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CHARAKTERYSTYKA

�Serie podtynkowe: Fiorena, Optima, Regina, Barva

� łączniki: 1, 2 i 3-biegunowe, 2-grupowe (świecznikowe),

schodowe, krzyżowe, zwierne, ściemniacze pokrętne i dotykowe,

żaluzjowe klawiszowe, pokrętne i na klucz,  czujniki ruchu, elek-

troniczne łączniki żaluzjowe, elektroniczne regulatory temperatu-

ry, łączniki czasowe

� gniazda: z uziemieniem i bez uziemienia (pojedyncze i pod-

wójne), z przesłonami styków, z uchylną osłoną, SCHUKO (poje-

dyncze i podwójne), DATA z kluczem, brytyjskie, euro –

amerykańskie, szwajcarskie, RTV (przelotowe i końcowe), RTV-

SAT (przelotowe i końcowe), głośnikowe, telefoniczne (poje-

dyncze i podwójne), komputerowe (pojedyncze i podwójne) oraz

komputerowo-telefoniczne

� akcesoria: ramki umożliwiające montaż w poziomie i pio-

nie (od 1- do 5-krotnej)

� możliwy montaż natynkowy poprzez zastosowanie

adapterów natynkowych (nie dotyczy serii Barva)

� Seria natynkowa Hermetica

� łączniki: 1- i 2-biegunowe, 2-grupowe (świecznikowe),

schodowe, krzyżowe, zwierne, żaluzjowe (1- i 2-pozycyjne)

� gniazda: z uziemieniem (pojedyncze i podwójne),

z uziemieniem typu SCHUKO (pojedyncze i podwójne)

� Seria podtynkowa Minima do puszek ∅50

� łączniki: 1-, 2-biegunowe, 2-grupowe, schodowe, zwierne,

żaluzjowe klawiszowe, ściemniacze

� gniazda: z uziemieniem i bez uziemienia pojedyncze,

z uchylną osłoną, z uziemieniem typu SCHUKO poje-

dyncze, brytyjskie, euro – amerykańskie, szwajcarskie, au-

stralijskie, włoskie, TV-SAT, TV, TV\RADIO, telefoniczne

podwójne, antenowe przelotowe i końcowe, telefoniczne,

głośnikowe

� akcesoria: ramki umożliwiające montaż w poziomie i pionie (od

1- do 3-krotnej)

� możliwy montaż natynkowy poprzez zastosowanie

adapterów natynkowych

Kolory: biały (serie: Fiorena, Optima, Regina, Minima, Her-

metica) lub Lodowy, Koral, Grafit metalic, Cytryn, Szafir,

Kobalt, Turkus, Rubin (seria Barva)

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16A (łączniki), 10A (łączniki serii

Minima),10A (łączniki żaluzjowe), 16A (gniazda)

Stopień ochrony: IP20 (serie podtynkowe) i IP44 (z zastosowaniem

kpl. uszczelniającego, serie: Fiorena, Optima, Regina i Barva), IP 55

(łączniki serii Hermetica), IP44 (gniazda serii Hermetica)

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż poprzez sieć dystrybutorów, hurtownie

elektroinstalacyjne

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001:2000, Certyfikaty na Znak Bez-

pieczeństwa B, VDE, KEMA, SEMKO, NEMKO, FIMKO, ÖVE

Pozostała oferta: aparatura modułowa zabezpieczająca,

łączeniowa i sterownicza, rozdzielnice do 630 A, system

kanałów elektroinstalacyjnych

NOWOŚĆ 2007: seria Fiorena

HAGER POLO Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10, 43-100 Tychy

tel. 032 324 01 00, faks 032 324 01 50

www.hager.pl, e-mail: office@hager.pl

Osprzęt 

elektroinstalacyjny

INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

P R E Z E N TA C J A

Seria Optima

Mechanizm łącznika uniwersalnego: 8,70 zł*

Klawisz do łącznika uniwersalnego, biały: 2,50 zł*

Ramka pojedyncza, biała: 1,80 zł*

Komplet: 13,00 zł*

Seria Regina

Mechanizm łącznika 2-grupowego: 9,50 zł*

Klawisz do łącznika 2-grupowego, biały: 4,70 zł*

Ramka pojedyncza, biała: 2,20 zł*

Komplet: 16,40 zł*

Seria Barva 

Gniazdo z uziemieniem, antracyt: 10,80 zł*

Ramka pojedyncza, Grafit metalic: 7,20 zł*

Komplet: 18,00 zł*

Seria Minima

Gniazdo z uziemieniem, białe: 9,20 zł*

Ramka pojedyncza, biała: 1,30 zł*

Komplet: 10,50 zł*

Seria Fiorena

Mechanizm łącznika 2-grupowego: 9,50 zł*

Klawisze do łącznika 2-grupowego: 3,50 zł*

Ramka pojedyncza, biała: 2,00 zł*

Komplet: 15,00 zł*

Regina Barva Minima FiorenaOptima

K A L K U L A T O R

13,00 zł*

16,40 zł*

18,00 zł*

10,50 zł*

15,00 zł*

*ceny netto
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