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Těsnění IP44

 

Těsnění pro krytí IP44

Tloušťka materiálu 2,5 mm
Výřez Ø 46,5 mm

Není vhodné pro spínače / tlačítka s děleným krytem.

− pro zásuvky se zemnícím kolíkem a zásuvky SCHUKO 
(nut ný rámeček s víčkem IP44 a ochranná krabice!)

− pro kolébkové spínače/tlačítka (nutný rámeček IP44 a 
ochran ná krabice!)

Vhodné pro Obj. č. Strana
Mezinárodní zásuvkové systémy od str. 517
Zásuvky s ochranným kolíkem od str. 516
Kolébkové spínače od str. 521
Vícepólové kolébkové spínače od str. 522
Kolébková tlačítka od str. 523
Rámeček s vyšším krytím a potiskem "IP44" 9 1827 .. 531
Rámeček s víčkem a potiskem "IP44" 9 1828 .. 532

Provedení Obj. č. Bal.

černá 918 53 10

 Nové objednací číslo! -  Výběhový produkt!

berker integro - design flow 

Doplňkové výrobky



537



Manufaktura  
Individuální spínače 
pro jedinečné  
objekty
Ano, speciální prvky jsou stále dostupné. Jedinečné položky vyrobené  
individuálně, zkušenými řemeslníky. Gravírovaný zlatý vypínač světel  
požadovaný jedním šejkem z Emirátů. Nebo také krátká série vyro-
bená speciálně pro zákazníka a na základě jeho nápadu pro wellness 
hotel: vypínače ze sena, které nejenže jsou skutečně vyrobeny ze 
sena, ale také jako seno voní. Všechny mají jeden domov: výrobu v 
manufaktuře. Meze klade fantazii pouze realita technologie. Ať je  
prvek sebevíce extravagantní a jedinečný, vždy bude splňovat plně  
a dokonale naše technické normy a normy kvality.
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18 Strana

Překračující standard: manufaktura 540

K.1 542

Q.3 543

R.1 544

R.3 546

Q.7 548

TS Sensor 550

B.IQ 551
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V manufaktuře jsme zkombinovali schopnosti, znalosti a zkušenosti značek 
Hager, Berker a Elcom. Je to místo, kde vyrábíme a konfigurujeme řešení  
k uspokojení vašich nejindividuálnějších požadavků. Od kabelových žlabů 
vyráběných ve vlastní výrobě přes vypínače jediné svého druhu až po  
kompletní elektrická řešení pro obytné a funkční budovy. Vše pochází  
z jediného zdroje. 

Nadstandardní 
řešení: 
Manufaktura 
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01
Kabelové žlaby, které 
tvoří vlastní značku

Prakticky neexistuje žádný požadavek zákazníka, který 
bychom nedokázali splnit. Nakonec je k dispozici na výběr 
široké spektrum barev, tvarů a voleb materiálů. Některé  
dokonce umožní, aby kabeláž jednoduše zmizela. Ve stěně, 
v podlaze nebo ve stropě.

02
Dveřní komunikace – detaily  
v rozhodujících umístěních

První věcí, kterou návštěvník uvidí, je telefon u vstupu. Kon-
figurujte ho přesně tak, aby splnil vaše očekávání. To umož-
ňuje modulární systém řady Elcom. Každý prvek je vyroben 
s velkou péčí z vysoce kvalitních materiálů. To vidíte a vní
máte. Stejně jako vaši hosté. 

04
Provedení v individuální 
celkové koncepci

Hager, Berker, Elcom – všechny tři tyto značky dodržují  
stejné technické směrnice, nakupují své suroviny společně 
a dodržují směrnice designu skupiny Hager Group. Na tom-
to základě můžete vytvářet celé instalace, které navzájem 
harmonicky ladí nejen technicky, ale také esteticky.

03
Přípravné práce  
které vám zjednoduší úkol

Co je dáno, to je dáno: Jeli časová lhůta na staveništi ome
zená pomůže, pokud jsou přípravné práce ošetřeny již bě-
hem výroby. Zkrácení na potřebnou délku, skříně měřicích 
přístrojů smontované podle vlastních potřeb nebo sloupky 
médií předem propojené podle specifikací zákazníka: po

stavit, připojit a hotovo.
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Private apartment

berker K.1

Se svými profi lovými, zdůrazněnými hranatými 

tvary určuje K.1 vždy svůj vlastní akcent. 

Centrální, moderní klasika v nabídce spínačů 

berker, která ztělesňuje kvalitu a jistý smysl 

pro stylovost.

Překvapující rozmanitost kvalifi kova

ných typů nátěrů umožňuje přizpůso
bovat berker K.1 co do barev i omaku. 
Klasické varianty se speciálním "doty
kem" a neočekávané barevné kombi
nace dokonale ladí do nadčasového 
klasického interiéru.

sanodalová červená černá s jemným dotykem perleťová šeďtitanová šedá
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šampaňSpeciální povrchová úprava
Eloxovaný zlatý odstín

berker Q.3

Robustní, výrazné obrysy a výjimečně příjemný 
povrch. A za zmínku stojí také funkční výhody: 
prvky řady berker Q.3 jsou ideálně vhodné k instalaci 
ve stěnových kanálech.

Hotel Ameron, Hamburg
Architekt/interiér Geplan Design GmbH

Efektní povrchová úprava berker Q.3 
v eloxovaných barvách umožňuje 
skvělou svobodu designu povrchu. 
Eloxované barvy jsou charakteristické 
vysokou vhodností ke každodennímu 
použití s odolností při čištění a proti 
poškrábání.

žlutohnědá
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Endemol Shine Group Germany GmbH, Kolín 
Interiér: Werner Aisslinger
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berker R.1

Jedním z nejstarších geometrických prvků je společně s přímkou
a bodem kruh. Stále ho však lze používat překvapivými 
způsoby. Například v designové řadě berker R.1, která pak může 
být stejně čistá jako elegantní, protože je silná a nápadná.

černý chrom měďrůžové zlato leštěná mosaz

Měď, mosaz, chrom o vysokém lesku 
přitahují pozornost a stávají se poutači 
stylu mezi čtyřmi stěnami. Ať už je to 
lustr zavěšený nad stolem nebo svícen 
na boční stěně či ve tvaru berker R.1 
– s kovovým trendem se setkáváme 
všude.
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Soukromý byt
Interiér: Arzu Kartal
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s patinou

Ocel Corten

Keramika Kerlite®

berker R.3

Průběžně hranatý rám, kulatý středový díl – berker R.3 
síla kontrastu. Stejně jako berker R.1 nabízí také tato řada produktů 
všechny vlastnosti současného velkoplošného spínače. To také znamená, 
že je díky masivní plastové základně robustní a současně nerozbitná.

Resysta®

Když se zkombinuje výjimečný design, jakým je R.3, 
s vysoce kvalitními, inovativními materiály, jsou 
výsledkem jedinečné produkty. Tvořivost nemá žádné 
meze – s exkluzivní keramikou z Itálie z vysoce kvalitních 
materiálů, na kterých se vyvine zajímavá patina díky 
použití speciálního procesu.
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Soukromý byt
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KávaHorská tráva

berker Q.7

berker Q.7 přináší akcenty nejen svým tvarem, funkcí a řemeslným 
zpracováním. Se svou pestrostí materiálů rámečků také stanoví nové 
standardy architektonické jedinečnosti. Vzrušující kontrast designu: 
transparentní podpěrný rám způsobí, že spínač zdánlivě plave  
na stěně.

Existuje řada různých způsobů, jak v interiéru vytvořit  
akcenty pomocí berker Q.7. Aromatické dekorativní nátěry  
od Organoid® nyní vnášejí dovnitř přírodu. Přinášejí nové  
zkušenosti s přírodními materiály, které vnímáme všemy smysly, 
protože jejich povrch je neošetřený, a proto si uchovává své cha
rakteristické vůně.
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