
berker KNX διακοπτικό υλικό

Smart
is beautiful 
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Ο σχεδιασμός μας δημιουργεί μια ευφυή 
σύνδεση μεταξύ του προϊόντος και του τελικού 
χρήστη, όπως δηλαδή κάνει και η ίδια η Hager.

Στον τομέα της τεχνολογίας, και συγκεκριμένα 
στη βιομηχανία ηλεκτρολογικών λύσεων,   
ο σχεδιασμός δημιουργεί προστιθέμενη αξία. 
Εδώ και χρόνια, η Hager έχει δημιουργήσει μία 
ξεχωριστή ταυτότητα για τα προϊόντα της.
Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε επιλέξει 
την τέλεια ενσωμάτωση της τεχνολογίας στον 
σχεδιασμό και μια πολύ στενή σχέση με τους 
πελάτες μας. Η σωστή κατανόηση του χρήστη 
και η ένταξη του σχεδιασμού από πολύ νωρίς 
στη διαδικασία ανάπτυξης ενός προϊόντος 
οδηγεί σε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
των πελατών, οι οποίες μέσω συστηματικών 
δοκιμών αναπροσαρμόζονται σύμφωνα 

Tο design στον Όμιλο Hager

Erwin van Handenhoven,  
Hager Group Design 
Studio Director

με τα σχόλια τους. Αυτό αποτελεί ένα 
σημείο διαφοροποίησης της Hager.

Φιλοδοξία μας είναι η δημιουργία 
ισορροπημένων, απλών και ευφυών 
προϊόντων. Η καθημερινή εργασία 
των ομάδων μας στοχεύει στο να 
προσφέρουμε στους πελάτες μας 
καινοτόμες, φιλικές, αποτελεσματικές, 
καλαίσθητες και σύγχρονες λύσεις. 
Κατά μία έννοια, ο σχεδιασμός μας είναι 
η υπογραφή μας, το DNA μας. 
Χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα στον 
κατάλογό μας και αντιπροσωπεύει 
την ουσία του brand μας.

Συναίσθημα 
στην καρδιά της 
τεχνολογίας
Η στενή επαφή με τους πελάτες μας ήταν πάντα  
προτεραιότητά μας στον Όμιλο Hager. Είμαστε διαρκώς έτοιμοι   
να ακούσουμε τους πελάτες και να εργαστούμε μαζί τους  
για την ανάπτυξη νέων λύσεων. Είναι μέρος του DNA μας.
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Erwin van Handenhoven

“Στόχος μας είναι να προσθέτουμε 
συναισθήματα στα τεχνικά 
προϊόντα μας, έτσι ώστε οι λύσεις 
μας να γίνονται ελκυστικές στους 
πελάτες μας.”

Εξαιρετικός σχεδιασμός
Στον τομέα του σχεδιασμού, οι προσπάθειές μας 
αναγνωρίζονται συνεχώς από διεθνή βραβεία που 
αξιολογούν τα προϊόντα με βάση την αισθητική, 
την εργονομία, την ηθική και το συναίσθημα.

Είτε πρόκειται για την σειρά berker Q.7 που 
κυκλοφόρησε το 2018 στην Ελλάδα ή για 
το witty, τον σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων, έχουμε λάβει μία πληθώρα 
βραβείων για τον σχεδιασμό μας. Σε αυτά 
περιλαμβάνονται το Red Dot Design Award, 
το Good Design Award (Chicago), το Janus 
Industry Award (που απονέμεται από το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Σχεδιασμού), το iF Design 
Award και το German Design Award.
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Ανακαλύψτε 
τις δυνατότητες: 
έξυπνοι διακόπτες berker KNX

Επιλογή από 18 διαφορετικές σχεδιαστικές γραμμές 
berker KNX διακοπτών. Η γκάμα περιλαμβάνει σχέδια που 
καλύπτουν τόσο μοντέρνες, όσο και κλασικές επιλογές. 
Μπορείτε να επιλέξτε το υλικό, το χρώμα και το φινίρισμα 
που επιθυμείτε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, στη 
σχεδιαστική γραμμή που σας ταιριάζει. 
Ένα τόσο μεγάλο εύρος επιλογών σας εξασφαλίζει ότι 
κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση μπορεί να ικανοποιηθεί 
στη λεπτομέρειά της.
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berker R.classic
Σελ. 32-33

berker 1930
Σελ. 34-35

berker B.IQ 
Σελ.  36-37

berker TS Sensor 
Σελ. 38-39

berker TS 
Σελ. 40–41

berker Touch  
Sensor R.1 
Σελ. 42–43

berker Touch  
Sensor R.3 
Σελ. 44–45

berker Touch Control 
Σελ. 46–47

berker Manufaktur
Σελ. 48–53

Έργα αναφοράς
Σελ. 54–55

Βραβεία σχεδιασμού
Σελ. 56–57

berker S.1
Σελ. 8-9

berker B.3
Σελ. 10-11

berker B.7
Σελ. 12-13

berker Q.1
Σελ. 14-15

berker Q.3
Σελ. 16-17

berker Q.7
Σελ. 18-19

berker Q.7 
illuminated
Σελ. 20-21

berker K.1
Σελ. 22-23

berker K.5
Σελ. 24-25

berker R.1
Σελ. 26-27

berker R.3
Σελ. 28-29

berker R.8
Σελ. 30-31
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berker KNX
Η τεχνολογία 
συναντά το design

Ο διακόπτης δεν είναι απλά μία λεπτομέρεια σε έναν 
χώρο. Είναι το στοιχείο που επηρεάζει τη μεγάλη 
εικόνα, προκαλεί τις αισθήσεις του χρήστη οπτικά 
και απτικά, και προσδίδει την αίσθηση της αρμονίας, 
αφού στο σχεδιαστικό concept δεν υπάρχουν 
ασυνέπειες και συμβιβασμοί.
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Τεχνολογία αιχμής με άψογο σχεδιασμό.
Οι διακόπτες, οι πρίζες, οι θερμοστάτες, 
δεν περνάνε απαρατήρητοι - είναι design 
objects που προσθέτουν την τελική 
πινελιά σε κάθε χώρο.

Συγκεντρωμένες λειτουργίες 
Οι πολλαπλές δυνατότητες δεν σημαίνουν 
και πολλά σημεία ελέγχου σε έναν τοίχο. 
Ο σχεδιασμός σας παραμένει μίνιμαλ, αφού 
πλέον μπορείτε να συγκεντρώσετε έως και 
8 εντολές σε ένα κλασικό κουτί διακόπτη.

Ξεκάθαρα μηνύματα
Οι φωτεινές ενδείξεις LED σε διαφορετικά 
χρώματα παρέχουν την ευδιάκριτη 
πληροφόρηση της εγκατάστασης, 
αποτελώντας ταυτόχρονα και μέρος της 
αισθητικής ταυτότητας 
των διακοπτών. Και αν η πολυπλοκότητα 
της εγκατάστασης το απαιτεί, εξατομικευμένες 
επιγραφές σε κάθε σημείο εντολής κάνουν 
τον χειρισμό της... παιχνίδι. 

Μέτρηση θερμοκρασίας παντού
Πλέον μπορούμε να γνωρίζουμε τι θερμο-
κρασία έχει το σπίτι μας σε κάθε γωνιά του, 
χάρη στους διακόπτες KNX της berker.                 
Το ενσωματωμένο αισθητήριο θερμοκρασίας 
που διαθέτουν μας ενημερώνει στο κινητό για 
τη θερμοκρασία του χώρου και ταυτόχρονα 
βοηθά να ρυθμίζουμε καλύτερα τη θέρμανση 
ή τη ψύξη στον χώρο.

Αξιόπιστη επένδυση
Η μετάβαση στο έξυπνο σπίτι έχει ήδη 
ξεκινήσει και το πρότυπο KNX αποτελεί 
την πιο διαδεδομένη επιλογή παγκοσμίως 
στον τομέα αυτό. Βασισμένοι στο πρότυπο 
αυτό, οι διακόπτες berker KNX αποτελούν 
σίγουρη επιλογή, που εγγυάται την αξιόπιστη 
λειτουργικότητα του συστήματος στο μέλλον, 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτόν την 
επένδυσή σας. 

Νέα εποχή 
Η εποχή, όπου με έναν διακόπτη απλά 
ανάβαμε και σβήναμε ένα φως, έχει περάσει. 
Ο διακόπτης KNX προγραμματίζεται 
σύμφωνα με την εκάστοτε επιθυμία του 
χρήστη και έτσι μπορεί πλέον να εκτελέσει 
οποιαδήποτε εντολή ή ομάδα εντολών στο 
σπίτι, προσφέροντας άνεση, ασφάλεια και 
εξοικονόμηση ενέργειας.
Με το πάτημα ενός μπουτόν μπορούμε πλέον 
να χαλαρώνουμε, αφού ξεκινά η αγαπημένη 
μας μουσική, ενώ κλείνουν οι ηλεκτρικές 
κουρτίνες και χαμηλώνει ο φωτισμός. Κατά 
την έξοδό μας από το σπίτι ξεγνοιάζουμε, 
αφού με το πάτημα ενός μπουτόν σβήνουν 
όλα τα φώτα, κατεβαίνουν όλα τα ρολά 
και, ταυτόχρονα, η θέρμανση του σπιτιού 
ρυθμίζεται σε STAND BY, ενώ ενεργοποιείται 
και ο συναγερμός. 

Για περισσοτερες πληροφορίες σχετικά με τον κεντρικό έλεγχο 
από φορητές συσκευές μέσω της εφαρμογής domovea 
σκανάρετε το παρακάτω QR code.

Οπτικοποίηση domovea σε κινητό

Θερμοστάτης ΚΝΧ με 6 επιπλέον λειτουργίες, σειρά R.1 Touch Sensor 
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πλαστικό, ανθρακί
μπουτόν KNX 6 εντολών

9

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, λευκό ματ 
room controller KNX

πλαστικό, λευκό ματ 
ανιχνευτής κίνησης KNX

πλαστικό, ανθρακί 
πρίζα σούκο

πλαστικό αλουμίνιο
μπουτόν KNX 6 εντολών

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 8 εντολών

Πλαίσια: λευκό, μπεζ, λευκό ματ, ανθρακί, αλουμίνιο και κόκκινο
Μπουτόν: λευκό, μπεζ, ανθρακί και αλουμίνιο

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών, room controller, θερμοστάτης, 
αισθητήρας ποιότητας αέρα, ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη και ειδικό πλαίσιο για μπουτόν 8 εντολών
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 80,5 x 80,5 mm

berker S.1

πλαστικό, λευκό
διπλό πλαίσιο: μπουτόν ΚΝΧ 
2 εντολών και πρίζα πρίζα σούκο  
με θύρες φόρτισηςUSB και Type-C
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αλουμίνιο, κόκκινο 
μπουτόν KNX 4 εντολών

αλουμίνιο, μαύρο 
μπουτόν KNX 6 εντολών

αλουμίνιο, καφε
μπουτόν KNX 4 εντολών

αλουμίνιο 
ανιχνευτής κίνησης KNX

αλουμίνιο 
μπουτόν KNX 8 εντολών

berker B.3
Πλαίσια: ανοδιωμένο αλουμίνιο σε χρώματα αλουμίνιο, μαύρο, καφέ, κόκκινο και χρυσό
Μπουτόν: λευκό, μπεζ, ανθρακί και αλουμίνιο. 

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών, room controller, θερμοστάτης, 
αισθητήρας ποιότητας αέρα, ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη και ειδικό πλαίσιο για μπουτόν 8 εντολών
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 90,7 x 81,1 mm

αλουμίνιο
μπουτόν KNX 4 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη

αλουμίνιο 
πρίζα σούκο

αλουμίνιο, χρυσό
μπουτόν KNX 6 εντολών

αλουμίνιο
μπουτόν KNX 6 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη
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inox brushed
μπουτόν KNX 4 εντολών

inox brushed
ανιχνευτής κίνησης KNX

γυαλί, μαύρο
διακόπτης KNX 6 μπουτόν

γυαλί, λευκό
μπουτόν KNX 6 εντολών

γυαλί, λευκό
πρίζα σούκο

πλαστικό, λευκό ματ
room controller KNX

γυαλί, μαύρο
πρίζα σούκο

πλαστικό, ανθρακί
room controller KNX

berker B.7
Πλαίσια: 
- γυαλί σε χρώματα λευκό, μαύρο και αλουμίνιο 
- μέταλλο σε ανοδιωμένο αλουμίνιο και inox brushed 
- πλαστικό σε χρώματα λευκό ματ, ανθρακί και αλουμίνιο
Μπουτόν: λευκό, μπεζ, ανθρακί και αλουμίνιο

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών, room controller, θερμοστάτης, αισθητήρας ποιότητας αέρα, 
ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη και ειδικό πλαίσιο για μπουτόν 8 εντολών
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 95 x 90 mm

γυαλί, λευκό
μπουτόν KNX 10 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη
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πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 2 εντολών

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 4 εντολών 

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 4 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη

πλαστικό, λευκό 
ανιχνευτής κίνησης KNX

πλαστικό, λευκό
μπουτόν KNX 6 εντολών

πλαστικό, ανθρακί
room controller KNX

πλαστικό, αλουμίνιο 
μπουτόν KNX 8 εντολών

πλαστικό, ανθρακί 
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, ανθρακί 
μπουτόν KNX 4 εντολών

berker Q.1
Πλαίσια: λευκό, ανθρακί και αλουμίνιο
Μπουτόν: λευκό, ανθρακί και αλουμίνιο. 

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών, room controller, θερμοστάτης, αισθητήρας ποιότητας αέρα, 
ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 80,5 x 80,5 mm

15



16



17

πλαστικό, αλουμίνιο 
μπουτόν KNX 6 εντολών

πλαστικό, αλουμίνιο 
πρίζα σούκο

πλαστικό, ανθρακί 
room controler KNX

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 8 εντολών

πλαστικό, ανθρακί 
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, αλουμίνιο 
μπουτόν KNX 2 εντολών

πλαστικό, ανθρακί 
μπουτόν KNX 4 εντολών

berker Q.3
Πλαίσια: λευκό, ανθρακί και αλουμίνιο
Μπουτόν: λευκό, ανθρακί και αλουμίνιο 

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών, room controller, θερμοστάτης, αισθητήρας ποιότητας αέρα, 
ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 80,5 x 80,5 mm
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πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 6 εντολών

αμμοβολισμένο αλουμίνιο 
μπουτόν KNX 8 εντολών

σκυρόδεμα
room controler KNX

σκυρόδεμα
πρίζα σούκο με θύρες φόρτισης 
USB και Type-C 

γυαλί, μαύρο 
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, ανθρακί 
μπουτόν KNX 6 εντολών

inox brushed
μπουτόν KNX 4 εντολών

γυαλί, λευκό 
μπουτόν KNX 6 εντολών

σχιστόλιθος
μπουτόν KNX 4 εντολών

berker Q.7
Πλαίσια: 
- γυαλί σε χρώματα λευκό και μαύρο 
- μέταλλο σε αμμοβολισμένο αλουμίνιο και inox brushed 
- φυσικά υλικά σε σκυρόδεμα και σχιστόλιθο 
- πλαστικό σε χρώματα λευκό και ανθρακί
Μπουτόν: λευκό, ανθρακί και αλουμίνιο

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών, room controller, θερμοστάτης, αισθητήρας ποιότητας αέρα, 
ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη, 
τα πλαίσια από σκυρόδεμα και σχιστόλιθο διατίθενται σε 1-3 θέσεις
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 95,2 x 95,2 mm
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γυαλί, λευκό 
μπουτόν KNX 6 εντολών
με περιμετρικό φωτισμό

γυαλί, μαύρο 
μπουτόν KNX 4 εντολών
με περιμετρικό φωτισμό

πλαστικό, αλουμίνιο 
μπουτόν KNX 8 εντολών
με περιμετρικό φωτισμό

πλαστικό, μαύρο
μπουτόν KNX 6 εντολών με 
περιμετρικό φωτισμό

σκυρόδεμα
πρίζα σούκο με θύρες φόρτισης 
USB και Type-C με downlight φωτισμό

inox brushed
μπουτόν KNX 4 εντολών
με περιμετρικό φωτισμό

σχιστόλιθος
μπουτόν KNX 4 εντολών
με περιμετρικό φωτισμό

berker Q.7 illuminated
Πλαίσια: 
- γυαλί σε χρώματα λευκό και μαύρο 
- μέταλλο σε αμμοβολισμένο αλουμίνιο και inox brushed 
- φυσικά υλικά σε σκυρόδεμα και σχιστόλιθο 
- πλαστικό σε χρώματα λευκό, ανθρακί και αλουμίνιο
Μπουτόν: λευκό, ανθρακί και αλουμίνιο 

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών room controller, θερμοστάτης,    
αισθητήρας ποιότητας αέρα, ανιχνευτής κίνησης
Πλαίσια: 1 θέσης σε 2 εκδόσεις, περιμετρικός φωτισμός και downlight
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 95,2 x 95,2 mm
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πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 2 εντολών

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, λευκό 
πρίζα σούκο με θύρες USB 
φόρτισης

πλαστικό, λευκό 
ανιχνευτής κίνησης KNX

πλαστικό, ανθρακί ματ
μπουτόν KNX 4 εντολών 
με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη

πλαστικό, ανθρακί ματ
μπουτόν KNX 6 εντολών

πλαστικό, ανθρακί ματ
πρίζα σούκο

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 4 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη

berker K.1
Πλαίσια: λευκό και ανθρακί ματ
Μπουτόν: λευκό και ανθρακί ματ

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών, room controller, θερμοστάτης, αισθητήρας ποιότητας αέρα, 
ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη και ειδικό πλαίσιο για μπουτόν 8 εντολών
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 87 x 80,5 mm
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berker K.5

ανοδιωμένο αλουμίνιο 
μπουτόν KNX 4 εντολών 
με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη

ανοδιωμένο αλουμίνιο
πρίζα σούκο

inox metal matt
μπουτόν KNX 4 εντολών

inox metal matt
μπουτόν KNX 4 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη

inox metal matt
ανιχνευτής κίνησης KNX

inox metal matt
πρίζα σούκο με θύρες φόρτισης 
USB

inox metal matt
μπουτόν KNX 6 εντολών

inox metal matt
μπουτόν KNX 6 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη

Πλαίσια: ανοδιωμένο αλουμίνιο και inox metal matt
Μπουτόν: χρώμα ανοδιωμένου αλουμινίου και inox metal matt

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών, room controller, θερμοστάτης, αισθητήρας ποιότητας αέρα, 
ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη και ειδικό πλαίσιο για 8 μπουτόν
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 87 x 80,5 mm
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berker R.1

γυαλί, λευκό
μπουτόν KNX 2 εντολών

γυαλί, μαύρο
μπουτόν KNX 2 εντολών

ξύλο, δρυς
μπουτόν KNX 4 εντολών

ακρυλικό, πορτοκαλί διαφανές
μπουτόν KNX 4 εντολών

ακρυλικό, κόκκινο διαφανές
πρίζα σούκο

αλουμίνιο
μπουτόν KNX 2 εντολών

δέρμα, καφέ 
μπουτόν KNX 2 εντολών

σκυρόδεμα
μπουτόν KNX 2 εντολών

αλουμίνιο
μπουτόν KNX 4 
εντολών

γυαλί, μαύρο
μπουτόν KNX 4 
εντολών

Πλαίσια: 
- γυαλί σε χρώματα λευκό και μαύρο 
- μέταλλο σε αλουμίνιο και inox 
- φυσικά υλικά σε ξύλο δρυς, καφέ δέρμα, σκυρόδεμα και σχιστόλιθο 
- ακρυλικό κόκκινο διαφανές και πορτοκαλί διαφανές
- πλαστικό λευκό και μαύρο
Μπουτόν: λευκό και μαύρο 

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4 εντολών, ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη,       
τα πλαίσια από σκυρόδεμα και σχιστόλιθο διατίθενται σε 1-3 θέσεις
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 81,2 x 81,2 mm
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berker R.3

πλαστικό, λευκό
μπουτόν KNX 2 εντολών

πλαστικό, μαύρο
μπουτόν KNX 4 εντολών

inox
πρίζα σούκο

inox
μπουτόν KNX 2 εντολών

γυαλί, λευκό
μπουτόν KNX 4 εντολών

αλουμίνιο
ανιχνευτής κίνησης KNX

αλουμίνιο
μπουτόν KNX 4 εντολών

αλουμίνιο
μπουτόν KNX 
2 εντολών

γυαλί, λευκό
μπουτόν KNX 
4 εντολών

Πλαίσια: 
- γυαλί σε χρώματα λευκό και μαύρο 
- μέταλλο σε αλουμίνιο και inox
- πλαστικό σε χρώματα λευκό και μαύρο
Μπουτόν: λευκό και μαύρο 

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4 εντολών, ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-5 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 81,2 x 81,2 mm
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berker R.8

γυαλί, λευκό
μπουτόν KNX 4 εντολών

γυαλί, λευκό
μπουτόν KNX 2 εντολών

γυαλί μαύρο
διπλό πλαίσιο διακόπτη 
και πρίζα σούκο

inox
μπουτόν KNX 2 εντολών

inox
πρίζα σούκο

γυαλί, μαύρο
μπουτόν KNX 4 εντολών

αλουμίνιο
μπουτόν KNX 2 εντολών

Πλαίσια: 
- γυαλί σε χρώματα λευκό και μαύρο 
- μέταλλο σε αλουμίνιο και inox
Μπουτόν: λευκό και μαύρο 

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4 εντολών, ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-4 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Διαστάσεις μονού πλαισίου: 90 x 90 mm

3mm
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berker R.classic

πλαστικό, λευκό
μπουτόν KNX 2 εντολών

γυαλί, μαύρο
μπουτόν KNX 2 εντολών

γυαλί, λευκό
πρίζα σούκο

inox
μπουτόν KNX 2 εντολών

γυαλί, λευκό
μπουτόν KNX 4 εντολών

αλουμίνιο
διπλό πλαίσιο: μπουτόν KNX 4 
εντολών και πρίζα σούκο

αλουμίνιο
μπουτόν KNX 2 εντολών

γυαλί, λευκό
μπουτόν KNX 2 εντολών

Πλαίσια: 
- γυαλί σε χρώματα λευκό και μαύρο 
- μέταλλο σε αλουμίνιο και inox
- πλαστικό σε χρώματα λευκό και μαύρο
Μπουτόν: λευκό και μαύρο 

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4 εντολών, ανιχνευτής κίνησης
Μεγέθη πλαισίων: 1-3 θέσεων σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη
Διάμετρος μονού πλαισίου: 80,7 mm
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Πλαίσια: πλαστικό λευκό και μαύρο
Μπουτόν: λευκό και μαύρο

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4 εντολών, ανιχνευτής κίνησης
Ειδικό πλαίσιο για μπουτόν KNX: 1 θέσης
Διάμετρος μονού πλαισίου: 80 mm

berker 1930

πλαστικό, λευκό
μπουτόν KNX 2 εντολών

πλαστικό, λευκό
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, μαύρο
διπλό πλαίσιο: πρίζα σούκο και διπλή πρίζα RJ45

πλαστικό, μαύρο
επίτοιχες πρίζες σούκο

πλαστικό, λευκό
διακοπτης και πρίζα δικτύου

πλαστικό, μαύρο
μπουτόν KNX 2 εντολών

πλαστικό, μαύρο
μπουτόν KNX 4 εντολών
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Μπουτόν:
- γυαλί σε χρώματα λευκό και μαύρο 
- μέταλλο αλουμίνιο και inox
- πλαστικό λευκό

Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν 2-4-6-8 εντολών και 6-8-10 εντολών με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη
Εξωτερικές διαστάσεις μπουτόν 2-4-6 εντολών: 88,5 x 88,5 mm

berker B.IQ

αλουμίνιο 
μπουτόν KNX 2 εντολών

πλαστικό, λευκό
μπουτόν KNX 2 εντολών

γυαλί, λευκό 
μπουτόν KNX 6 εντολών με 
ενσωματωμένο θερμοστάτη

inox
μπουτόν KNX 4 εντολών

πλαστικό, λευκό 
μπουτόν KNX 8 εντολών

γυαλί, μαύρο 
μπουτόν KNX 6 εντολών με 
ενσωματωμένο θερμοστάτη

γυαλί, λευκό 
μπουτόν KNX 6 εντολών

inox
μπουτόν KNX 10 εντολών με 
ενσωματωμένο θερμοστάτη

γυαλί, λευκό
πρίζα σούκο

inox
πρίζα σούκο

γυαλί, μαύρο
πρίζα σούκο

πλαστικό, λευκό
πρίζα σούκο
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Γυάλινη επιφάνεια με μπουτόν αφής: 
σε χρώματα λευκό, μαύρο και αλουμίνιο
 
Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν αφής 2-4-6-8 εντολών και 4-6 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη
Εξωτερικές διαστάσεις: 86 x 160 mm

berker TS Sensor

γυαλί, μαύρο 
μπουτόν αφής KNX 8 εντολών 
και επιγραφές

γυαλί, μαύρο 
μπουτόν αφής KNX 6 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη 
και επιγραφές

γυαλί, λευκό
μπουτόν αφής KNX 8 εντολών

γυαλί, λευκό
μπουτόν αφής KNX 8 εντολών 
με επιγραφές

γυαλί, αλουμίνιο
μπουτόν αφής KNX 6 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη 
και επιγραφές

γυαλί, λευκό
μπουτόν αφής KNX 6 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη

γυαλί, λευκό
πρίζα σούκο

γυαλί, αλουμίνιο
πρίζα σούκο



4040



Γυάλινη επιφάνεια σε λευκό χρώμα δύο εκδόσεων:
- επίπεδη επιφάνεια με μπουτόν 1-2-4 εντολών
- με επικλινές τελείωμα με μπουτόν 1-2-4-6-8 εντολών
Μπουτόν: χρώμιο, χρυσό και inox ματ 

Εξωτερικές διαστάσεις: 86 x 160 mm

berker TS

γυαλί, λευκό
1 μπουτόν, χρώμιο

γυαλί, λευκό 
επικλινές τελείωμα,
2 μπουτόν, χρώμιο

γυαλί, λευκό
1 μπουτόν, χρυσό

γυαλί, λευκό
2 μπουτόν, χρώμιο

γυαλί, λευκό
2 μπουτόν, inox ματ

γυαλί, λευκό 
επικλινές τελείωμα,
4 μπουτόν, χρώμιο

γυαλί, λευκό
επικλινές τελείωμα,
2 μπουτόν, χρυσό
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γυαλί, λευκό
πρίζα σούκο
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γυαλί, μαύρο
μπουτόν αφής KNX 6 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη 
και επιγραφές

γυαλί, μαύρο
μπουτόν αφής KNX 6 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη

γυαλί, μαύρο
πρίζα σούκο

γυαλί, λευκό
μπουτόν αφής KNX 6 εντολών 
με ενσωματωμένο θερμοστάτη

γυαλί, μαύρο
μπουτόν αφής KNX 
6 εντολών

γυαλί, λευκό
μπουτόν αφής KNX 
6 εντολών με 
ενσωματωμένο 
θερμοστάτη

γυαλί, λευκό
πρίζα σούκο

Γυάλινη επιφάνεια: σε χρώματα λευκό και μαύρο
Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν αφής 2-4-6-8 εντολών και 4-6 εντολών με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη

Εξωτερικές διαστάσεις: 81 x 152 mm

berker Touch Sensor R.1
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γυαλί, λευκό
μπουτόν αφής KNX 
8 εντολών 

γυαλί, λευκό
πρίζα σούκο

γυαλί, λευκό
μπουτόν αφής KNX 8 εντολών 
και επιγραφές

γυαλί, μαύρο
μπουτόν αφής KNX 6 εντολών 
με ενσωματωμένο 
θερμοστάτη

γυαλί, μαύρο
μπουτόν αφής KNX 
2 εντολών 

γυαλί, λευκό
διπλή πρίζα RJ45

γυαλί μαύρο
πρίζα σούκο

Γυάλινη επιφάνεια: σε χρώματα λευκό και μαύρο
Διαθέσιμες εκδόσεις: μπουτόν αφής 2-4-6-8 εντολών και 4-6 εντολών με 
ενσωματωμένο θερμοστάτη

Εξωτερικές διαστάσεις γυάλινης επιφάνειας: 81 x 152 mm

berker Touch Sensor R.3
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Η οθόνη αφής KNX Touch Control 3.5” ενσωματώνει ένα μεγάλο αριθμό εντολών χειρισμού της KNX 
εγκατάστασης σε μία θέση διακόπτη. Με έως 10 παραμετροποιήσιμες σελίδες λειτουργιών και 6 εντολές   
ανά σελίδα, ο χρήστης αποκτά κεντρικό έλεγχο για φώτα, ρολά, θέρμανση και υπόλοιπες λειτουργίες   
της εγκατάστασης (συνολικά 60 λειτουργίες).

Διακοσμητικές προσόψεις με ορθές ή στρογγυλεμένες γωνίες από:
- πλαστικό σε χρώματα λευκό, μπεζ, λευκό ματ, ανθρακί ματ και αλουμίνιο ματ
- μέταλλο σε inox matt, ανοδιωμένο αλουμίνιο
- γυαλί σε χρώματα λευκό, μαύρο και αλουμίνιο

berker Touch Control

πλαστικό, μπεζ
KNX Touch Control 
με οθόνη αφής 3,5”

πλαστικό, ανθρακί ματ
KNX Touch Control 
με οθόνη αφής 3,5”

ανοδιωμένο αλουμίνιο
KNX Touch Control 
με οθόνη αφής 3,5”

γυαλί, λευκό
KNX Touch Control 
με οθόνη αφής 3,5”

γυαλί, μαύρο
KNX Touch Control 
με οθόνη αφής 3,5”

πλαστικό, λευκό ματ
KNX Touch Control 
με οθόνη αφής 3,5”



Δημιουργούμε εξατομικευμένες 
λύσεις, που καλύπτουν απόλυτα 
κάθε αρχιτεκτονική απαίτηση. 
Απλά πείτε μας τι είναι αυτό που 
επιθυμείτε.

Παραδίδουμε μια ολοκληρωμένη 
σχεδιαστικά λύση σε εύλογα χρονικά 
πλαίσια και τιμές.

Καλωσορίσατε στην Berker 
Manufaktur.
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Berker Manufaktur
Όλο και περισσότεροι 
ακολουθούν την τάση 
να μην ακολουθούν 
τις τάσεις. 
Για αυτούς τους 
ανθρώπους υπάρχει 
η berker Manufaktur.
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μοναδικών 
λύσεων.
Custom λύσεις που βασίζονται σε όλες τις σειρές 
της berker κατασκευάζονται κατά παραγγελία στο 
χέρι, με τη μέγιστη προσοχή. Με αυτό τον τρόπο 
εγγυόμαστε το άριστο αποτέλεσμα σύμφωνα με 
την επιθυμία σας και πάντα με βάση τα γνωστά 
πρότυπα ποιότητας της berker. 

Ένας κόσμος  
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Ποτέ η λαχτάρα για προσωπική 
έκφραση δεν ήταν ισχυρότερη, 
ποτέ οι δυνατότητες δεν ήταν 
περισσότερες. Η επιθυμία αυτή 
αντανακλά έναν κόσμο όπου 
η απαίτηση για χώρους με 
προσωπικό χαρακτήρα γίνεται 
ολοένα και μεγαλύτερη.

σειρά berker R.Classic, πλαίσιο από 
ανοξείδωτο ατσάλι με ηλεκτροστατική βαφή.
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Ειδικές διαστάσεις
Ειδικός σχεδιασμός
Ειδικά χρώματα  
Τα όρια στην κατασκευή τα βάζετε εσείς. 
Για παράδειγμα, μπορεί να κατασκευαστεί 
πολλαπλό πλαίσιο με τον αριθμό 
των διακοπτών που επιθυμείτε, από  
το ίδιο υλικό με τα στοιχεία διακόσμησης 
σας και το χρώμα του να επιλεγεί ανάμεσα 
από αμέτρητες αποχρώσεις RAL, NCS, 
DB ή Sikkens.  

Απλά ζητήστε Manufaktur.



Μηχανισμός berker
Εμφάνιση Manufaktur
Πάνω από 150 διαθέσιμα υλικά για να επιλέξετε ανάμεσα τους πώς θα μετατρέψετε 
έναν διακόπτη από τυποποιημένο προϊόν σε κάτι μοναδικό. Δέρμα, ύφασμα, βρύα, 
ξύλο, καφές, φυσικό μαλλί, πέτρα... Και αν δεν βρείτε το υλικό που ψάχνετε, τότε 
απλά θα δημιουργήσουμε άλλο ένα νέο.

Εικόνα: berker 1930, Softtouch, μαύρο ματ
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Τώρα ο σχεδιαστής μπορεί να βάλει τη δική του δημιουργική υπογραφή στο διακοπτικό υλικό. 
Μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε ασυνήθιστα και επώνυμα υλικά, να έχει το χρώμα και   
το φινίρισμα που επιθυμεί και να τυπώσει ή να χαράξει επιγραφές που υποδεικνύουν τη χρήση. 
Ο κατασκευαστής δίνει ένα δημιουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο σχεδιαστής μπορεί να 
συνθέσει και να κινηθεί ελεύθερα. 

berker Manufaktur

berker R.3
πατίνα

berker K.1
Pantone classic blue 
(χρώμα της χρονιάς 2020)

berker K.1
γκρι τιτανίου

berker B.7
σκούρος ορείχαλκος brushed

berker Q.7
ορεικτά χρώματα, 
ροζ χαλαζίας

berker R.1 
χαλκός brushed

berker R.classic  
πέτρες Swarovski®

berker R.1
ύφασμα jeans

berker R.3
Kerlite® κεραμικό υλικό

berker R.8
inox smooth brushed

berker TS
ορείχαλκος brushed

berker B.IQ
inox brushed lasered



Έργα αναφοράς

Το μέλλον 
δεν μπορεί 
να περιμένει.

01

02

03

01  Terra Nord - Olympia Group, Κηφισιά

02  Κτίριο γραφείων ΑΓΕΤ Ηρακλής, Κηφισιά

03  Economides pastry shop, Ν.Ψυχικό
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Η μεγάλη λίστα έργων αναφοράς, 
στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως, 
αποδεικνύει την εμπειρία μας και 
την ειδίκευσή μας στον σχεδιασμό 
προϊόντων που αναβαθμίζουν 
την επένδυσή σας με την αισθητική 
και την λειτουργία τους.

04

04  Acro Suites, Κρήτη
05  Say hotel, Κηφισιά 
06  Gallery Gagosian, Κολωνάκι

05

06
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berker R.1

berker R.1 / R.3 
Touch Sensor

Βραβεία σχεδιασμού
διακοπτών berker

berker Q.1

berker KNX 
room controller

berker Touch  
Control

berker R.8

berker B.3berker S.1

berker R.3
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berker serie 
R.classic

berker serie 1930
Porzellan /  
Rosenthal

Οι διακόπτες και τα συστήματα Hager κάνουν τη διαφορά. 
Αυτό επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τους ικανοποιημένους 
πελάτες μας, αλλά και από τις κριτικές επιτροπές    
των διαφόρων εθνικών και διεθνών βραβείων με τα οποία  
οι σειρές berker έχουν τιμηθεί ξανά και ξανά.

berker Q.7

berker B.IQ

berker TS berker TS Sensor

berker K.1 berker K.5
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Hager Hellas ΑΕΒΕ
Μάτσα 7 - Κηφισιά
14564 Αθήνα
Τ: 210 620 3800

Αντώνη Τρίτση 15 - Πυλαία
57001 Θεσσαλονίκη
Τ: 2310 486100 

hager.gr

21GR0060NELE


