prosty sposób sterować inteligentnymi 
budynkami.

Dostępny w wersji ze stali szlachetnej szczotkowanej, szkła oraz tworzywa w kolorze śnieżnobiałym.
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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 i komfort, wydajność i prostotę. To przyczyna, dla której
coraz więcej właścicieli budynków stawia na prostą, acz inteligentną technologię Berkera.

Dom nigdy nie jest
wyłącznie domem
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Nie ma dwóch takich samych domów. Dlatego oferujemy
Państwu różnorodne systemy przeznaczone do rozmaitych
budynków i dostosowane do najrozmaitszych wymagań. 
Z jednej strony są to rozwiązania elektroniczne obejmujące

liczne komponenty do zastosowania w standardowych 
instalacjach, z drugiej zaś mamy inteligentne systemy 
Berker Funkbus oraz Berker KNX, które zostaną 
zaprezentowane na następnych stronach.

01 Berker elektronika domowa
Urządzenia obsługujące

Zastosowanie

02 Berker FUNKBUS
Nadajniki

Zastosowanie

Odbiorniki

03 Berker KNX
Urządzenia obsługujące

Zastosowanie
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Czujnik natynkowy Berker 
Control, ściemniacz i zegar 
sterujący z wyświetlaczem 
Berker Q.1.
Duże zdjęcie: podtynkowy 
czujnik ruchu Berker Q.1.
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01 Berker elektronika domowa
Sterowanie oświetleniem
Im bardziej dom troszczy się o Was, tym mniej muszą Państwo troszczyć się o siebie. Na przykład
czujnik ruchu zawsze wskaże automatycznie drogę do domu. W razie potrzeby automatycznie włączy
światło na klatce schodowej, w korytarzu, w łazience. Dzięki precyzyjnemu systemowi wykrywania
ruchu zapewnia ciągłą kontrolę nad każdym wybranym miejscem w budynku. Możliwość zastosowania
ściemniaczy sprawia, że zawsze można ustawić żądane natężenie oświetlenia i wprowadzić przytulną
atmosferę – a przy okazji oszczędzać energię.
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Zegar sterujący z wyświetlaczem
Berker Q.1
Duże zdjęcie: Łącznik żaluzjowy
obrotowy Berker Q.1.

56
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01 Berker elektronika domowa
Sterowanie żaluzjami
Jeden obrót wystarczy aby rozjaśnić lub przyciemnić oświetlenie w pomieszczeniu, podnieść rolety 
lub ochronić je przed spojrzeniami i wtargnięciem z zewnątrz. W połączeniu z zegarami sterującymi czy
czujnikami, wszystko to może odbywać się automatycznie w wybranym przez Państwa czasie lub w razie
silnych wiatrów. W ten sposób system sterowania żaluzjami firmy Berker pozwala nie tylko kontrolować
natężenie światła, lecz daje także odczuwalną gwarancję bezpieczeństwa.
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Regulator temperatury Berker Q.1
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01 Berker elektronika domowa
Regulacja temperatury pomieszczeń
Każdy potrzebuje trochę ciepła – ale kiedy go potrzebuje? Gdzie dokładnie? I jaką temperaturę? 
Za pomocą termostatu można precyzyjnie ustawić temperaturę w każdym pomieszczeniu, 
a następnie obniżyć ją automatycznie w momencie, gdy nie jest już ono używane.
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Pilot radiowy Komfort, przycisk
radiowy BLC Berker K.5.
Duże zdjęcie: przycisk radiowy
Berker K.5
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02 Berker Funkbus
Sztuczna inteligencja
Nie potrzeba już remontu generalnego, by budynek uczynić bardziej komfortowym. 
Łączniki i urządzenia systemu Berker Funkbus wyposażone są w zasilane bateriami nadajniki radiowe. 
W ten sposób sterowane radiem łączniki oświetlenia, żaluzji przemienią Państwa dom w inteligentne
lokum. Przy pomocy pilota można regulować żaluzje, oświetlenie w całym domu, nie ruszając się 
z miejsca. Naprawdę prosta sprawa!
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03 Berker KNX
Dobry wybór
Niektóre decyzje wymagają chwili na przemyślenie - za to w przyszłości przynoszą wieloletnie korzyści.
Jedną z takich decyzji jest wybór systemu Berker KNX.
Już podczas budowy czy remontu domu instalator równolegle z przewodami zasilającymi 230 V może
położyć, także przewody magistralne, łączące ze sobą wszystkie elementy takie jak łączniki, sensory,
termostaty, czujniki ruchu oraz oświetlenie. W rezultacie otrzymujemy kompletny, pewny system stero-
wania tymi elementami, jednocześnie zapewniający wzrost bezpieczeństwa  oraz oszczędności energii.
System Berker KNX ułatwia wszystko już na starcie. Innymi słowy to po prostu dobry wybór. 
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03 Berker KNX
Więcej komfortu
� Sceny i nastrój świetlny dla poszczególnych pomieszczeń lub dla całego domu mogą zostać zapamiętane i aktywowanie 

jednym naciśnięciem przycisku.
� Centralne sterowanie temperaturą, roletami i systemem alarmowym z możliwością dokładnego określenia czasu.
� Sterowanie za pomocą przycisków, dotykowych paneli wizualizacyjnych, pilota lub komputera.
� Możliwość sterowania wszystkimi funkcjami budynku online – a tym samym sterowanie i kontrola budynku na odległość 

o każdej porze.
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03 Berker KNX
Więcej bezpieczeństwa
� Dzięki systemowi Berker KNX Państwa dom właściwie sam się o siebie troszczy. Czujniki ruchu w razie potrzeby włączą 

oświetlenie. Specjalna funkcja kontrolna zapobiega przypadkowemu pozostawieniu otwartych okien, drzwi lub bram. 
W przypadku gdy czujnik pogody zanotuje niekorzystne warunki, markizy, rolety i okna dachowe automatycznie zostają 
zabezpieczone.

� Czujniki dymu natychmiast reagują na każdy przypadek wykrycia dymu. System informuje bezzwłocznie o każdej awarii
ogrzewania, zasilania czy pojedynczych urządzeń, takich jak lodówka lub zamrażarka. Czujniki w oknach sygnalizują każdą
próbę włamania.

� Opuszczając dom, można automatycznie wyłączyć wybrane urządzenia, np. żelazko lub kuchenkę. 
Jednocześnie przy pomocy sterowania żaluzjami i oświetleniem można stworzyć wrażenie, że w domu wciąż ktoś przebywa.

� Funkcja „panika“ pozwala w razie konieczności na natychmiastowe włączenie oświetlenia w całym domu.
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03 Berker KNX
Większa wydajność energetyczna
� Po raz pierwszy wszystkie urządzenia grzewcze i elektryczne w budynku mogą być sterowane i regulowane centralnie.

Pozwala to użytkownikowi na właściwy ogląd sytuacji i wydajniejsze gospodarowanie energią.
� Czas włączenia oświetlenia oraz jego natężenie może być sterowane, zależnie od pory dnia.
� Żaluzje utrzymują ciepło w domu – uruchamiają się automatycznie.
� Temperaturę można określić indywidualnie dla każdego pomieszczenia i dla dowolnej pory dnia. 

Przy otwartym oknie ogrzewanie automatycznie zostaje zmniejszone.
� Profile temperatury ustawiane w zależności od pory dnia umożliwiają optymalną pracę kotła grzewczego 

i pompy cyrkulacyjnej.
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03 Berker KNX
Większa elastyczność
� Nieistotne, jakie zadania budynek miałby w przyszłości spełniać – system Berker KNX zawsze sobie poradzi.

Instalator może bez problemu zaprogramować nowe funkcje lub zmienić istniejące profile.
� System „nadąży” również za zmianami przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń.
� W każdej chwili można dodać nowe urządzenia lub funkcje.
� Jednorazowa inwestycja (instalacja przewodów magistrali KNX) pozwala utrzymać maksymalny komfort w budynku 

przez całe jego życie.

Automatyka budynku z całkowitym dostępem

Intuicyjna obsługa
przy pomocy
przeglądarki
internetowej

W razie problemów wysłany
zostanie automatycznie e-mail
na komórkę.
W przypadku awarii możliwość 
ingerencji w system obsługi 
budynku.
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03 Berker KNX
Piękny i utalentowany
Berker B.Kwadrat, B.1, B.3, B.7

Berker K.1, K.5

Berker B.IQ

Berker TS / TS Crystal / TS Crystal Ball / TS Sensor 

Berker Q.1
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Są urządzenia, które wciąż i każdemu chcą pokazać, na co je stać. 
Są też urządzenia wszechstronne skrywające za delikatną obudową 
doskonałość techniczną i szereg wygodnych rozwiązań. 
Nasze, przystosowane do systemu KNX, programy łączników należą 
do tej drugiej grupy. 
Kolejną ich zaletą jest łatwość z jaką mogą zostać wymienione w dowolnej
chwili na inną linię wzorniczą.
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Berker Master Control
Ładny widok
Berker Master Control umożliwia nie tylko sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem i urządzeniami
domowymi, ale pozwala także odbierać i czytać e-maile oraz zaprenumerowane wiadomości, 
nawet jeśli komputer jest aktualnie wyłączony. 
Berker Master Control jest prawdziwą centralą komunikacyjną wewnątrz domu i poza nim.
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Referencje
Odwaga wypróbowania w architekturze nowych rozwiązań; świadomość, że dobry wygląd jest sumą
wielu prób i dobrych pomysłów; uznanie dla najwyższej jakości przejawiającej się nawet 
w najdrobniejszych detalach…
Wszystko to można znaleźć dziś w domach w Monachium, Berlinie i Hamburgu, a także w Bolzano, 
Madrycie czy Seulu. Wszędzie tam – i nie jest to przypadek – znajdą Państwo łączniki i systemy 
Berker by Hager.

Abgeordnetenhaus „Langer Eugen“, Bonn. Auswärtiges Amt,
Berlin. Autotürme VW Autostadt, Wolfsburg. Barcodehaus,
München. Bauhaus, Dessau. Beaufort On Nassim, Singapore.
Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Berlin. Büroge-
bäude Mosel-Weiss, Koblenz. Business-Center Vallendar, Val-
lendar. Cap Gemini, Düsseldorf. Changi Rise Apartments,
Singapore. Collegium Hungaricum, Berlin. Crown Plaza, Ham-

burg. Das „Mediale Haus”, Rednitzhembach. Dover Parkview,
Singapore. East Hotel, Hamburg. Evangelische Hoffnungskir-
che, Koblenz. Flughafen Schiphol, Amsterdam. Flughafen
Tegel, Berlin. Four Seasons Ubud Hotel, Ubud (Bali). Furama
Hotel, Singapore. Furama Riverfront Hotel, Singapore. Godef-
riduspakhuis, Antwerpen. Golden Tulip, Düsseldorf. Grand
Hyatt Hotel, Singapore. Grange Residence, Singapore. Gre-
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enwood Terrace Houses, Singapore. Harvesterhuder Weg,
Hamburg. Haus Artuso, Koblenz. Haus der Gegenwart, Mün-
chen. Haus der Geschichte, Bonn. Haus Winkler Straße 11,
Berlin. Hermes Versicherung, Hamburg. Herzogin-Anna-Ama-
lia-Bibliothek, Weimar. HKB, Klein-Reichenbach. Hotel Lux Al-
pinae, St. Anton am Arlberg. Hotel Puerta America, Madrid.
Hotel Sacher, Wien. Hotel Schloss Elmau, Elmau. Hugo Boss
AG/Business Unit, Coldrerio. Hyatt Hotel, Sabah. ICC, Berlin.
Intercontinental, Shenzhen. Island Shangri-La, Hong Kong. JW
Marriott Hotel, Kuala Lumpur. Kingdom Centre, Riad. Landtag
NRW, Düsseldorf. Le Méridien, Singapore. Le Royal Méridien
Hotel, Shanghai. LKA, München. Lloyd Hotel, Amsterdam.
Loftcube, Berlin. Marbella Court, Singapore. Mediencenter,
Leipzig. Meisterhäuser, Dessau. Meritus Mandarin, Singapore.
Mies van der Rohe Haus, Berlin. MTV Neubau, Berlin. Ofen-
bauhalle, Hanau. Orion, Darmstadt, Österreichische National-
bank, Wien. Palace Hotel Pastana, Lissabon.
Patersonresidence, Singapore. Pebble Bay Condominium,
Singapore. Peek&Cloppenburg, Köln. Penthouse, Rheda-Wie-
denbrück. Privatbank Mendelssohn, Berlin. Raiffeisenbank,
Düsseldorf. Restaurant Steirereck Meierei, Wien. River Place
Condominium, Singapore. Sana-Krankenhaus Rügen, Ber-

gen/Rügen. SAS Radisson, Lübeck. Schloss Haus des Gas-
tes, Stolberg. Schloss Meseberg, Meseberg. Schwimmhalle,
Hamburg. Sea Towers, Danzig/Gdansk. Sentosa – The Beau-
fort, Singapore. Shangrila Hotel – Valley Wing, Singapore.
Sheraton Pine Cliffs Resort, Albufeira. Signature Park Condo-
minium, Singapore. Snow Park, Wittenburg. Sonycenter/Kai-
sersaal, Berlin. Skisprungschanze Bergisel, Innsbruck.
Summerhill Condominium, Singapore. Swissôtel, Foshan.
Swissôtel Grand Shanghai, Shanghai. The Chemsunny Plaza,
Beijing. The Cosmopolitan, Singapore. The Four Seasons,
Singapore. The Fullerton Hotel, Singapore. The Ritz-Carlton,
Macau. The Ritz-Carlton, Shenzhen. Torhaus, Königwinter.
Townhouses, Berlin. Traders Hotel, Singapore. Valley Park
Condominium, Singapore. Verbund – Am Hof, Wien. Vienna In-
ternational Centre, Wien. Vigilius Mountain Resort, Lana. Villa
Hansen, Hamburg. Villa Harteneck, Berlin. Villa Hügel, Essen.
Villa München, München. Wartburg-Hotel, Eisenach. Wein-
handlung und Agentur, Röthis Weserstadion, Bremen. Zeche
Zollverein, Essen. …

Bauhaus, Dessau / Zdjęcie: Werner
Huthmacher,  
„Langer Eugen“, Bonn / Zdjęcie: Werner
Huthmacher 
Vigilius Mountain Resort, Lana / Zdjęcie:
Mark Seelen, 
Lloyd Hotel, Amsterdam / Zdjęcie: Mark
Seelen 
Haus der Gegenwart, München /
Zdjęcie: Florian Holzherr, 
Bulthaup Leadstore, München / Zdjęcie: 
Mark Seelen   
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Do widzenia!
W razie pytań dotyczących naszych produktów prosimy o telefon (+48 32 324 01 00), 
e-maila (office@hager.pl) lub odwiedziny na naszej stronie internetowej 
www.hager.pl
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Oryginalne lokalizacje
Studio Aisslinger, Berlin 
Design: Werner Aisslinger
Fotograf: Mark Seelen 

Bulthaup Leadstore, München 
Architekt: Herzog de Meuron
Fotograf: Mark Seelen 

Herzogin Anna-Amalia Bibliothek, Weimar
Fotograf: Werner Huthmacher

Haus der Gegenwart, München
Architekt: Allmann, Sattler, Wappner
Fotograf: Florian Holzherr

Villa, Neuenrade 
Architekt: Rüdiger Wilde
Fotograf: Werner Huthmacher

Lloyd Hotel, Amsterdam
Architekt: MVRDV
Fotograf: Mark Seelen

Meisterhäuser, Dessau 
Architekt: Bauhaus
Fotograf: Werner Huthmacher 

Penthouse, Rheda-Wiedenbrück
Architekt: Drewes und Strenge
Fotograf: Mark Seelen

P47, Ingolstadt
Konstruktor: Thomas Biswanger
Fotograf: Florian Holzherr

Vigilius Mountain Resort, Lana/Südtirol / Italien
Architekt: Matteo Thun
Fotograf: Mark Seelen

Villa, München
Architekt i Design: Christoph Madaus
Fotograf: Florian Holzherr



Wspieramy 
Fundację Rozwoju 
Kardiochirurgii w Zabrzu

Hager Polo sp. z o.o.
PL 43-100 Tychy
ul. Fabryczna 10 

tel. (48) 32 32 40 100
fax (48) 32 32 40 150
www.hager.pl
e-mail: office@hager.pl


