
Designoplossingen voor bestaande en nieuwe woningen

Wooncomfort
volgens Hager

Jouw huis voorzien van de mooiste  
en slimste woonoplossingen?

Jouw installateur gaat het  
voor je doen!
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Je installateur helpt 
je graag bij het samen-
stellen van een complete 
woonoplossing die  
helemaal op jouw  
wensen is afgestemd!

Tip

Geen mens is hetzelfde. Dus waarom zou jij  

voor een standaardoplossing kiezen als het om 

kabelmanagement, schakelmateriaal, veiligheid  

of duurzaamheid in huis gaat?



Met Hager kies je niet alleen voor hoogwaardig en 

betrouwbaar materiaal, maar heb je bovendien de 

mogelijkheid om een persoonlijk accent te creëren  

met oog voor design en wooncomfort. 

En omdat de woonoplossingen van Hager alleen door 

professionele installateurs gemonteerd mogen worden, 

ben je ook nog eens verzekerd van een hele veilige 

installatie. Met Hager haal je dus het beste uit je huis! 

Ben je nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? 

Blader dit magazine dan door en laat je inspireren!

       Betrouwbare woon- 
oplossingen met oog voor 
design en wooncomfort



Design
Iets waar je dagelijks tegenaan kijkt, kan maar beter mooi zijn. 

Daarom besteden we bij het ontwikkelen van kabelsystemen 

en schakelmateriaal speciale aandacht aan het design. 

Zo maken wij wonen en werken persoonlijk.
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  Pagina 4-13

Comfort
Ons domoticasysteem tilt wooncomfort naar een hoger 

niveau. Met slechts één vingerbeweging kun je bijna heel  

het huis bedienen. Zonder dat je uit je luie stoel hoeft  

te komen!

  Pagina 14-15

Veiligheid
Bij zorgeloos wonen hoort natuurlijk een veilig thuis. We hebben 

dan ook diverse oplossingen ontwikkeld, waarmee het in én 

om het huis meteen een stuk veiliger wordt. Van betrouwbare 

rookmelders tot een geavanceerd deurcommunicatiesysteem.

  Pagina 16-17

Duurzaamheid
Wij dragen duurzaam wonen, werken en leven een warm hart 

toe. Dus waarom zouden we hier niet een handje bij helpen?

Met onze groene oplossingen wordt bewust omgaan met 

energie een stuk makkelijker!

  Pagina 18-19



  tehalit.SL: de mooie 
kabeloplossing waarmee 
je alle kanten op kunt
Een huis zonder kabels en contactdozen in het zicht. 

Maar wel stroom, televisie en internet overal waar je maar wilt. 

Het tehalit.SL plintgootsysteem maakt het mogelijk!

Al je kabels zijn volledig verborgen in de plint. Terwijl overal op de plint 

naar wens aansluitpunten mogelijk zijn. Je kunt er letterlijk alle kanten 

mee op. Wil je later een extra aansluiting voor stroom, televisie of  

internet? Geen probleem. Uitbreiden is heel eenvoudig, want hak- en 

breekwerk in muren is niet nodig.
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Verkrijgbaar in zwart, wit, aluminium 
en 5 houtdessins: beuken, essen, eiken, 
kersen en sucupira
Door de spiegelende zijkanten lijken de
aansluitpunten te zweven boven de plint
De plint kan naar wens worden uitgevoerd
met ledverlichting

Tip
Combineer ledverlichting in de plint met  
een bewegingsmelder op de overloop. Als je 
dan ’s nachts uit bed stapt voor een toilet-
bezoek, gaat de ledverlichting vanzelf aan!



Ons designkanaal
   maakt elke flatscreen

nóg mooier!
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Een strakke flatscreen aan de muur is een lust 

voor het oog. Maar alleen als alle kabels mooi 

zijn weggewerkt. Het tehalit.DSK designkanaal  

is hiervoor de perfecte oplossing.

Naar wens kun je het designkanaal combineren met 

jouw behang, zodat het nagenoeg onzichtbaar is. 

  Of ga juist voor extra chic 

met een designkanaal

 met ledverlichting!


Je kunt het design- 
kanaal helemaal  
aan jouw smaak  
aanpassen: subtiel  
en bijna onzichtbaar  
of juist als een  
opvallend accent!

D E S I G N
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 Misschien wel het mooiste 
stukje van je kamer...
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lit.SL
intgootsysteem
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  Een extra stroompunt 
nodig voor je laptop? 
Geen punt

Met een designzuil zijn snoeren netjes weggewerkt en kun je het

aantal energie- en data-aansluitingen bijna eindeloos uitbreiden. 

Maar ook met een bureaustekkerdoos ben je flexibel en blijft je  

bureau netjes opgeruimd!

Wil je op elk moment thuis kunnen werken zonder een wirwar van 

kabels of een zoektocht naar een extra stroompunt? Hager biedt met 

haar tehalit-systemen voor elke werkplek een passende oplossing!

Kabels netjes weggewerkt en altijd voldoende aansluitingen 
Plug-and-play: alle units zijn volledig voorbedraad
Modern design in stijlvol aluminium, naturel of matzwart

Vind je het vervelend 
om te bukken? Kies  
dan voor een extra  
hoge designzuil of  
een werkplekoplossing 
óp je bureau!

Tip


Met deze oplossingen 
kun je van elke plek 
een werkplek maken. 
Zelfs in het midden 
van een ruimte!

V R I J H E I D
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hoeft niet altijd gezien
         te worden

Wat is,mooi

Kies je liever voor een minder opvallende 

werkplekoplossing? Laat dan een Pop-Up in  

je bureaublad aanbrengen. Dit product biedt 

alle aansluitingen die jij nodig hebt, wanneer 

je werkt en kan daarna met een lichte druk  

op de bovenzijde verborgen worden!



tehalit bureaustekkerdoos
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Maakt van thuiswerken
   pas echt flexwerken!



tehalit bureaustekkerdoos
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Maakt van thuiswerken
   pas echt flexwerken!
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In de kleuren wit, helderwit, zwart en aluminium
Verkrijgbaar in slag- of krasvast materiaal
Bekroond met meerdere (design)awards

  Berker by Hager schakelmateriaal: 
een voordelige keuze met 
een onbetaalbare uitstraling!

Wil je voordelig schakelmateriaal en tóch van een luxe uitstraling genieten?  

Dan zijn de drie uitvoeringen van de Berker-standaardseries precies wat je 

zoekt! Want deze zijn eigenlijk alles behalve standaard…

Elke serie is namelijk met maximale zorg 

en aandacht voor design en functionaliteit 

ontworpen. Zo kun je alle ruimtes in huis 

net dat beetje extra finesse geven. 

Een hoogwaardige afwerking waar je elke 

dag opnieuw plezier van hebt!

Hager heeft ook
schakelmateriaal met
een USB-aansluiting.
Ideaal voor het opladen 
van een smartphone  
of tablet!

Tip

S-serie Q-serie Q-serie
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Met de Berker R-serie kun je 

jouw interieur extra karakter 

geven. Het schakelmateriaal 

is namelijk uitgevoerd in 

bijzondere materialen zoals 

leer, beton, leisteen, acryl en 

hout. Unieke en exclusieve 

designs die eigenlijk niet 

onderdoen voor kunst!

Dit noemen wij nou 
kunst aan de muur…


Het Berker-schakelmateriaal van Hager 
is er in heel veel verschillende kleuren, 
materialen en designs. Er is dus altijd een 
uitvoering die bij jouw smaak en stijl past!

P E R S O O N L I J K
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Waarom moeilijk doen als het

makkelijk kan? Met onze Quicklink 

serie kun je vanuit jouw luie stoel via 

een afstandsbediening de rolluiken 

laten zakken, de zonwering bedienen 

en alle verlichting in een ruimte tot

precies de juiste sfeersetting dimmen.

En dat zonder ingrijpende aanpassingen!

Want je kunt in bestaande schakelaars 

een Quicklink module laten aanbrengen. 

Een fluitje van een cent, waarna je van 

aangenaam comfort kunt genieten.

Maak het jezelf

in huis!
makkelijk

De ideale oplossing voor 
bestaande woningen
Eenvoudig te monteren en 
uit te breiden
Bediening via een schakelaar 
of afstandsbediening

Tip
Met een Quicklink
bewegingsmelder
kunnen er meerdere lampen
tegelijk ingeschakeld
worden en voorkom je dat 
er onnodig licht brandt.
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hele huis
Met één vinger het

bedienen

Als je nog een stapje verder wilt gaan wanneer 

het op gemak aankomt, dan is ons KNX 

domoticasysteem echt iets voor jou! Hiermee 

zijn de mogelijkheden bijna eindeloos. Zo kun 

je heel eenvoudig je energieverbruik managen, 

een aanwezigheidssimulator programmeren 

en via een digitaal weerstation de rolluiken, 

zonwering en verwarming op basis van de 

weersomstandigheden aansturen.


Het KNX systeem biedt echt 
optimaal comfort. Je kunt 
bijna alles in huis overal ter 
wereld via een tablet, smart-
phone of laptop bedienen!

C O M F O R T
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Een bijzonder hoogwaardige kwaliteit
Elk product heeft een prachtig design
Altijd zonder zichtbare schroeven te  
bevestigen

*Deurcommunicatie is vanaf de tweede helft van 2016 verkrijgbaar.

Je voelt je pas echt thuis in een veilig huis. Daarom hebben 

we een breed scala aan slimme oplossingen ontwikkeld, 

waarmee je zorgeloos kunt wonen. Zoals onze LED-decolamp 

met bewegingsmelder. Een mooie buitenlamp die ongewenst 

bezoek afschrikt en daarnaast bijlicht. Ideaal wanneer je in het 

donker op zoek bent naar het sleutelgat.

Maar ook als je graag wilt weten wie er voor de deur staat, voordat je 

opendoet, hebben we een oplossing. Met onze fraai vormgegeven 

deurintercom kun je in huis - dankzij een kristalhelder videoscherm - 

precies zien wie er heeft aangebeld.*

Thuis is waar het

isveilig

Rookmelders mogen natuurlijk niet 
ontbreken in huis. Onze rookmelders 
zijn aan elkaar te koppelen, waardoor 
alle melders afgaan als er brand is. 
Een extra veilig gevoel!

Tip
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De Cookguard en 
rookmelders zijn heel 
eenvoudig te koppelen 
met een KNX systeem 
voor huisautomatisering. 
Hierdoor zijn zelfs extra 
veiligheidsfuncties in
te stellen!

H A N D I G

De meeste woningbranden ontstaan in de keuken. Dus wie van lekker en 

veilig kokkerellen houdt, kiest voor een Cookguard. Deze slimme sensor 

kan tegen de achterwand bij de kookplaat of onder de afzuigkap geplaatst 

worden en weet precies het verschil tussen een normale en een gevaarlijke 

situatie. Ontstaat er een gevaarlijke situatie? Dan laat de Cookguard een 

duidelijk signaal horen en schakelt hij de elektrische kookplaat zelf uit.

lekkerder
Het kookt

met een Cookguard
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Duurzame oplossingen voor in en  
om het huis
Betrouwbaar en veilig elektrische 
voertuigen opladen
Geen overbelasting van de hoofd- 
schakelaar door ‘load management’

Steeds meer Nederlanders zijn met 

duurzaamheid bezig. En daar helpen we 

graag aan mee. Zo hebben we het Witty 

laadstation voor elektrische voertuigen  

ontwikkeld. Een compact en veilig laad-

station dat voor alle soorten voertuigen 

geschikt is en een elektrische auto binnen 

slechts 2 uur kan opladen. 

De energie van

morgen
vandaag

met aandacht voor

En ook voor fans van zonne-energie hebben we goed nieuws. 

Met onze speciale verdeler voor zonnepanelen is het mogelijk 

om de omvormer van zonnepanelen direct aan te sluiten en een 

bestaande leiding naar zolder te gebruiken. Je hoeft dus niet te 

hakken of te breken en hebt geen leidingen in het zicht lopen!
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Een betrouwbare
groepenverdeler 
met extra’s

Voor een veilige energieverdeling 

is een betrouwbare groepen-

verdeler onmisbaar. Maar waarom 

zouden we daar stoppen? Met onze 

groepenverdeler kun je voor handige 

extra’s kiezen. Zoals noodverlichting 

die bij stroomuitval gaat branden,

een extra stopcontact in de meterkast, 

een speciale krachtgroep voor zwaar 

gereedschap of een inductiekookplaat 

en een overspanningsbeveiliging

die je apparatuur bij een blikseminslag 

beschermt.

Je kunt voor de verdeler 
voor zonnepanelen  
probleemloos de leiding van 
de wasmachine gebruiken. 
De verdeler bevat namelijk 
een aantal contactdozen 
waarop je de wasmachine 
en droger kunt aansluiten!

Tip


Het is mooi dat je met 
duurzaam wonen geen 
concessies hoeft te doen  
aan comfort en gemak. 
Dat maakt het makkelijker  
om bewust te leven!

D U U R Z A A M H E I D



Op zoek naar nog meer inspiratie?
Ga naar www.hager.nl/wooninspiratie
en bekijk alle mogelijkheden in 3D!

Op zoek naar
innovatieve

oplossingen voor 
jouw huis?

Neem voor advies en
vakkundige installatie
contact op met:


