Διακόπτες και συστήματα berker

Καινοτομία
και
design

Καινοτομία

Καλώς ήρθατε
στο μέλλον!
Οι διακόπτες έχουν πάψει εδώ και καιρό
να αποτελούν αποκλειστικά στοιχεία
λειτουργικότητας, αφού πλέον προσφέρουν πεδίο
για δημιουργικότητα υψηλής αισθητικής αλλά και
εργονομίας. Ωστόσο, αυτή η τάση είναι ακόμη στο
ξεκίνημα της. Όσο ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
ενός χώρου επικεντρώνεται στα βασικά στοιχεία,
η ανάδειξη λεπτομερειών όπως οι διακόπτες, που
τώρα ενσωματώνονται στο χώρο, γίνονται βασικό
στοιχείο του σχεδιασμού.
Για αυτόν τον λόγο τα προϊόντα που
παρουσιάζονται σε αυτό το έντυπο
δημιουργήθηκαν με έμφαση στον σχεδιασμό,
στην υφή των υλικών και στο οπτικό αποτέλεσμα
που έχουν μέσα σε έναν χώρο.
Κάποια από αυτά είναι πραγματικά μοναδικά
και σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν.
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berker R.8

3 mm
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Καινοτομία: Μέταλλο και γυαλί

Λεπτός σχεδιασμός,
μεγάλη βαρύτητα.
Η σειρά berker R.8 ακολουθεί πιστά την τάση
"less is more" – με το λεπτότερο προφίλ πλαισίου
που προεξέχει μόνο 3mm από τον τοίχο.
Η σειρά διακοπτών berker R.8 αποτελεί
την εξέλιξη της ιδιαίτερα επιτυχημένης berker
R.3, η οποία έχει κερδίσει περισσότερα από 20
βραβεία σχεδιασμού παγκοσμίως.
Ο διακόπτης R.3 αποτελεί την βάση για
τον R.8 λειτουργικά αλλά και σχεδιαστικά:
Μπορεί να συνδυαστεί με οποιονδήποτε
μηχανισμό αυτής της σειράς, δίνοντας του την
δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε
εφαρμογή.

Τα πλαίσια της σειράς berker R.8 είναι διαθέσιμα σε:
γυαλί: λευκό, μαύρο
μέταλλο: αμμοβολισμένο αλουμίνιο, inox brushed
πλαστικό: λευκό και μαύρο
Τα πλακίδια και τα πλήκτρα είναι διαθέσιμα σε χρώματα: μαύρο και λευκό
Πλαίσια: 1-4 θέσεων
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλαισίου: 90 x 90 mm
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berker R.8

6

Καινοτομία: Μέταλλο και γυαλί

Ένα από τα δυνατότερα
σημεία του berker R.8
δεν είναι ορατό.
Χρησιμοποιούμε τον τρόπο εντοιχισμού
socket-in-socket για την τοποθέτηση του
διακόπτη εύκολα και με ακρίβεια. Ο τρόπος αυτός
εξομαλύνει τις ανώμαλες επιφάνειες και καθιστά
την τοποθέτηση των ultra-slim πλαισίων, ακόμη
και αν αυτά είναι ευαίσθητα υλικά όπως το γυαλί,
σύντομη και ασφαλή.

Ο νέος τρόπος εντοιχισμού
socket-in-socket είναι
κατάλληλος για τοποθέτηση
μηχανισμών σε τοίχο
με τούβλα αλλά και σε
γυψοσανίδα.
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berker Q.7 illuminated
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Καινοτομία: Φωτισμός

Διακόπτης και φως
σε ένα.
Και επιπλέον, το πλαίσιο φαίνεται να “αιωρείται”
μπροστά από τον τοίχο, στοιχείο που αποτελεί
από μόνο του μία σχεδιαστική καινοτομία.
Ο berker Q.7 illuminated αποτελεί μέρος της
σειράς berker Q.7 που έχει βραβευτεί με Good
Design Award (New York), iF Design Award και
German Design Award.
Ο φωτισμός μπορεί να είναι περιμετρικός ή
downlight (μόνο στο κάτω μέρος) και η ένταση
του φωτός μπορεί να οριστεί στο 50% ή στο
100% της φωτεινότητας. Τέλος, υπάρχουν τρεις
δυνατότητες που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης:
μόνιμος φωτισμός, φωτισμός μόνο κατά τη χρήση
ή σε συνδυασμό με έναν ανιχνευτή κίνησης,
φωτεινότητας κλπ. στην downlight έκδοσή του.

Τα πλαίσια της σειράς berker Q.7 illuminated είναι διαθέσιμα σε:
γυαλί: μαύρο, λευκό
μέταλλο: αμμοβολισμένο αλουμίνιο, inox brushed
φυσικά υλικά: σχιστόλιθος, σκυρόδεμα
πλαστικό velvet: λευκό, ανθρακί, αλουμίνιο
Τα πλακίδια και τα πλήκτρα είναι διαθέσιμα σε χρώμα λευκό, ανθρακί και αλουμίνιο
Πλαίσια: 1 θέσης
Εξωτερικές διαστάσεις: 95.2 x 95.2 mm
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berker configurator
το οnline εργαλείο επιλογής
διακοπτών
Επιλογή σειράς
και χρώματος

Επιλογή σειράς

Επιλογή χρώματος

Επιλογή υλικού

Ονομασία δωματίου

Επιλογή διακόπτη σε 6 απλά βήματα:

1
2

Επιλογή σειράς, χρώματος
και υλικού

Επιλογή πλαισίου
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Επιλογή λειτουργίας
(διακόπτης, πρίζα κλπ)
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Επιλογή απαραίτητων
εξαρτημάτων
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Έντυπο προσφοράς
με ποσότητες ανά κωδικό
και τιμές
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Αποθήκευση, εκτύπωση
ή αποστολή προσφοράς

Η επιλογή διακόπτη γίνεται παιχνίδι!
Το berker configurator είναι η νέα πρωτοποριακή
online εφαρμογή που σας επιτρέπει να
ανακαλύψετε όλες τις σειρές berker και να
επιλέξετε και να κοστολογήσετε γρήγορα και
απλά τους διακόπτες που ταιριάζουν στο δικό
σας χώρο, από την οθόνη του υπολογιστή σας.

Istoria Hotel, Σαντορινη
Διακοσμητής: Interior Design Laboratorium
© Photographer: Γιώργος Σφακιανάκης
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berker 1930

Δεν είναι μόνο το έτος ίδρυσης (1919) που η Berker και η Bauhaus έχουν κοινό,
αλλά και η αγάπη τους για άψογη γραμμή και καθαρή λειτουργικότητα. Αυτές οι
αρχές έχουν ενσωματωθεί τέλεια στη σειρά berker 1930, μία σειρά απο διακόπτες
και πρίζες που δίνουν μια νέα πνοή ζωής στη φιλοσοφία της Bauhaus.

Τα πλαίσια, τα περιστροφικά χειριστήρια και τα πλακίδια της σειράς
berker 1930 είναι διαθέσιμα σε χρώματα: λευκό, μαύρο.
Πλαίσια:
1-3 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Επιπλέον δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών πλαισίων με τον
συνδυασμό ακραίων και μεσαίων πλαισίων
Διάμετρος μονού πλαισίου: 80 mm
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Soho House, Βερολίνο
Διακοσμητής: Susie Atkinson
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berker 1930 Porzellan
Πορσελάνη made by Rosenthal

Σε συνεργασία με την φημισμένη γερμανική εταιρεία πορσελάνης, δημιουργήσαμε
μία έκδοση της σειράς berker 1930 σε γνήσια πορσελάνη Rosenthal. Με αυτή
επιστρέφουμε στις ρίζες αυτού του κλασικού διακόπτη, του οποίου ο προκάτοχος
είχε ήδη χρησιμοποιηθεί από τους κατασκευαστές της Bauhaus master.

Τα πλαίσια και τα περιστροφικά χειριστήρια διακοπτών της σειράς
berker 1930 Porzellan είναι διαθέσιμα σε πορσελάνη: λευκό, μαύρο.
Πλαίσια: 1 θέσεως
Διάμετρος μονού πλαισίου: 84,5 mm
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©Photographer: Mirjam Fruscella
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berker Q.7

Η νέα σειρά berker Q.7 δεν δίνει απλά έμφαση στη μορφή, τη λειτουργικότητα και
την ποιότητα κατασκευής. Προσφέρει επίσης ένα νέο επίπεδο αρχιτεκτονικής
δημιουργικότητας χάρη στη μεγάλη ποικιλία υλικών κατασκευής που διαθέτει.
Εντυπωσιακό στοιχείο σχεδιασμού: Το πλαίσιο κάνει τον διακόπτη να φαίνεται ότι
“αιωρείται” πάνω από τον τοίχο.

Τα πλαίσια της σειράς berker Q.7 είναι διαθέσιμα σε:
γυαλί: λευκό, μαύρο
μέταλλο: αμμοβολισμένο αλουμίνιο, inox brushed
φυσικά υλικά: σκυρόδεμα, σχιστόλιθος
πλαστικό: λευκό, ανθρακί.
Τα πλακίδια είναι διαθέσιμα σε χρώματα: λευκό, ανθρακί, αλουμίνιο
Πλαίσια: 1-5 θέσεων (σκυρόδεμα / σχιστόλιθος 1-3 θέσεων) σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλαισίου: 95,2 x 95,2 mm
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berker K.1

Η σειρά berker K.1 ενσωματώνεται τέλεια σε κάθε διαχρονικό, κλασικό χώρο
δίνοντας πάντα τη δική της διακριτική πινελιά με το γωνιακό, δομημένο σχήμα
της. Ο διακόπτης berker K.1 αποτελεί την βασική μοντέρνα επιλογή της γκάμας,
αντιπροσωπεύοντας την ποιότητα και την τολμηρή αίσθηση του στυλ.

Τα πλαίσια και τα πλακίδια της σειράς berker K.1 είναι διαθέσιμα σε χρώματα:
λευκό, ανθρακί ματ.
βαθμός στεγανότητας IP44 (με τη χρήση ειδικού σετ στεγανοποίησης)
Πλαίσια: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλαισίου: 87 x 80,5 mm
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berker K.5

Τα καθαρά περιγράμματα και η ποιότητα του υλικού της σειράς berker K.5
χαρακτηρίζουν την εκλεπτυσμένη της εμφάνιση.
Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της εμφάνισης αυτής είναι η έκδοση της σειράς
berker Κ.5 σε κομψό αλουμίνιο.

Τα πλαίσια και τα πλακίδια της σειράς berker K.5 είναι διαθέσιμα σε
ανοδιωμένο αλουμίνιο / inox metal matt.
βαθμός στεγανότητας IP44 (με τη χρήση ειδικού σετ στεγανοποίησης)
Πλαίσια: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλαισίου: 87 x 80,5 mm
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berker Arsys

Κάθε χώρος είναι διαφορετικός. Συνεπώς το διακοπτικό υλικό πρέπει να είναι
επίσης μοναδικό. Διαθέσιμη σε μια ευρεία επιλογή υλικών και επιφανειών,
η σειρά berker Arsys ταιριάζει σχεδόν σε κάθε περιβάλλον αλλά πάντα με
ξεχωριστό τρόπο.

Τα πλαίσια και τα πλακίδια της σειράς berker Arsys είναι διαθέσιμα σε:
μέταλλο: μπρονζέ, inox, χρυσό
πλαστικό: λευκό, μπεζ, καφέ
Πλαίσια: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλαισίου: 80,5 x 80,5 mm
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Hotel Ameron, Αμβούργο
Αρχιτέκτονας / Διακοσμητής: Geplan Design GmbH
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berker Q.1

Δεν είναι μόνο η βελούδινη υφή, αλλά και το ομαλό προφίλ σε συνδυασμό με το
στρογγυλεμένο περίγραμμα που δίνουν την εξαιρετική αισθητική στη σειρά berker Q.1.
Τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του διακόπτη αυτού τον καθιστούν ιδανική λύση για
όλους τους χώρους.

Τα πλαίσια και τα πλακίδια της σειράς berker Q.1 είναι διαθέσιμα σε χρώματα:
λευκό, ανθρακί, αλουμίνιο.
βαθμός στεγανότητας IP44 (με τη χρήση ειδικού σετ στεγανοποίησης)
Πλαίσια: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλαισίου: 80,5 x 80,5 mm
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berker Q.3

Στιβαρός, με καθαρό περίγραμμα και εξαιρετικό φινίρισμα. Ο μοντέρνος
σχεδιασμός του διακόπτη berker Q.3 σε συνδυασμό με την υψηλή ανθεκτικότητά
του απαντούν σε κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση.

Τα πλαίσια και τα πλακίδια της σειράς berker Q.3 είναι διαθέσιμα σε χρώματα: λευκό, ανθρακί,
αλουμίνιο.
βαθμός στεγανότητας IP44 (με τη χρήση ειδικού σετ στεγανοποίησης)
Πλαίσια: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλαισίου: 80,5 x 80,5 mm
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Hotel JAZ, Stuttgart
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berker R.1

Ο κύκλος είναι ένα από τα παλαιότερα στοιχεία της γεωμετρίας. Και μάλιστα είναι
γεμάτος εκπλήξεις. Δείτε για παράδειγμα το σχήμα της γραμμής σχεδιασμού berker R.1,
που είναι τόσο καθαρό και κομψό, όσο έντονο και εντυπωσιακό.

Διαθέσιμα υλικά πλαισίων σειράς berker R.1 για κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση:
γυαλί: λευκό, μαύρο | μέταλλο: αλουμίνιο, inox | φυσικά υλικά: σκυρόδεμα, σχιστόλιθος, ξύλο
δρυς, δέρμα καφέ | ακρυλικό: κόκκινο διαφανές, πορτοκαλί διαφανές | πλαστικό: λευκό,
μαύρο.
Τα πλακίδια είναι διαθέσιμα σε χρώματα: λευκό, μαύρο.
βαθμός στεγανότητας IP44 (με τη χρήση ειδικού σετ στεγανοποίησης)
Πλαίσια: 1-5 θέσεων (σκυρόδεμα / σχιστόλιθος 1-3 θέσεων) σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλαισίου: 81,2 x 81,2 mm
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berker R.3

Με τις τονισμένες γωνίες του πλαισίου του και τα στρογγυλά πλήκτρα στο κέντρο,
ο berker R.3 υπογραμμίζει τη δύναμη της αντίθεσης. Όπως και στη σειρά R.1, η γκάμα
των λειτουργιών περιλαμβάνει όλα όσα θα περιμένατε από έναν σύγχρονο διακόπτη.
Και ακριβώς όπως και σε αυτή, τα υλικά και η ποιότητα κατασκευής του τοv καθιστούν
μια διαχρονική επιλογή.

Διαθέσιμα υλικά πλαισίων σειράς berker R.3:
γυαλί: μαύρο, λευκό
μέταλλο: αλουμίνιο, inox
πλαστικό: λευκό, μαύρο.
Τα πλακίδια είναι διαθέσιμα σε χρώματα: λευκό, μαύρο.
IP44 rated
Πλαίσια: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλαισίου: 81,2 x 81,2 mm
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berker R.classic

Mπορεί άραγε ένας διακόπτης να προκαλέσει συναισθήματα;
Οι διακόπτες της σειράς berker R.classic με το ελκυστικό στρογγυλό σχήμα τους,
τις τέσσερις επιλογές ποιοτικών υλικών και το κομψό περιστροφικό χειριστήριό τους,
μπορούν να σας προκαλέσουν ένα σπουδαίο συναίσθημα: ενθουσιασμό!

Διαθέσιμα υλικά πλαισίων σειράς berker R.classic:
γυαλί: λευκό, μαύρο
μέταλλο: αλουμίνιο, inox
πλαστικό: λευκό, μαύρο
Τα περιστροφικά χειριστήρια είναι διαθέσιμα σε χρώματα: λευκό, μαύρο
Πλαίσια: 1-3 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Διάμετρος μονού πλαισίου: 80,7 mm
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berker TS Sensor
Η σειρά berker TS Sensor αποτελείται από χειριστήρια με εξαιρετικά επίπεδη επιφάνεια
κατασκευασμένα από γυαλί, τα οποία χαρακτηρίζονται για τον βραβευμένο σχεδιασμό
και την εντυπωσιακή τους εμφάνιση. Έως και οκτώ λειτουργίες κρύβονται κάτω από την
επιφάνεια ενός TS Sensor, οι οποίες μπορούν να αποτυπωθούν πάνω στο γυαλί κατόπιν
παραγγελίας. Με ένα απλό άγγιγμα έχετε τον έλεγχο του φωτισμού, της θέρμανσης
ή των ρολών. Αυτό σημαίνει ότι η σειρά berker TS Sensor προσφέρει πληθώρα
δυνατοτήτων αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την αισθητική του χώρου.

Εκδόσεις: 2 έως 8 μπουτόν αφής (χωρίς θερμοστάτη) και
		
4 έως 6 μπουτόν αφής (με θερμοστάτη)
Σχεδιασμός: γυαλί σε λευκό, μαύρο ή αλουμίνιο
Εξωτερικές διαστάσεις: 86 x 160 mm
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berker Β.IQ
Η σειρά berker B.IQ δίνει έμφαση στο σχεδιασμό σε συνδυασμό με υψηλής ποιότητας
υλικά, όπως ανοδιωμένο αλουμίνιο, inox και λευκό ή μαύρο γυαλί. Έχοντας βραβευτεί
με σημαντικά αρχιτεκτονικά βραβεία, η σειρά berker B.IQ αναβαθμίζει την εγκατάσταση,
προσδίδοντας ένα προσωπικό στυλ πολυτέλειας και υπεροχής. Ταυτόχρονα με την
υψηλή αισθητική, τα μπουτόν ενσωματώνουν έξυπνη τεχνολογία όπως σενάρια και
ομαδικές εντολές, έλεγχος θερμοκρασίας αλλά και δυνατότητα ασύρματου ελέγχου μέσω
τηλεχειριστηρίου.

Εκδόσεις: 1 - 5 ενιαία πλήκτρα* σε κάθετη διάταξη
Σχεδιασμός: πλαστικό σε λευκό, ανοδιωμένο αλουμίνιο, inox,
			
γυαλί σε λευκό ή μαύρο
Εξωτερικές διαστάσεις μονού πλήκτρου: 88 x 88 mm
*1 ενιαίο πλήκτρο διαθέτει 2 πατήματα
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Βοήθεια και επικοινωνία

Βρείτε αυτό που ψάχνετε
γρήγορα!
Η συνεργασία με την Hager σας εξασφαλίζει αμεσότητα στην
επικοινωνία με μια έμπειρη ομάδα ανθρώπων και τη λήψη
επαγγελματικών υπηρεσιών που η εταιρεία έχει θέσει στη
διάθεσή σας. Στις υπηρεσίες αυτές συγκαταλέγονται η τεχνική
υποστήριξη, η εκπαίδευση αλλά και η ηλεκτρονική ενημέρωση
για όλη την προϊοντική μας γκάμα.
Όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα και τις λύσεις Hager είναι
διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο μέσω του e-catalogue που θα
βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.hager.gr αλλά και της δωρεάν
διαθέσιμης εφαρμογής για iOS και Android συσκευές.

Με μερικά μόνο κλικ
αποκτήστε πρόσβαση
στις πληροφορίες που
χρειάζεστε!

Τεχνικές
οδηγίες

Τιμές
λιανικής

καλωδίωσης και
εγκατάστασης

για ευκολότερη
κοστολόγηση έργου

Βίντεο

Συμβουλές

παρουσίασης
προϊόντων

FAQ

με απαντήσεις
στις δικές σας
ερωτήσεις

ρύθμισης και
παραμετροποίησης
προϊόντων

Γραφεία πωλήσεων στην Ελλάδα

01
Αθήνα
Μάτσα 7
14564 - Κηφισιά
T: +30 210 620 3800

02

info@hager.gr

02
Θεσσαλονίκη
Αντώνη Τρίτση 15
57001 - Πυλαία
Τ: +30 2310 486 100

hager.gr
Σαρώστε τον QR code με το
smartphone σας και δείτε τον
προϊοντικό μας κατάλογο.

Κατεβάστε και εγκαταστήστε
τη νέα μας εφαρμογή Hager
e-catalogue στο κινητό ή το
tablet σας.
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