
Високоякісні 

матеріали, такі як 

нержавіюча сталь, 

алюмін'й і скло 

краще ва все 

поєднується з 

будь-яким 

Особливо вдале застосування ця серія знайде: в сфері приватних будинків 

та квартир високого архітектурного класу, а також в схожих сегментах 

комерційного сектора, таких як ексклюзивні готелі, офіси й т.п. 

І лише три міліметри, 
це маленька деталь, 
яка має велике 
значення. 

З дивовижно тонкою рамкою 
berker R.8 неперевершений. 

Дочірнє підприємство концерну 

Hager в Україні "Поло-Електрообладнання" 

04074, Київ, вул. Сім'ї Кульженків, 126 

тел. (044) 536-19-22, 537-34-83 

hager.ua 

серія berker R.8 

Як щось просте 
стає чимось 

особливим 

- Виступ рамки від стіни лише З мм.

- Витончений дизайн

- Рамки до 4-х постів
(горизонтальна та вертикальна)

- Власні прямокутні підрозетники

для порожніх стін та прихованого
монтажу

- Одна з кращих серій по зручності монтажу
серед всіх плоских вимикачів на ринку



Новинка 2019 від Hager 

Серія berker R.8 це справжні інно
вації для будь-якого витонченого 
інтер 1єру: рамки зі скла чорного або 
полярно-білого кольору. 

Створення такої тонкої скляної 
рамки в серії було складним кон
структорським та дизайнерським 
завданням. Але ми експериментували 
до тих пір, поки не створили ідеальне 
рішення: вимикач, який порушує всі 
норми та закони, при цьому 
залишається унікальним. 

Серію berker R.8 можна комбінува
ти з усіма вставками з відзначених 
нагородами серій berker R.1 і berker 
R.3. Це робить її відмінним
вибором для архітекторів, проекту
вальників й кінцевого споживача.

Цей чималий асортимент переми
качів дарує вам можливість надавати 
ун1кального та неперевершеного 
акцентудо кожного інтер'єру. 

Нова серія R.8 також доступна 
у виконанні з анодованого алю
мінію, матової нержавіючої сталі 
і термопластика високої якості. 

Тенденція плоских екранів, планшетів і смартфонів 
розширюється також й на дизайн електрофурнітури. 

Ультраплоска серія berker R.8 задає ринку нові 
стандарти якості, стилю, чіткості роботи механізму і 
мінімальних зазорів між деталями. 

Виступ від стіни складає лише З мм. 

Жодна інша серія вимикачів 
не пропонує скляні покриття, 
настільки тонкі, що вони 
здаються майже вгладь зі 
стіною. 

Три міліметра - для точного відчуття 
масштабу, майже такий же тонкий, як 
монета в 1 євро. Це робить лінійку 
перемикачів однієї з найбільш тонких 
на ринку. 

Один з найважливіших аргументів на 
користь Berker R.8 все зайве зникає 
під штукатуркою. Спеціально для 
простої та швидкої установки ми 
використовуємо принцип монтажу в 
коробці, що допомагає нам врівнова
жити рівень на нерівних поверхнях й 
полегшує встановлення уль траплоских 
рамок. 

Таким чином навіть тендітні матеріа
ли, такі як скло, 
можуть бути 
встановлені 
ШВИДКО Й 
безпечно. 




