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Kapcsolók felsőfokon
Design kapcsolócsaládok és okosotthon megoldások



Loft

Minimal

Modern

Skandináv

A stílus 
szabadsága

Egy új otthon tervezésekor 

az igényes lakás és ház-

tulajdonosok elvárásai között 

kiemelt helyen szerepel, hogy 

az enteriőrbe illeszkedő, 

mégis korszerű eszközöket 

és okosotthon megoldásokat 

kapjanak.

Termékpalettánk a legújabb 

belső-építészeti trendekkel 

összhangban meghatározza 

a design szerelvények piacát.



Klasszikus

Bauhaus

Country

Art deco

Minden otthon, iroda, épület 

más és más, a belső tér 

kialakítása az ízlésnek és 

a funkciónak megfelelően 

változik. Ehhez kínálunk 

korlátlan dizájn-, anyag-, és 

színválasztékot és innovatív 

okosotthon rendszereket. 



Glamour MidcenturyEklektikus

Már érintésre, tapintásra 

is érezhető a különbség 

a hagyományos kapcsolókhoz 

képest, vagyis szó szerint 

értendő, hogy a magasabb 

minőség kézzel fogható.



Letisztult és különleges formavilágú,  
kiváló minőségű szerelvények

Design Az olyan nagy múltú szerelvény 

gyártók, mint a Berker, komoly 

figyelmet fordítanak arra, hogy 

nem csak formavilágban, 

de anyagválasztékban is a 

sokszínűséget képviseljék. 

Egy klasszikus stílusú 

polgári otthon vagy egy 

modern loft lakás különböző, 

akár egyedi megoldásokat 

igényel. Amennyiben a tervezés 

során az enteriőr különleges 

anyaghasználatot kíván, ebben 

az esetben számos egyedi 

anyagból választhatunk, mint 

például a pala, bőr, fa, üveg, 

beton vagy porcelán, stb. 

kapcsolók, nem kell határt 

szabni a fantáziánknak.

Design Award minősítések

A Berker kiemelkedő dizájnt 

képvisel. Ezt nem csak 

rengeteg elégedett ügyfél, 

hanem számos nemzetközi díj 

szakmai zsűrije is igazolja.

A Berker termékek 

számos design díjat nyertek el:



Különleges kívánságok mestere: manufaktúra

Egyéniség Egyedi dizájn és anyag-

használat, szabadon 

választható betűtípus, színek 

és szimbólumok. Ezt jelenti 

a manufaktúra.Textil, kő, fa, 

bőr, vagy akár Swarovski 

kristály villanykapcsoló keretek. 

Előpatinázott vagy eloxált 

felületek. Arany, nikkel, sárgaréz, 

vörösréz vagy palládium 

ötvözetek. Vagy legyen inkább 

kávéból? Ezt is megoldottuk már.

Manufaktúrás termékeinkre 

ugyanazok a garanciális 

feltételek érvényesek.



Minőség és tradíció A kiváló anyagok használata 

és a kifinomult design komoly 

jelentőséggel bír abból a 

szempontból is, hogy ezáltal 

nemcsak technológiailag, 

de minőségi szempontból 

is időtállóvá válnak ezek 

az eszközök.

Az elképzelések szabadon 

szárnyalhatnak, elégedettséggel 

töltve el a tervezőt a meg-

álmodott enteriőr egységes, 

minden részletben átgondolt 

és igényes kialakítása által.

Made in Germany

Az általunk forgalmazott 

Berker és Theben márkák 

teljes termékpalettáját 

Németországban gyártják, 

évszázados múltra vissza-

tekintő családi vállalkozásokban.



Napjainkban egyre gyakrabban merül fel az igény mind 
az új építésű lakások, házak, mind a felújítások során, 
hogy okos megoldások kerüljenek beépítésre. 

Összekapcsolhatóság Egy korszerű otthonnak már 

tartalmaznia kell azokat a 

funkciókat, amivel növelhetjük 

a lakók komfortérzetét. 

Bizonyos intelligens 

megoldások már alapvető 

elvárásnak számítanak.

Cégünk KNX épület-

automatizálási rendszerek 

és okosotthonok kiépítésével 

foglalkozik. 

A KNX kockázat és 

kompromisszummentes 

megoldás a világítás, 

árnyékolás fűtés /hűtés és 

szellőztetés, audio-vizuális 

funkciók vezérlésére, 

melyek nélkül egy 

kényelmes, luxus színvonalú 

otthon működtetése már 

elképzelhetetlen.



Évtizedekre tervezve

Okosotthonok Épület automatikai rendszereink 

a családi házaktól a több tízezer 

négyzetméteres komplex 

épületekig (hotelek, társasházak, 

lakóparkok, irodaházak, 

orvosi rendelők, éttermek, 

oktatási-, közintézmények, 

műemlékvédelmi épületek, ipari 

csarnokok, bevásárlóközpontok, 

repterek, stb.), minden 

épülettípushoz megfelelő 

megoldást jelentenek.  

• Energiahatékony megoldások, 

klímavédelem

• Folyamatos technológiai   

innovációk,  piacvezető 

megoldások

• Érintővezérlés, fali dokkolók



  Társasház, Budapest

Referenciák:
www.elektro-kamleithner.hu/intelligens-epulet-referenciak

  Zara Hotel, Budapest

  Aranymúzeum, Budapest  Botaniq Turai Kastély, Tura

  Magánlakás, Budapest

Referenciák

  Hell Irodaház, Budapest
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