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Šiuolaikinės technologijos leidžia savo namuose tapti tikru kūrėju. Jūs galite valdyti
šviesą, šildymą, vėdinimą, muziką ir daugybę kitų automatinių namų prietaisų savo
išmaniaisiais įrenginiais. Mes patarsime ir padėsime suprojektuoti bei įsirengti tokius
išmaniuosius namus, kurių valdymas paklūsta Jūsų – namų dirigento – mostams.
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PROTINGI NAMAI

FORMOS, SPALVOS IR MEDŽIAGOS SIMBIOZĖ
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D-Life
Naujos geometrijos jungiklių serija
„D-Life“ – išskirtinė visiškai naujos geometrijos jungiklių
serija: maksimalus paviršius ir minimalus rėmelis. Šį dizaino
principą akcentuoja diskretiška konstrukcija, kokybiškos
medžiagos ir elegantiškos spalvos.

Metalas

S�klas ir akmuo

Nikelis

Kristalo baltumas

Šampanas

Onikso juoda

Moka

Skalūnas

Termoplas�kas

Lotoso baltumas

Sachara

Ypatingas „D-Life“ požymis yra rėmeliai
be matomų perėjimų. Mygtukai išdėstyti
vienas po kito, sudaro bendrą paviršių.

Antracitas

Nerūdijan�s plienas

„D-Life“ – stilingas interjero akcentas,
dažnai tampantis jo centriniu objektu ir
puošmena.
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Spalvos

Skaisčiai balta

Sniego baltumas

M-Pure

Aliuminis

Grynų linijų principas
Įsivaizduokite
paprastas,
funkcionalias
formas, kurios tinka bet kokiai sienai. Ši
geometrinė forma yra netikėtai elegantiška.

Antracitas

M-Smart
Patrauklus dizainas ir
solidi konstrukcija
Dėl linijinio dizaino ir diskretiškos išvaizdos visi „M-Smart“ serijos jungikliai
yra patrauklios formos ir tinka bet kokiam vartotojo gyvenimo būdui. Trumpai
sakant – tai idealus bazinis variantas.

Skaisčiai balta

M-Elegance
metal
Šie rėmeliai išsiskiria savo paviršiumi,
santūriais atspalviais ir kokybiška,
autentiška medžiaga. Siūlomos ramios
platinos, dinamiškos pilkos rodžio,
blizgaus poliruoto chromo ir išskirtinio
titano spalvos.

Titanas ir sniego
baltumas

Chromas ir sniego
baltumas

Pla�ninis sidabras
ir antracitas

Rodžio pilka ir
sniego baltumas

Sniego baltumas

Smėlinė
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M-Pure Decor
Formos, spalvos ir medžiagos simbiozė
Elegantiškas „M-Pure Decor“ rėmelis turi 1 mm storio aukštos
kokybės medžiagos sluoksnį, kuris suteikia puikų natūralų akcentą
bet kokiai sienai. Kiekviena medžiaga yra savaip unikali, tačiau jos
visos atrodo prabangiai, prie jų malonu liestis.

Nerūdijan�s plienas ir
aliuminis

Skalūnas ir
aliuminis

„Wenge“ ir
aliuminis

M-Elegance glass
Šie rėmeliai gaminami iš stiklo – kokybiškos, išties išskirtinės medžiagos. Siekiant
pabrėžti elegantišką stiklo išvaizdą ir malonų prisilietimo pojūtį, išoriniai kraštai yra
nupjauti taip, kaip pjaunami šlifuoti brangakmeniai.

Brilian�nė balta ir
sniego baltumas

Juodas oniksas
ir aliuminis

Smaragdinė žalia
ir aliuminis

Safyro mėlyna
ir smėlinė

Kalcio oranžinė
ir aliuminis

Rubino raudona
ir aliuminis

Deiman�nis
sidabras
ir antracitas

Raudonmedžio
ruda ir sniego
baltumas

Ąžuolas ir sniego
baltumas

98

System M
Higiena, sveikata ir švara Jūsų namams
Visi System M serijos gaminiai, kurių kodas pasibaigia skaičiais „25”
yra antibakteriniai, tai reiškia, kad galite užtikrinti higieną,sveikatą ir
švarą savo namuose, viešbutyje, ligoninėje, restorane ar bet kur
kitur, neaukodami stiliaus.

M-Plan
Aiškus ir išbaigtas
dizainas
Laikantis
aiškaus
dizaino
principų
sukurti
„M-Plan“
serijos jungikliai turi tik tai, kas
svarbiausia. Tai idealūs jungikliai visiems, kam patinka
diskretiškas dizainas.

Skaisčiai balta

Sniego baltumas

Smėlinė

Aliuminis

Antracitas

M-Elegance wood
Bukas ir sniego
baltumas

Vyšnia ir sniego
baltumas

Riešutmedis
ir sniego
baltumas

„Wenge“ ir
aliuminis

Šilti ir jaukūs rėmelių atspalviai kuria malonią atmosferą.
Šie išraiškingos medžio faktūros, natūralios išvaizdos ir
malonūs liesti jungikliai skirti žmonėms, norintiems savo
namuose sukurti harmoningą atmosferą.
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Artec
Grynų linijų žavesys
Novatoriškų formų ir dizaino „Artec“ serija jau tapo
klasika. Laiko poveikiui nepavaldžios, nuoseklios
formos ir lakoniškas dizainas.

Sniego baltumas

Smėlinė

Aliuminis

Nerūdijan�s plienas

M-Creativ
Jungiklis asmenybei
„M-Creativ“ serijos rėmeliai siūlomi visų dydžių – iki 5 vietų.
Suderinti su trimis dažniausiai pasirenkamomis detalėmis –
jungikliu, šviesos reguliatoriumi ir kištukiniu lizdu, „M-Creativ“ serijos rėmeliai įgauna individualumo – komplekte yra 4
spalvų įdėklai, juos galima derinti su pasirinktais tapetais
arba pačių sukurtu piešiniu.
Savaime suprantama, ir su „M-Creativ“ serijos rėmeliais
galima naudoti visus „System M“ funkcinius mechanizmus.

Antika
Stilinga alternatyva
Šios serijos jungikliams būdinga neabejotina elegancija,
kokybiškos medžiagos ir plačios panaudojimo galimybės.
Tai puikus pasirinkimas kiekvienam, vertinančiam subtilų
namų interjerą.

Sniego baltumas

Smėlinė

Auksuota ir smėlinė

An�kinis
žalvaris
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Jumbo jungiklis
Išskirtinis stilius
Didžiausias jungiklis, telpantis į standartinio dydžio montavimo
dėžutę - tiems, kurie netelpa į rėmus! Produkto išmatavimai:
161x161x32 mm.

Baltas

Raudonas

Merten anti-vandalism
Nesunaikinamų, atsparių, įleidžiamų
instaliacijos gaminių serija
Storos sienelės, teflonu dengto lieto aliuminio dangteliai užtikrina
optimalią apsaugą nuo mechaninio poveikio ir vandalizmo bet
kur:

An�vandalinis jungiklis

An�vandalinė rozetė

An�vandalinis
užrakinimas

• Mokyklose
• Sporto centruose
• Viešuose pastatuose
• Garažuose

Schuko kištukinis
lizdas + USB kroviklis
2,4 A
16 A, AC 250 V kištukinis lizdas su apsauga
nuo vaikų
Dvi USB 2.0 jungtys
Nominali įtampa:AC 220-240 V
USB kroviklio įtampa: DC 5 V ±5 %
USB kroviklio srovė: 0,01-2,4 A
USB galia: max 12 W“
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Sedna
Plonas ir dailus
„Sedna“ asortimento aptakių linijų dizainas ir elegantiškos
spalvos – būtent tai, ko ieškojote. Iš 7 rėmelių spalvų ir 5
mygtukų spalvų lengvai susikursite įvairių ir įdomių derinių.

Balta

Smėlinė

Aliuminis
Rėmelių spalvos

Asfora
Tobulinkite savo namų
interjerą kiekvieną dieną!
„Asfora“ turi viską, kas reikalinga šiuolaikiniams elektros instaliacijos prietaisams.
Patrauklus ir elegantiškas dizainas tinka
beveik kiekvienam interjerui. Kaip ir jūsų
pamėgti madingi aksesuarai, „Asfora“ yra
subtilus baigiamasis akcentas. Malonūs
liesti „Asfora“ produktai gaminami iš
aukštos kokybės medžiagų, jie ilgainiui
nepagels. Funkcionalus „Asfora“ asortimentas sukurtas jūsų komfortui, tai
efektyvūs produktai kiekvienai dienai. Jie
taps patikimais jūsų namų instaliacijos
prietaisais, nes „Asfora“ yra puikus
pasirinkimas už gerą kainą. 2 spalvos, 1
modelis, 15 pagrindinių funkcijų.

Balta

Smėlinė

Graﬁtas

Titanas

Žalia ir balta
Mechanizmų spalvos

Raudona ir
balta
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Renova

Nerūdijan�s plienas

Dizaino ir funkcionalumo ikona

Bronza

Namai – tai kur kas daugiau nei keturios sienos.
Tai jūsų gyvenamoji erdvė, jūsų pastogė,
gyvenimo įvykių vieta. Jūsų namuose daug
gyvybės, meilės, juoko, čia būnate su šeima ir
draugais. Mes padedame pritaikyti jūsų namus
jūsų gyvenimo būdui. Siūlome išradingus
sprendimus, kurie palengvins jūsų gyvenimą.
Kuriame technologijas, kurios suteiks jūsų
namams gyvybės.

Balta
Varis
Titanas
Juoda

Baltas s�klas
ir balta

Riešutmedis
Baltas marmuras
Juodas marmuras

Juodas s�klas ir juoda

HARMONIJA IR DIZAINAS
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Busch-dynasty®
Išskirtinės klasės dizainas.
Gražiausia dizaino forma
„Busch-dynasty®“ jungikliai išsiskiria ypatinga kokybe –
nuo dizaino iki subtiliausių medžiagų ir aukštos gamybos
kokybės. Tai unikalūs rankų darbo produktai.

Žalvaris, dramblio Žalvaris, dramblio An�kinis žalvaris, An�kinis žalvaris,
kaulas ir dramblio kaulo dekoras ir dramblio kaulas
dramblio kaulo
kaulas
dramblio kaulas ir an�kinis žalvaris dekoras ir
an�kinis žalvaris

Dramblio
kaulas

Žalvaris,
antracitas
ir antracitas

Žalvaris,
antracito
dekoras ir
antracitas

An�kinis
žalvaris,
antracitas ir
an�kinis žalvaris

An�kinis žalvaris, Antracitas
antracito dekoras
ir an�kinis žalvaris

future® linear
Visiškas grynumas
Orientacija į paprastą funkcionalumą žavi savo paprastumu ir nepriklausomumu. „future® linear“ jungiklių
patrauklumo paslaptis – paprastas, bekompromisis
dizainas. Suderintas su aiškiomis spalvomis, jis kuria
harmoniją ir šiuolaikišką architektūrą.

Dramblio kaulas

„Studio“ balta

Antracitas

„Studio“ balta,
ma�nė

Juoda,
ma�nė

Aliumininis
sidabras
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basic55®
Kūrybiškumas be apribojimų
Spalvos – tai emocijos. Jos daro įtaka mūsų savijautai. Jos
formuoja, jungia ir sudaro kontrastus. Jos parodo jausmus
ir kūrybiškumą. Šios serijos spalvos suteiks jūsų kambariui
naują dimensiją. Jos šiltos, harmoningos, malonios ir
elegantiškos. Šios spalvos sukuria individualią koncepciją
ir paverčia šviesos jungiklius aukštos kokybės dizaino
objektais.

Alpių balta

Dramblio kaulas

„Chalet“ balta

Šampanas

„Château“
juoda

„Maison“
smėlinė

„Entrée“ pilka
„Bistro“ mėlyna
ir „Chalet“ balta ir „Chalet“
balta

„Foyer“
raudona
ir „Château“
juoda

impuls
Nuostabi šviesos ir formos harmonija
Šviesos ir tamsos kontrastui labai svarbi spalva ir forma. „impuls“ sujungia šiuos
įspūdžius pasitelkiant nepaprastą dizainą, novatorišką technologiją ir harmoningą
šviesos aurą. Ypač žavus aiškių linijų ir apskritimo elegancijos kontrastas. Šis jungiklis
patogus ir tamsoje – diskretiška, nenutrūkstanti šviesa padeda orientuotis patalpoje.

Alpių balta

Dramblio kaulas

Chromas ir
aliuminio
sidabras

Balta, ma�nė

Juoda, ma�nė

Šampanas

Chromas ir
gervuogės

Chromas ir
alpių balta

Saulės auksas ir
dramblio kaulas
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pure stainless steel
Išskirtinis. Paprastas. Patvarus.
Gražu. Nėra paprasta pasiekti tikslą stilingai. Ir tai nestebina. Jungiklis pagamintas iš gryno nerūdijančiojo plieno.
Būtent šio jungiklio dizainas įkūnija patvarumo, ilgaamžiškumo bei prasmingumo savybes. Estetika, funkcionalumas ir patvarumas - visa tai viename jungiklyje.
Nerūdijan�s
plienas

solo®
Formos ir spalvos individualumas
Išskirtinumą dažnai sukuria tik niuansai. Detalės.
Unikalumas. Šiuos niuansus žinovai pastebi
„solo®“ jungiklių serijoje. Kitoks prisilietimas. Iš
esmės visiškai paprasta. Tikras grožio idealas –
ypatinga forma ir spalva. Tai kažkas nepaprasta.

Ma�nis chromas
ir „Studio“ balta

Ma�nis chromas Ma�nis chromas
ir dramblio kaulas ir geltona

Blizgus chromas
ir metalo pilka

„Studio“
balta

21
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Alpha Nea
Alpha Exclusive
Paprasta ir įspūdinga
Įkvėpti gamtos. „Alpha“ serijos jungikliai yra natūralių
formų ir aiškių spalvų, jie pagaminti iš retų mineralų,
vertingo akmens ir metalo, sukuriant harmoningą
visumą. Labai išraiškingi. Puikios proporcijos. Siūlomi
du rėmelių modeliai ir subtilių spalvų gama. Klasika ant
sienos.

Dramblio kaulas

Alebastras

„Studio“ balta,
ma�nė

Titanas

Paladis

Pla�na

Bronza

Reflex SI / SI Linear
Busch-Duro 2000® SI / SI Linear
Amžina estetika
Tai gamtovaizdyje pastebimas fenomenas. Šviesa yra jo dalis. Gamta reaguoja
atspindžiais. Žavinga. Panašiai ir „Reflex SI / Reflex SI Linear“ serijos jungiklių
spalvos ir formos siejasi su gyvenamąja aplinka. Dvi dizaino linijos – švelniai
suapvalintais ir funkcionaliai kvadratiniais kraštais, atspindinčiais šiuolaikinį
santūrumą.

Alpių balta

Dramblio kaulas
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Busch-axcent®
Busch-axcent® flat
Harmonija ir dizainas
Nuoseklus tiesių linijų dizainas ir spalvų harmonija. Gyvos,
kontrastingos spalvos susilieja su tikslia optika. Naująją
interjero dizaino kokybę lemia šiuolaikinė pirmaujančių
architektų ir interjero dizainerių kuriama spalvų kalba. Dvi
puikios galimybės suteikti patalpai individualumo su šviestuvų
jungikliais.

Balta ir „Studio“
balta

Baltas s�klas ir
„Studio“ balta

Rudas s�klas ir
„Studio“ balta

Juoda ir „Studio“
balta

„Château“ ir
„Studio“ balta

„Foyer“ raudona ir
„Studio“ balta

Mėlyna ir „Studio“
balta

„Maison“ smėlinė ir
„Studio“ balta

„Entrée“ pilka
ir „Studio“ balta

Geltona ir „Studio“
balta

Žalia ir „Studio“
balta

Raudona ir
„Studio“ balta
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Zenit
Suteik komfortą savo šeimai
Jūsų namai bus patogūs, saugūs ir gražūs kaip niekada
anksčiau. Šiuolaikinės gyvenamosios erdvės reikalauja visapusiškumo kiekviename kambaryje, nesvarbu, ar tai vonios
kambarys, kuris gali tapti sveikatingumo centru, ar virtuvė –
transformuojama į bendrą erdvę. „Zenit" siūlo namų sprendimus,
orientuotus į ateitį.

Juodo s�klo
Balto plas�ko
rėmelis ir sidabrinis rėmelis ir baltas
klavišas
klavišas

Antraci�nio plas�ko Balto s�klo rėmelis,
rėmelis ir klavišas
baltas klavišas ir LED
apšvie�mas

Sidabrinio plas�ko
rėmelis ir klavišas

Šampaninio plas�ko Perujie�ško skalūno Nerūdijančio plieno
rėmelis ir klavišas
rėmelis ir sidabrinis rėmelis ir antracito
klavišas
klavišas

S�klo graﬁto
rėmelis ir baltas
klavišas

S�klinis Kafe
S�klinis rėmelis
S�klinis šampaninis
rėmelis ir sidabrinis perlas ir šampaninis rėmelis ir antracito
klavišas
klavišas
klavišas

Venge medžio
rėmelis ir sidabrinis
klavišas

DĖMESĮ PATRAUKIANTIS DIZAINAS. TIKRAS GROŽIS
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DELTA miro color
Dėmesį patraukiantis dizainas.
Tikras grožis.
Patrauklus dizainas, patraukli kaina – jokių abejonių dėl
„DELTA miro color“. Jei savo namams ieškote vienos jungiklių
linijos, „DELTA miro color“ yra puikus pasirinkimas.

Titano balta

Elektros balta

Aliuminio spalvos

DELTA miro wood
Stilingi akcentai. Natūralus žavesys.
Grynos medienos rėmeliai suteikia puikių galimybių
įvairiam jungiklių dizainui. Nesvarbu, ar norite papuošti
sienas elegantiškomis detalėmis, ar priderinti šviestuvų
jungiklius prie šiltų medinių baldų atspalvių, viskas įmanoma.

Klevas ir
aliuminio
spalvos
mechanizmas

Bukas ir
aliuminio
spalvos
mechanizmas

Raudonasis
klevas ir
aliuminio
spalvos
mechanizmas

„Wenge“ ir
aliuminio
spalvos
mechanizmas

Vyšnia ir
aliuminio
spalvos
mechanizmas

Anglies spalvos

DELTA miro glass
Visiems, kas mėgsta gerą dizainą.
Kai kas labai ypatinga.
Nepriekaištingas ir paprastas dizainas – tai „DELTA miro
glass“ rėmelių linija. Prabangios medžiagos, aiškios linijos
ir neprilygstama grakšti forma – pagrindinės šių jungiklių
savybės. „DELTA miro glass“ išsiskiria elegancija.

Kristalinė žalia ir
�tano balta

Balta ir �tano
balta

Juoda ir
aliuminio spalvos
mechanizmas

Smėlinė ir
elektros balta

Raudona ir
anglies spalvos
mechanizmas
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DELTA line
Aiškus ir išbaigtas dizainas
Titano balta

Elektros balta

Aliuminio
spalvos

Anglies
spalvos

DELTA miro
aluminium
Elegantiškos linijos. Glotnus paviršius.
Lygaus ir maskuojančio efekto dizainas puikiai tinka
jūsų elegantiškam gyvenimo būdui. Patrauklios linijos
papildo stilingą namų ir biuro aplinką. Aliuminis –
paprasta, tikslu, patvaru.

Natūralus aliuminis
ir aliuminio metalas

Geltonas oksidas
ir elektros balta

„DELTA line“ dizaino pagrindas – tobulos proporcijos, elegancija
ir aptakumas. Truputį užapvalinti kampai, tikslūs išoriniai kraštai ir
harmoninga išvaizda. Išskirtinė serijos savybė – plonumas.

DELTA profil
Šilti tonai, suderintos formos,
nepriekaištinga harmonija
„DELTA profil“ jungiklių serija ypač harmoningai įsilieja į
interjerą. Jie yra titano baltos ir sidabro spalvų – šie
atspalviai paprasti, elegantiški ir suderinti su lenktomis
jungiklių linijomis. „DELTA profil“ jungikliai puikiai tinka
kiekviename interjere.

Titano balta

Sidabrinė

DELTA style
Formos ir funkcijos aiškumas,
dizaino paprastumas
„DELTA style“ jungikliai išties elegantiški,
estetiško dizaino ir labai funkcionalūs.
„DELTA style“ jungikliams būdinga
elegancija, modernumas, paprastumas,
jausmingumas ir nepriekaištingas reprezentatyvumas namie ir biure.

Titano
balta

Pla�nos
spalvos

TOBULA INSTALIACIJA, TOBULAM PASIRINKIMUI
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„Berker“ – tobula elektros
instaliacija tobulam pasirinkimui
Ar žinote, kaip sukurti gyvenamąją erdvę, sujungiančią komfortą su
individualumu? Kompanijos „Berker“ – vienos iš Vokietijos instaliacinės
įrangos gamintojų, dizaino lyderių – specialistai jau nuo 1919 metų šį
klausimą laiko pagrindiniu savo veiklos tikslu.

Berker S.1

Berker S.1 / Plas�kas

Tiesiog standartas
Serijos dizaino pavadinimas kilo nuo žodžio
“standartas”. Tai iš tiesų standartas, nes ši
instaliacinių gaminių serija nustatė etaloną
paprastumui, funkcionalumui ir ilgaamžiškumui. Standartas, nes savo savybių dėka
šis dizainas tapo standartiniu pasirinkimu
tiek biuro, tiek gyvenamųjų patalpų instaliacijoms. Berker S.1 dizaino gaminiai gali būti
tiek matinio, tiek blizgaus paviršiaus.
Matinė spalvinė gama varijuoja tarp baltos,
aliuminio ir antracito spalvos, o blizgi
paviršiaus instaliacija gali būti kreminės,
baltos arba raudonos spalvos.

Berker B.3

Balta, ma�nė

Balta, blizgi

Kreminė, blizgi

Antracito ma�nė

Aliuminio ma�nė

Antracito ma�nė

Aliuminis ir
antracito spalvos
plas�kas

Aliuminis ir baltas
plas�kas

Juodas aliuminis ir
juodas plas�kas

Aukso spalvos aliuminis
ir baltas plas�kas

Rudas aliuminis ir baltas
plas�kas

Raudonas aliuminis ir
baltas plas�kas

Berker B.3 / Aliuminis

Spalvų praturtintas gyvenimas
Spalvos praturtina gyvenimą. Tai yra
dizaino serijos B.3 esmė. Naudojant plačią
rėmelių ir klavišų plokštelių spalvų gamą
galima sukurti daugybę derinių. B3 rėmeliai pagaminti iš juodos, rudos, aukso arba
raudonos spalvos anoduoto aliuminio,
kuriuo sukuriamas ypač patrauklus
kontrastas.

35
28

Berker B.7
Kiekvienam jungikliui – jam tinkantis rėmelis
Ši serija pasižymi plačiu rėmelių medžiagų bei spalvų pasirinkimu: prie
jau įprastų stiklo rėmelių, galima rinktis plastiko, nerūdijančio plieno ar
aliuminio rėmelius. Su gausybe galimų variantų, šią seriją lengva
priderinti prie Berker TS Sensor ir Berker B.IQ serijų dizaino.

Berker B.7 / Aliuminis

Berker B.7 / Plas�kas

Aliuminis ir antracito
spalvos plas�kas

Aliuminis ir baltas
plas�kas

Baltas

Berker B.7 / Nerūdijan�s plienas

Berker Q.1 ir Q.3
Aksominė elegancija

Baltas

Juodas

Aliuminio spalvos

Dizaino serijų ypatumus galime ne tik pamatyti, bet ir apčiuopti. Šių dizaino serijų
gamyboje naudojama medžiaga vadinama „aksominiu plastiku“, kuris gaminių
paviršių padaro unikaliu, maloniu lytėti ir optiškai patraukliu. Tai tvirtos, elegantiškos, taisyklingų formų ir unikalaus aksominio paviršiaus dizaino serijos. Siūlomos
spalvos – balta aliuminio, juoda.

Berker Q.1 / Plas�kas

Berker Q.3 / Plas�kas

Baltas

Baltas

Aliuminio spalvos

Berker B.7 / S�klas

Nerūdijan�s plienas ir
antracito spalvos
plas�kas

Nerūdijan�s plienas ir
baltas plas�kas

Juodas

Antracito

Baltas

Antracito

Antracito
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Berker Q.7 Naujas Q
serijos narys
Nuo pakeičiamo iki neginčytino. Akimirksniu.
Ar lengva suteikti kambariui individualybės? Su Berker Q.7 tai labai paprasta.
Suteikite savitumo kiekvienam kambariui. Efektyvus ir diskretiškas dizainas
vertas dėmesio! Kaip Q serijos šeimos dalis, serija Q7 naudoja tą pačią platformą kaip Q.1 ir Q.3 - tai leidžia lengvai pakeisti jungiklių apdailą. Kaip? Tiesiog
nuimkite esamą rėmelį ir uždėkite Berker Q.7 rėmelį prie jungiklio ar lizdo
mechanizmo – klavišų plokštelės bei jungiklio funkcijos liks nepakitusios.
Rėmeliai iš natūralių medžiagų: 6 mm storio skaidrus laikiklis perima rėmelio
fono spalvą ir iškelia 4 mm storio pagrindinę medžiagą į pirmą planą.

Berker Q.7

Skalūnas ir
antracitas

Betonas ir
poliarinė balta

Berker K.1 / Plas�kas

Baltas

Aliuminis ir
poliarinė balta

Nerūdijan�s plienas
ir antracitas

Natūralus s�klas ir
poliarinė balta

Berker K.1 / K.5
Nuoseklus dizainas
Antracito

Šių serijų dizaino nuoseklumas stebina savo paprastumu, kuris puikiai atitinka
medžiagų kokybę. K.1 serija - tai blizgaus sniego baltumo arba matinio lakuoto
šlapio asfalto (antracit) spalvos plastiko išraiška. Ji taip pat pasižymi stačiakampio forma ir aukštos kokybės formų užbaigtumu.
K.5 yra matinio žėrinčio nerūdijančio plieno arba visiškai anoduoto aliuminio
paviršiaus – abi medžiagos sukuria aiškią ir elegantišką išvaizdą.

Berker K.1 / K.5

Berker K.5 / Metalas

Antracito spalvos plas�kas

Juodas s�klas
ir antracitas

Aliuminis

Nerūdijan�s plienas

Aliuminis
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R.1 / R.3
Puiki tradicija
Pasaulinės sėkmės modelis. Puikus paveldas, kurį turime tausoti ir toliau plėtoti.
Prabėgo jau šimtmetis nuo tada, kai Berker sukūrė pirmąjį jungiklį su sukamaisiais
mechanizmais – laikas atverti naują puslapį. Su jungiklių serijomis Berker R.1 ir
Berker R.3, kurias sukūrė dizaineris Werner Aisslinger, kompanija tęsia puikią tradiciją - apvalus dizainas ateities kartoms!
Serijos Berker R.1 ir Berker R.3 yra vienintelės Vokietijos rinkoje nuosekliai siūlančios
apvalaus dizaino apdailą visuose elementuose. Gamintojas siūlo plastiko, stiklo,
aliuminio ir nerūdijančio plieno paviršius. Abi serijos interpretuoja sukimosi būdu
veikiančių elementų tradiciją.
Berker R.3 šlovina kontrasto jėgą - apvali centrinė dalis derinama su stačių kampų
rėmeliu. Nuostabus šalutinis efektas - Berker R.3 serijos produktai idealiai tinka
instaliacijos montavimui sienoje.

Berker R.1 / Plas�kas

Baltas

Berker R.1 / S�klas

Juodas

Berker R.1 / Aliuminis

Baltas s�klas ir
baltas plas�kas

Juodas s�klas ir
juodas plas�kas

Berker R.1 / Nerūdijan�s plienas

Aliuminis ir
baltas plas�kas
Berker R.1 / Akrilas

Aliuminis ir
juodas plas�kas
Nerūdijan�s plienas ir
baltas plas�kas

Nerūdijan�s plienas ir
juodas plas�kas

Berker R.1 / Betonas, skalūnas
Oranžinis akrilas ir baltas plas�kas
Berker R.1 / Oda, ąžuolo mediena

Raudonas akrilas ir
juodas plas�kas

Betonas ir
baltas plas�kas

Oda ir baltas plas�kas

Ąžuolo mediena ir
juodas plas�kas

Skalūnas ir juodas
plas�kas

Berker R.3 / S�klas

Berker R.3 / Plas�kas

Baltas s�klas ir
baltas plas�kas
Baltas

Juodas
Berker R.3 / Aliuminis

Berker R.3 / Nerūdijan�s plienas

Nerūdijan�s plienas ir
baltas plas�kas

Juodas s�klas ir
juodas plas�kas

Nerūdijan�s plienas ir
juodas plas�kas

Aliuminis ir
baltas plas�kas

Aliuminis ir
juodas plas�kas
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Serijos 1930 / GLAS / R.CLASSIC
Gyvenamųjų patalpų dizaino klasika
Apvalios formos jungiklių serijos jau tapo gyvenamųjų patalpų dizaino klasika. Apvali
Berker instaliacija visuomet darė įtaką jungiklių dizaino raidai. Galimos spalvos –
sniego baltumo ir juoda, pasukimo rankenėlių medžiagą galima rinktis iš plastiko ar
porceliano, juodos arba baltos spalvos, chromo arba žalvario įvaizdžio. Paprastumas,
patraukli forma, iš funkcionalumo gimusi dizaino elegancija – visas šias savybes jų
zenite galima rasti instaliacijos serijose Berker Serie Glas, R. Classic ir Serie 1930.

Serie R. classic
Ar jungiklis gali sužadinti jausmus? Joks kitas
gaminys to padaryti neįstengė iki sukuriant Berker R.
classic seriją. Apvali forma, keturi aukštos kokybės
medžiagų variantai ir nepriekaištinga jungiklio
rankenėlė sukelia pakilius jausmus. Ši serija pasižymi

aukštos kokybės paviršinėmis medžiagomis – plastiku,
stiklu, aliuminiu, nerūdijančiu 3 mm storio plienu.
Pagrindinė atrama pagaminta iš 7 mm storio plastiko,
o nauja ypatybė – berėmiai jungikliai.

Serie R.classic / S�klas

Serie R.classic / Aliuminis

Baltas s�klas ir baltas
plas�kas

Juodas s�klas ir juodas
plas�kas

Aliuminis ir
juodas plas�kas

Serie R. classic / Nerūdijan�s plienas

Serie R.classic / Plas�kas

Baltas

Aliuminis ir
baltas plas�kas

Juodas

Nerūdijan�s plienas
ir baltas plas�kas

Nerūdijan�s plienas
ir juodas plas�kas

39
32

Berker Serie Glas

Serie Glas

Gyvenamųjų patalpų dizaino klasika
Šiandien Berker Serie Glas serijos jungikliai gali būti vadinami elegancijos simboliu.
Patraukli forma, iš funkcionalumo gimusi dizaino elegancija – visos šios savybės
gryniausiame savo pavidale aptinkamos Berker įkvėptoje Glas gaminių serijoje.
Jungikliai pagaminti iš tikro, skaidraus stiklo. Pritaikomi tiek klasikinėje, tiek šių laikų
architektūroje.

Berker Serie 1930
Porzellan made by
Rosenthal

Baltas

Juodas

Serija Berker 1930 tapatinama su praeito amžiaus trečiuoju
dešimtmečiu. 1919 m. pradėta gaminti Serie 1930 pasižymi formų
ir funkcionalumo grynumu. Tai išskirtinis Berker 1930 dizaino
serijos bruožas, dėl kurio instaliacija gali būti pritaikoma ne tik laikui
nepavaldžiuose klasikiniuose namuose, bet ir moderniuose pastatuose. Be to, bendradarbiaujant su žinomiausiu Vokietijos porceliano gamintoju „Rosenthal“ buvo sukurtas išskirtinis porcelianinis
jungiklis.

Serie 1930 plas�kas

Serie 1930 Porzellan
made by Rosenthal

Baltas

Baltas porcelianas

Juodas

Juodas porcelianas
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TWIST

ELEVATOR

KAPSA

Su daugybe paviršiaus galimybių bei daugiau nei
200 spalvų variacijų, TWIST lengvai įsilieja į
modernią ir organišką formos ir spalvos koncepciją.
Sumanus tvirtinimo mechanizmas: po naudojimo
tiesiog pasukite dangtelį ir kištukiniai lizdai
pasislėps po juo.

ELEVATOR puikiai tinka kiekvienoje aplinkoje.
79 mm skersmens ELEVATOR idealiai tinka
elektros ir duomenų jungtims mažoje erdvėje.
Paprasčiausiai paspauskite mechanizmą pirštu,
kad pakeltumėte ar paslėptumėte ELEVATOR.

Klasikinės ir nuosaikios energijos bloko formos
paverčia KAPSA patrauklaus dizaino, kompaktišku
elementu, skirtu virtuvėms, biurams ir daugeliui kitų
erdvių gyvenamosiose ir darbo aplinkose.

OFFICE

BELAIDIS KROVIKLIS Fs80

DESK 2 + „iotspot“

POWER FRAME COVER

Jokių jungčių, jokių erzinančių laidų: WIRELESS
CHARGERS Fs80 įkrauna visų mobiliųjų įrenginių,
kuriuose aktyvuota Qi funkcija baterijas.

DESK 2 yra energijos blokas, kurį galima aprūpinti
įvairiais komunikacijos moduliais. Modulį įmontavus į
vieną iš Bachmann jungčių skydelių, darbo vietas ir
konferencijų sales paprastai galima susieti su vietos
užimtumo ir charakteristikų programėle „iospot“.

POWER FRAME COVER turi patrauklų aliuminio dangtelį,
kuris puikiai įsilieja į stilingas gyvenamąsias ir darbo
aplinkas. Dangtelis apsaugos energijos ir duomenų
jungtis nuo dulkių ir nešvarumų.

www.bachmann.com

Vilniaus skyrius
Vilkpėdės g. 4,
LT-03151, Vilnius
+370 5 215 0070
biuras@helso.lt

Helso
www.helso.lt

Sunamus
P. Lukšio g. 15, Vilnius
+370 5 277 7700
info@sunamus.lt

Kauno skyrius
Taikos pr. 135D,
LT-51129, Kaunas
+370 3 735 3953
biuras@helso.lt

Klaipėdos skyrius
Šilutės pl. 51,
LT-94105, Klaipėda
+370 4 642 0018
biuras@helso.lt

