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Berker R.1 oraz Berker R.3
Seria Berker R.1 dzięki łagodnym konturom wzbu-
dza sympatię już na pierwszy rzut oka. Berker R.3 
z okrągłymi elementami centralnymi, wpisany-
mi w kwadratowe ramki, wyraża siłę kontrastu. 
Elementy obu serii dostępne z białego i czarnego 
tworzywa, białego i czarnego szkła, stali szlachet-
nej oraz aluminium. W ofercie dostępne wszystkie 
typy łączników klawiszowych, gniazda zasilają-
ce,  antenowe, teleinformatyczne, multimedialne 
oraz nowa platforma elektroniki domowej.  

Dostępne ramki modułowe w wersji do 5-krot-
nej.

 Elementy mocowane za pomocą pazurków lub 
wkrętów, zaciski przyłączeniowe śrubowe oraz 
na szybkozłączki.

Berker Serie R.classic
Około sto lat po tym, jak firma Berker wprowadzi-
ła na rynek pierwsze łączniki obrotowe, Berker 
Serie R.classic tworzy dalszą historię okrągłych 
łączników w sposób zgodny z duchem czasów. 
W oko wpada proste pokrętło oraz charaktery-
styczne przejrzyste kontury pozbawione całko-
wicie ramek.
Elementy serii dostępne z białego i czarnego two-
rzywa, białego i czarnego szkła, stali szlachetnej 
oraz aluminium. W ofercie dostępne są podsta-
wowe łączniki obrotowe: jednobiegunowe, krzy-
żowe, schodowe, grupowe, zwierne (dzwonkowe),  
oraz żaluzjowe, gniazda zasilające, antenowe, tele-
informatyczne, z elektroniki dostępny jest ściem-
niacz obrotowy.

Ramki modułowe występują w kombinacji do  
3-krotnej, łączniki obrotowe dostępne wyłącznie 
w wersji 1-krotnej. Wymiary ramek Ø 80,7 mm. 
Elementy mocowane za pomocą pazurków lub 
wkrętów, zaciski przyłączeniowe śrubowe. 
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Generacja R. 
– nowe serie łączników i gniazd
Generacja R. to nowe serie łączników i gniazd. Każda z nich jest 
niepowtarzalna, jedyna w swoim rodzaju. Seria Berker R.1 dzięki 
łagodnym konturom wzbudza sympatię już na pierwszy rzut oka. 
Berker R.3 z okrągłymi elementami centralnymi, wpisanymi w kwa-
dratowe ramki, wyraża siłę kontrastu. Natomiast seria Berker 
Serie R.classic stanowi nadzwyczaj aktualną, interpretację klasycz-
nych okrągłych łączników.

Krótko mówiąc: Generacja R. – Rewelacyjna, nowa generacja osprzętu!

hager.indd   95hager.indd   95 2014-03-28   15:41:172014-03-28   15:41:17


