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Oorspronkelijke locaties: 
 
Studio Aisslinger, Berlin
Architect: Werner Aisslinger
Fotograaf: Mark Seelen, Hamburg 
 
Cologne Oval Offices, Köln
Architecten: Sauerbruch Hutton Architecten
Fotograaf: Werner Huthmacher, Berlin 
 
Zentrum für Virtuelles Engineering, Stuttgart
Architect: Ben van Berkel
Fotograaf: Mark Seelen, Hamburg 
 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar
Architect: Walter Grunwald
Fotograaf: Werner Huthmacher, Berlin 
 
Privathaus, Neuenrade
Architect: Rüdiger Wilde
Fotograaf: Werner Huthmacher, Berlin 
 

Soho House, Berlin
Architect: Michaelis Boyd Associates, London
Fotograaf: Mark Seelen, Hamburg 
 
Vigilius Mountain Resort, Lana/Südtirol / Italien
Architect: Matteo Thun
Fotograaf: Mark Seelen, Hamburg 
 
Privathaus Herdecke
Architecten: Gegus und Hellenkemper
Fotograaf: Mark Seelen, Hamburg 
 
Meisterhäuser, Dessau
Architecten: Bauhaus
Fotograaf: Werner Huthmacher, Berlin 
 
Villa, München
Architectuur en design: Christoph Madaus
Fotograaf: Florian Holzherr
 
Privathaus, Köln Fotograaf:
Mirjam Fruscella
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Welkom

Hoe gevarieerd appartementen, kantoren, huizen en commerciële gebouwen op het eerste zicht ook
lijken, bij nader inzicht blijkt dat elk van hen een mozaïek is. Ze zijn in feite niets minder dan het totaal
van grote en kleine inrichtingselementen die worden gecompileerd in een expressief, heel persoonlijk
geheel, net als de stenen van een mozaïek. 
 
Een van deze doorslaggevende details is het schakelaarprogramma, omdat het verschijnt in het hele
gebouw en verbindingen maakt tussen de afzonderlijke kamers en stijlelementen. Hetzelfde geldt voor
de bouwtechnologie. Het zorgt ervoor dat u uw woning of kantoor naar uw wensen kan instellen en
beheren. In ons overzicht kan u naast vele klassieke producten ook een reeks volledig nieuwe kleuren,
materiaalcombinaties, functies en schakelaarprogramma's vinden waarmee u een zeer specifieke,
onmiskenbare mozaïek kan maken: de uwe.
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Berker R.1
All-round succes

Deze reeks staat onmiskenbaar in de traditie van de grote schakelaarprogramma's. Steeds
interpreteert Berker R.1 de omgeving op zijn geheel eigen manier. Met de zacht afgeronde
afdekplaatjes en de verscheidenheid aan functies is deze schakelaar een ideale begeleider
voor alle woon- en inrichtingsprojecten.

Beschikbaar in inox, aluminium, glas polarwit, glas zwart, kunststof polarwit, kunststof zwart.
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Berker R.3
Duidelijk contrast

Met de hoekige afdekplaten en de ronde centrale platen, viert Berker R.3 de kracht van het
contrast. Net als Berker R.1 omvat het assortiment alle eigenschappen van een hedendaagse
vlakke schakelaar en maakt de stabiele basis in kunststof deze schakelaars zowel robuust als
onbreekbaar.

Beschikbaar in inox, aluminium, glas polarwit, glas zwart, kunststof polarwit, kunststof zwart.
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Berker K.5
Coole klassieker

Heldere lijnen. Strak design. Een verfijnde buitenkant - Berker K.5 wordt aanbevolen voor iedereen  
die fijne vormen en de hoogste kwaliteitsmaterialen waardeert. Een levendig voorbeeld daarvan is de
nieuwste variant van Berker K.5 in hoogwaardig, helder aluminium.

Beschikbaar in inox en aluminium.
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Berker K.1
Gewoon perfect

Geen enkele andere schakelaar is meer omlijnd, gevormd en verfijnd. Berker K.1 is dus de juiste
keuze voor alle tijdloos-klassieke interieurs en een investering die loont.

Beschikbaar in kunststof polarwit glanzend en kunststof antraciet mat.
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Berker B.3
Perfecte combinatie

Kleuren verrijken het leven, en bij Berker B.3 zijn deze zeer sterk aanwezig. Een eigenzinnige
combinatie kan samengesteld worden uit een verscheidenheid aan kleurvarianten voor
afdekplaten en drukknoppen. Een absolute innovatie zijn de Berker B.3-afdekplaten beschikbaar  
in zwart, bruin of rood geanodiseerd aluminium.

Beschikbaar in aluminium, geanodiseerd aluminium zwart, geanodiseerd aluminium goud, geanodiseerd aluminium bruin en
geanodiseerd aluminium rood. Alle aluminium afdekplaten zijn beschikbaar met een tussenring in polarwit of antraciet.

15



16



Berker B.7
Tijdloze transparantie

Geeft elke schakelaar de passende afdekplaat: naast de verschillende afdekplaten in glas,  
is Berker B.7 nu ook beschikbaar in verschillende soorten kunststof, inox en aluminium. In deze
materialen kan deze serie perfect gecombineerd worden met Berker TS Sensor en Berker B.IQ.

Beschikbaar in glas/polarwit mat, glas aluminium en glas zwart, kunststof polarwit, kunststof antraciet en kunststof aluminium.
De B.7-afdekplaten kunnen gecombineerd worden met alle centrale platen van de B.-series.
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Berker Q.1
Voelbaar verschil

U merkt het verschil vanaf de eerste keer dat u deze schakelaar aanraakt: dankzij het innovatieve
oppervlak beschikt deze aantrekkelijke all-rounder over een onmiskenbaar fluweelachtig gevoel en
in elegant antraciet over een aantrekkelijke kleurvariant. Met zijn vlakke profiel en zijn zacht
afgeronde hoeken, is Berker Q.1 zeer aangenaam om naar te kijken.

Beschikbaar in kunststof polarwit fluweel en kunststof antraciet fluweel.
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Berker Q.3
Robuuste begeleider

Robuust. Nauwelijks een andere term beschrijft Berker Q.3 beter. Enerzijds zijn er de
duidelijke contouren, anderzijds het aantrekkelijk oppervlak. Deze serie is uitgerust met
dezelfde centrale platen als het zusterprogramma Berker Q.1. De functionele voordelen zijn
ook opmerkelijk: Berker Q.3 is bij uitstek geschikt voor installatie in kabelkanalen.

Beschikbaar in kunststof polarwit fluweel en kunststof antraciet fluweel.
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Berker S.1
Stijlvolle standaard

Berker S.1 staat voor “standaard”, en dit op twee manieren: ten eerste omdat dit
schakelaarprogramma op het vlak van bescheidenheid, functionaliteit en tijdloosheid  
een echte standaard heeft gezet. Ten tweede omdat het door deze kwaliteiten tot  
een geliefde standaard binnen de particuliere woningbouw en utiliteit is uitgegroeid.

Beschikbaar in kunststof polarwit mat, kunststof polarwit glanzend en kunststof wit glanzend.
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Berker Serie R.classic
Hedendaagse klassieker

Kan een schakelaar gevoelens opwekken? Nauwelijks een andere schakelaar heeft zoveel emotie
teweeggebracht als de serie Berker R.classic. Met zijn aantrekkelijke ronde vorm, vier
materiaalvarianten van hoge kwaliteit en een glanzende elegante draaiknop, zorgt de R.classic  
voor een groot gevoel: enthousiasme.

Beschikbaar in inox, aluminium, glas, kunststof polarwit en kunststof zwart.
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Berker Serie Glas
Inspirerend Bauhaus

Eenvoud. Een mooie vorm in plaats van gewoon een mooie verschijning.
Creatieve elegantie als gevolg van de functie: in de Bauhaus-geïnspireerde Berker
Serie Glas zijn al deze kwaliteiten op hun best te vinden.

Beschikbaar in helder glas, elk met roterende knevels in polarwit, zwart of chroom. 
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Berker Serie 1930  
Porzellan made by Rosenthal
Fijn porselein
Samen met de porselein fabrikant Rosenthal, zijn wij teruggekeerd naar het oorspronkelijke
materiaal voor hoogwaardige kwaliteitsschakelaars. De Beker Serie 1930-editie, vervaardigd uit
echt Rosenthal porselein, is een eerbetoon aan vakmanschap, perfecte vorm en fijn materiaal.

Beschikbaar in polarwit en zwart Rosenthal-porselein, gefabriceerd in de Rosenthal-fabriek te Rotbühl.

29



30



Berker Serie 1930
Pure functionaliteit

Berker en Bauhaus hebben niet alleen hetzelfde geboortejaar gemeen (beide in 1919 opgericht),
maar ook de voorliefde voor pure vormen en functionaliteit. Tot vandaag inspireren beide
kwaliteiten bouwheren en architecten. Hierdoor kan de unieke Bauhaus-geïnspireerde Berker Serie
1930 gevonden worden in niet alleen tijdloze, klassieke, maar ook in trendy gebouwen zoals de
"Casa Camper" in Berlijn.

Beschikbaar in kunststof polarwit of kunststof zwart.
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Berker B.IQ
Creatief multitalent

Met de comfortabele KNX-functies van de Berker B.IQ wordt nu een breed scala van
materiaalvarianten toegevoegd. Zo zijn bijvoorbeeld de uitvoeringen en kleuren in zwart glas en
aluminium volledig nieuw. Ze komen precies overeen met de oppervlakken van Berker B.7, die  
met de schakelaars en stopcontacten een ideale partner is voor Berker B.IQ.

Beschikbaar in geborsteld inox, aluminium, glas polarwit, glas zwart en kunststof polarwit.
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Nieuwe reeks van kleuren en materialen

Twee combinaties die elkaar perfect aanvullen: Berker B.IQ in kunststof, glas of
aluminium samen met de Berker B.7-stopcontacten in de passende esthetiek.

+ + + + +

kunststof polarwit glas polarwit glas zwart aluminium inox

kunststof polarwit glas polarwit glas zwart aluminium inox
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Beschikbaar in helder glas.
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Berker TS
Nobele geste
Achter het elegant-puristische uiterlijk gaan een ongekend groot aantal technische
mogelijkheden schuil: met Berker TS kunnen niet alleen meerdere lichtbronnen worden bediend,
maar indien gewenst ook intelligente gebouwbesturingssystemen zoals Berker KNX.
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Beschikbaar in helder glas.
Drukknop van Swarovski Elements.
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Berker Crystal Ball  
en Berker TS Crystal
Echte blikvanger
Zo facetrijk kan schakelen zijn: met het verfijnd platform en de drukknoppen  
van SWAROVSKI ELEMENTS, verfijnen Berker TS Crystal Ball en Berker TS Crystal
iedere geraffineerde omgeving.
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Beschikbaar in een basisversie en een gepersonaliseerde  
versie. Glas zwart, glas alu, glas polarwit.
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Berker TS Sensor
Intelligente interface
De Berker TS Sensor interface benadert de perfectie. Tot acht functies gaan verscholen achter  
het pure, bijna vlakke glasoppervlak, dat indien gewenst op aanvraag kan worden voorzien van  
een individueel opschrift. Een aanraking is voldoende om verlichting, verwarming of rolluiken  
aan te sturen. Op die manier biedt deze een maximum aan mogelijkheden, maar blijft toch zo  
minimalistisch mogelijk.
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Nieuwe reeks van kleuren en materialen

Hoe groter de verscheidenheid van materialen, kleuren en schakelaarprogramma's, hoe groter
de keuze. Met perfect op elkaar afgestemde oppervlakken zorgen we ervoor dat onze
producten met elkaar kunnen worden gecombineerd. Een bijzonder goed voorbeeld: de
combinatie van de Berker TS Sensor met de wandcontactdoos van het schakelaarprogramma
Berker B.7.

+ + +

glas polarwit glas aluminiumglas zwart

glas polarwit glas aluminiumglas zwart

42



43



Beschikbaar in glas zwart  
en glas polarwit.
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KNX-Touch Sensor R.1/R.3
Intelligente interface
Passend bij de schakelaarprogramma's in het R.-Design bestaat de Berker Touch Sensor  
met afgeronde (R.1) en hoekige (R.3) vormen in glas zwart en glas polarwit. De KNX-Touch
Sensor heeft dezelfde dikte als de schakelaar van het R.-Design. Via de geïntegreerde
buskoppelaar kunnen talrijke gebouwfuncties worden gelezen en gecontroleerd.
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Berker KNX
Een goede beslissing
Er zijn beslissingen waarover men eerst even moet nadenken maar waarvan men daarna een leven
lang plezier heeft. Zo'n beslissing is die voor het KNX-systeem van Berker: daarbij installeert uw
installateur parallel aan de 230 V-kabel een zogenaamde buskabel, die schakelaars met
componenten zoals thermostaten, bewegingsmelders en verlichting verbindt. Wat niets anders
betekent dan dat u al deze componenten in de toekomst flexibel en comfortabel kunt besturen en
regelen, waarbij u ook nog eens de veiligheid verhoogt en energie bespaart. Met andere woorden:
een Berker KNX-systeem is zowel op korte als op lange termijn een buitengewoon goede beslissing. 
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Berker KNX
Meer comfort
•	 Lichtscenario's	en	-sferen	kunnen	worden	opgeslagen	en	met	een	druk	op	de	knop	worden 
 geactiveerd - voor afzonderlijke ruimten of voor de hele woning. 
•	 Centrale	en	nauwkeurige	besturing	van	temperatuur,	rolluiken	en	alarmsysteem. 
•	 Besturing	via	drukknop,	afstandsbediening,	touchscreen,	PC,	smartphone	of	tablet. 
•	 Alle	gebouwfuncties	kunnen	via	internet	worden	opgeroepen;	zo	kunnen	gebouwen	ook	op	afstand	 
 worden gecontroleerd en bestuurd.
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Berker KNX
Meer veiligheid
•	 Met	KNX	zorgt	de	woning	voor	een	groot	deel	voor	zichzelf:	bewegingsmelders	schakelen	indien	nodig	de 
 verlichting in. Een openingscontrole voorkomt het onbedoeld open laten van ramen, deuren en poorten. Wanneer 
 het weerstation stormachting weer meldt, worden markiezen, rolluiken en dakramen automatisch gesloten. 
•	 Indien	nodig	signaleren	rookdetectiesystemen	direct	iedere	rookontwikkeling.	Storingsmeldingen	geven	direct	informatie 
 over uitval van verwarming, stroom of afzonderlijke apparaten (zoals koelkast of diepvries). Via de raamsensoren wordt 
 iedere inbraakpoging herkend en gemeld. 
•	 Bij	het	verlaten	van	de	woning	kunnen	gedefinieerde	apparaten	automatisch	worden	uitgeschakeld	 
 (zoals bijv. fornuis of strijkijzer). Tegelijkertijd kan via de licht- en rolluikbesturing overtuigend aanwezigheid worden  
 gesimuleerd. 
•	 Via	de	paniekfunctie	kan,	in	geval	van	nood,	direct	in	de	hele	woning	het	licht	worden	ingeschakeld.
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Berker KNX
Meer energie-efficiëntie
•	 Voor	het	eerst	zijn	alle	warmte-	en	stroomverbruikers	binnen	een	gebouw	centraal	te	sturen	en	te	regelen. 
 Dat zorgt voor meer overzicht en een verreweg efficiënter energieverbruik. 
•	 Verlichting	en	lampen	worden	geschakeld	afhankelijk	van	het	daglicht	en	het	tijdstip. 
•	 Rolluiken	houden	de	warmte	in	huis,	en	worden	automatisch	geactiveerd. 
•	 Kamertemperatuur	laat	zich	centraal	voor	elke	ruimte	en	elke	tijd	definiëren.	Bij	geopende	ramen	wordt	 
 de verwarming automatisch teruggedraaid. 
•	 Tijdsafhankelijke	temperatuurprofielen	optimaliseren	de	inzet	van	verwarmingsketels	en	warmtepompen.
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Berker KNX
Meer flexibiliteit
•	 Wat	een	gebouw	in	de	toekomst	ook	moet	presteren,	een	KNX-systeem	groeit	gewoon	mee.	Nieuwe	functies 
 of veranderende functieprofielen worden probleemloos door de installateur geprogrammeerd. 
•	 Nieuwe	apparaten	of	functies	kunnen	ten	allen	tijde	worden	toegevoegd. 
•	 Een	eenmalige	investering	zorgt	tijdens	de	volledige	levensduur	van	een	gebouw	voor	maximaal	comfort.

Intuïtieve bediening
via web browser
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Bespaart tijd.
Verlaagt de kosten.
Creëert meer comfort.
Met andere woorden:
domovea is de beste reden om thuis volledig ontspannen in uw zetel te liggen.

domovea
Een aangenaam overzicht
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domovea zorgt voor de besturing van verlichting, verwarming en rolluiken, controleert
de beveiligingsapparatuur en het energievebruik en kan van overal worden bediend
via smartphone, tablet of computer. De KNX-visualisatie wordt in nog geen dag
geïnstalleerd, is kinderspel om te besturen en is veel goedkoper dan de conventionele
KNX-controlesystemen.

domovea
Een aangenaam overzicht

Bestuur uw woning met de domovea-applicatie  
via smartphone en tablet (Appstore + Androïd) 
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Berker Awards

Als het gaat over schakelaars en systemen, zijn deze van Berker de beste en mooiste die u maar
wensen kan voor uw woning. Dit wordt niet enkel bevestigd door veel van onze klanten, maar ook
door de technische jury's van talrijke nationale en internationale prijzen waarmee wij steeds weer
worden onderscheiden.
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Berker R.1, R.3, Serie R.classic, R.1/R.3 KNX-Touch Sensor, 
TS Sensor, Radio Touch, B.3, B.IQ, S.1 

Berker R.1, R.3, Serie R.classic, R.1/R.3 KNX-Touch Sensor,  
B.IQ, KNX Tastsensoren, K.1, K.5, S.1, TS Sensor, 
Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal

Berker Q.1, K.5, Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal,  
TS Crystal Ball

Berker R.1, R.3, Serie R.classic, R.1/R.3 KNX-Touch Sensor, Q.1, 
B.IQ, TS, TS Sensor 

Berker B.IQ, Arsys Kupfer Med

Berker Q.1, B.IQ, K.5, TS Sensor, Serie 1930 Porzellan made  
by Rosenthal, TS Crystal Ball, Radio Touch

Berker TS Sensor

Berker R.1, R.3, Serie R.classic

Berker R.1

Serie R.classic

K.5 Aluminium
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Referenties
De moed om in de architectuur iets nieuws uit te proberen, te weten dat een goed design de optelsom
is van vele goede ideeën, de opwaardering van maximale kwaliteit tot in het detail. De schakelaars en 
systemen van Berker zijn onder andere terug te vinden in steden zoals München, Berlijn en Amsterdam, 
maar ook in Groningen, Madrid en Seoul.

Europa
Hotel Sacher, Vienna
Hotel Lux Alpinae, St. Anton am Arlberg
Hotel Schloss Elmau, Elmau
Vigilius Mountain Resort, Lana
Hotel Puerta l’America, Madrid
Lloyd Hotel, Amsterdam
Zentrum für Virtuelles Engineering, Sttuttgart
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar
minimum bulthaup, Berlin
Privathaus, Berlin

Singapore
The Fullerton Hotel
Shangri-La Hotel – Valley Wing
Sentosa – The Beaufort
Four Seasons Hotel
Grand Hyatt Hotel
Grand Copthorne Waterfront Hotel
 
Malaysia
Genting Hotel, Genting
JW Marriott Hotel, Kuala Lumpur

China
Island Shangri-La, Hong Kong
Le Royal Mėridien Hotel, Shanghai
The Ritz-Carlton, Shenzhen
InterContinental, Shenzhen
Swissôtel Grand Shanghai, Shanghai
Swissôtel, Foshan
Thousand-Islands-Lake Golden Horizon
Hotel & Resort, Hangzhou
Guoguang Garden Hotel & Resort, Hainan

Andere landen
The Ritz-Carlton, Bali Resort & Spa,
Bali
Makati Shangri-La Hotel, Manila
Sedona Hotel, Mandalay
Four Seasons Hotel, Seychelles
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Contacteer ons!
Indien u vragen hebt of meer wenst te weten over onze producten, contacteer ons
(02/529.47.11) of bezoek onze website www.hager.be
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