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hagerhome.pl
hager.pl

W dobrym projektowaniu 
liczy się detal

Osprzęt marki Berker to doskonałe wzornictwo od lat nagradzane  
i wyróżniane na międzynarodowych konkursach designu. 
Ponadczasowe wzory oparte o klasykę i niemal stuletnią tradycję 
oraz doświadczenie spotyka się tu z najnowszą technologią. Od-
ważne kolory, faktury i naturalne materiały  sprawiają, że osprzęt nie 
starzeje się lecz nabiera indywidualnych cech użytkowników. 
Poza ofertą prezentowaną w katalogu, dajemy klientom możliwość 
zaprojektowania własnego osprzętu, dopasowanego do indywidu-
alnych aranżacji. Manufaktura Berker to nieograniczona wolność 
wyboru!

Obok niebanalnego designu, Berker to przede wszystkim funkcjonal-
ność. Dlatego idąc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy 
standard one.platform, który znakomicie poszerza możliwości aran-
żacyjne wnętrz. Wystarczy wymienić ramki i klawisze poszczególnych 
serii, ponieważ działają one na jednym standardowym mechanizmie. 
Życzymy więc dobrej zabawy podczas wymiany kolorowych ramek  
w Państwa ulubionych seriach Berker.
Więcej informacji na temat rozwiązań oraz osprzętu marki Berker  
znajdą Państwo na stronie hagerhome.pl
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W prosty i szybki sposób dobierz osprzęt i elektronikę domową. 
Bez katalogu i bez znajomości numerów referencyjnych. 
Kliknij na wybraną serię, a program podpowie, które mechanizmy 
i akcesoria wybrać. Stwórz szybkie zamówienie i wyślij je do wybranej hurtowni.



5

Konfigurator
osprzętu
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W czasie remontu instalator montuje tylko mechanizmy gniazd i łączników

- ramki i klawisze nie brudzą się
- masz czas na podjęcie decyzji, którą serię wybierzesz

Po zakończeniu prac remontowych dopasujesz ramki i elementy centralne  
odpowiednio do wystroju wnętrz

- do wszystkich serii Berker pasuje ten sam mechanizm
- możesz wybrać ramki i klawisze według kształtu, koloru i faktury

Podczas kolejnego remontu nie musisz kupować nowych mechanizmów

- jeśli chcesz zmian, wymieniasz tylko ramki i elementy centralne
- niezawodny mechanizm w standardzie one.platform pozostaje w ścianie

Postaw na praktyczne rozwiązanie. 
Wybierz osprzęt Berker w standardzie one.platform.

Dlaczego?

Standard
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Berker Q.7Nowość
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Berker Q.7Nowość

Materiały i kolory ramek

Elementy centralne: aksamitne w dotyku tworzywo w kolorze białym, 
antracytowym i alu. Ramki są większe od standardowych 95,2 x 95,2 mm, 
dzięki czemu są mocniej wyeksponowane i podkreślają charakter wnętrza. 

beton strukturalnyłupekstal szlachetna 
szczotkowana

aluminium szkło
czarne

szkło
białe

tworzywo
w kolorze 
białym

tworzywo 
w kolorze 
aluminiowym

tworzywo 
w kolorze
antracytowym
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Berker R.1
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Berker R.1

aluminiumstal szlachetna

szkło białe szkło czarne

łupek naturalny

barwiony dąb

beton polerowany

brązowa skóra

tworzywo białe 
z połyskiem

tworzywo czarne  
z połyskiem

pomarańczowy 
akryl

czerwony 
akryl

Elementy centralne: tworzywo białe z połyskiem, tworzywo czarne z połyskiem

Materiały i kolory ramek
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Berker R.3
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Materiały i kolory ramek

Berker R.3

szkło białe szkło czarne

stal szlachetnaaluminium

tworzywo 
białe z połyskiem

tworzywo 
czarne z połyskiem

Elementy centralne: tworzywo białe z połyskiem, tworzywo czarne z połyskiem
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Berker K.5
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Materiały i kolory ramek

Berker K.5

stal szlachetna

aluminium 

Elementy centralne: stal szlachetna nierdzewna, aluminium
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Berker K.1
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Materiały i kolory ramek

Berker K.1

Elementy centralne: tworzywo białe z połyskiem, tworzywo w kolorze 
antracytowym matowe

tworzywo białe z połyskiem

tworzywo w kolorze antracytowym matowe
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Berker B.7
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Materiały i kolory ramek

Berker B.7

szkło białeszkło czarne szkło w kolorze 
aluminium

stal szlachetna szczotkowanaaluminium

tworzywo 
białe matowe

tworzywo 
czarne matowe

tworzywo w kolorze 
aluminium matowe

Elementy centralne: tworzywo białe matowe, tworzywo w kolorze antracytowym 
matowe, tworzywo w kolorze alu matowe
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Berker B.3
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Materiały i kolory ramek

Berker B.3

aluminium 
anodyzowane
brązowe 

aluminium 
anodyzowane
czerwone

aluminium 
anodyzowane złote

aluminium 
anodyzowane czarne

aluminium 
anodyzowane

Elementy centralne: tworzywo białe matowe, tworzywo w kolorze antracytowym 
matowe
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Berker Q.1
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Materiały i kolory ramek

Berker Q.1

Elementy centralne: aksamitne w dotyku tworzywo matowe w kolorze białym, 
antracytowym i alu

aksamitne tworzywo białe 

aksamitne tworzywo 
w kolorze antracytowym 

aksamitne tworzywo 
w kolorze alu 
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Berker Q.3



25

Materiały i kolory ramek

Berker Q.3

Elementy centralne: aksamitne w dotyku tworzywo matowe w kolorze białym, 
antracytowym i alu

aksamitne tworzywo
białe

aksamitne tworzywo 
w kolorze antracytowym 

aksamitne tworzywo 
w kolorze alu     
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Berker B.Kwadrat
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Materiały i kolory ramek

Berker B.Kwadrat

Elementy centralne: tworzywo białe z połyskiem, tworzywo kremowe z połyskiem, 
tworzywo w kolorze aluminium matowe, tworzywo w kolorze antracytowym matowe

tworzywo
białe z połyskiem

tworzywo
kremowe 
z połyskiem

tworzywo 
w kolorze 
aluminium matowe

tworzywo
w kolorze 
antracytowym matowe
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Berker Serie R.classic
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Materiały i kolory ramek

Berker Serie R.classic

Elementy centralne: tworzywo białe z połyskiem, tworzywo czarne z połyskiem

szkło czarne szkło białe

stal szlachetnaaluminium

tworzywo 
białe z połyskiem

tworzywo 
czarne z połyskiem
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Berker Serie 1930 
z porcelany
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Berker Serie 1930 
z porcelany
Materiały i kolory ramek

porcelana Rosenthal 
czarna

porcelana Rosenthal 
biała

Elementy centralne łącznik: porcelana biała, porcelana czarna
Elementy centralne gniazda: tworzywo białe, tworzywo czarne
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Berker Serie 1930
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Berker Serie 1930

Materiały i kolory ramek

Elementy centralne: tworzywo białe, tworzywo czarne

tworzywo białe

tworzywo czarne
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Berker Serie Glas



35

Materiały i kolory ramek

Berker Serie Glas

Elementy centralne łącznik: tworzywo białe, tworzywo czarne, chrom
Elementy centralne gniazda: tworzywo białe, tworzywo czarne

szkło białe 
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Berker W.1
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Berker W.1

tworzywo białe mat

Materiały i kolory

tworzywo szare z jasnoszarym akcentem

Elementy wykonane są w klasie szczelności IP55, dostępne w wersji natynko-
wej oraz z możliwością montażu podtynkowego.
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Berker TS
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Berker TS

Materiały i kolory ramek

Wersje: od 1- do 4- krotnej pionowa
Przyciski: metal, mosiądz 3 kolory

szkło lakierowane na biały kolor od spodu
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Manufaktura
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Manufaktura

Przykładowe materiały i kolory ramek

Manufaktura Berker  umożliwia dopasowanie osprzętu do indywidualnych 
aranżacji. To Ty jesteś projektantem. 
Określ swoje oczekiwania, a nasi specjaliści zrealizują je z najwyższą 
starannością i precyzją używając najbardziej wyszukanych materiałów. 
Możliwości są praktycznie nieograniczone.

Berker B.7,
polerowany mosiądz

Berker R.1,
24 karatowe złoto

Berker B.7, 
stal szlachetna
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Szeroki wybór elementów osprzętu marki Berker pozwala również 
na skomponowanie wyposażenia wnętrza pod kątem rozszerzonej 
funkcjonalności.

-    Gniazda multimedialne i gniazda USB.
-    Sterowanie roletami i żaluzjami.
-    Oświetlenie automatyczne.
-    Sterowanie scenami świetlnymi.
-   Serie natynkowe oraz bryzgoszczelne.
-    Bezprzewodowe sterowanie oświetleniem oraz innymi funkcjami 

budynku.
-    System zarządzania automatyką budynku KNX.
-    Czujniki ruchu, dymu, temperatury.

hagerhome.pl

Dowiedz się więcej
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Berker Radio Touch
Wystarczy dotyk ekranu, by zyskać dostęp do muzyki, 
rozrywki i wiadomości, a wszystko to w doskonałej jakości 
dźwięku. Berker Radio Touch dostępne jest w większości serii 
wzorniczych. 



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
e-mail: office@hager.pl
hager.pl
hagerhome.pl
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