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Berker jest pielęgnującym tradycję niemieckim 
przedsiębiorstwem rodzinnym oraz jednocześnie 
międzynarodowo rozpoznawalną marką wzorniczą. 
Od 1919 roku produkujemy w Sauerland wysokiej 
jakości włączniki i systemy, których jakość i wzornictwo 
przetrwały próbę czasu. Zostały wielokrotnie 
wyróżnione nagrodami i dzisiaj można je znaleźć 
w kilku najbardziej imponujących budynkach na świecie. 
Oferujemy Państwu produkty zaspakajające każdy gust 
oraz zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych 
osiągnięć techniki – Berker nasz własny styl.

Łatwa obsŁuga inteligentnego domu beRKeR b.iQ
Seria Berker B.IQ sprawi, że życie w Państwa „inteligentnym domu” stanie się jeszcze bardziej przyjemne.
W skład każdego z elementów sterujących może wejść kilka składników, w tym: regulator temperatury, ciekłokrystaliczny wyświetlacz informacyjny, przełącznik dotykowy oraz czasowy. Wyposażenie produktów B.IQ w detale 
ułatwiające ich użytkowanie, takie, jak: diody wskazujące aktywne funkcje, podświetlane listwy opisowe oraz czytelny wyświetlacz informacyjny sprawia, że kompleksowa obsługa Państwa domu oraz dostosowanie atmosfery w nim 
panującej do Państwa potrzeb, stanie się zadaniem dziecinnie prostym.

BERKER TS SENSOR
Nowy przycisk Berker TS pozwala uzyskać niespotykana jakość obsługi domu. Sterowanie za pomocą sensorów staje się teraz wyjątkowym „dotykowym” przeżyciem. Jedno muśnięcie palcem po szklanej powierzchni wystarcza aby 
sterować oświetleniem, żaluzjami, roletami oraz wieloma pozostałymi funkcjami. Minimum formy pozwala dopasować przycisk „od ręki” do najbardziej wymagającego stylu wnętrza.
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Berker jest pielęgnującym tradycję niemieckim 
przedsiębiorstwem rodzinnym oraz jednocześnie 
międzynarodowo rozpoznawalną marką wzorniczą. 
Od 1919 roku produkujemy w Sauerland wysokiej 
jakości włączniki i systemy, których jakość i wzornictwo 
przetrwały próbę czasu. Zostały wielokrotnie 
wyróżnione nagrodami i dzisiaj można je znaleźć 
w kilku najbardziej imponujących budynkach na świecie. 
Oferujemy Państwu produkty zaspakajające każdy gust 
oraz zaprojektowane z wykorzystaniem najnowszych 
osiągnięć techniki – Berker nasz własny styl.

BERKER B.CUBE
Swą nazwę zawdzięcza charakterystycznym konturom przypominającym sześcian. Jego design stworzono 
w znamienitym niemieckim atelier. Technika, wykonanie oraz wymogi jakościowe są dziełem firmy Berker 
– jednego z najbardziej renomowanych producentów włączników. 

BERKER B.7 GLAS
Klasyczna forma serii B. w połączeniu ze szlachetnym szkłem w Berker B.7 nada Państwa pomieszczeniom 
szczególnego uroku. Przejrzysty design komponuje się idealnie z najprzeróżniejszymi stylami wystroju wnętrz. 
Czekają Państwa pełne wrażeń widoki.

BERKER GLASSERIE
Prosto a zarazem szlachetnie – seria Berker Glasserie to niezwykłe połączenie designu z odpowiednim 
materiałem. Zarówno rzeczowe wzornictwo w stylu Bauhaus, jak i przejrzystość użytego szkła przyczyniają 
się do spełnienia Państwa marzeń dotyczących nadania indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru 
pomieszczeniom. Przezroczysty materiał idealnie komponuje się z otoczeniem. Tak w stylowym jak 
i nowoczesnym pomieszczeniu.

BERKER POLSKA Sp. z o.o. 

ul. Średzka 19

62-035 Kórnik

tel. 61/ 817 99 00

fax 61/ 817 99 01

biuro@berker.pl

www.berker.pl

BERKER K.1
Ostre kanty, prostokątny kształt, wysoki połysk, niezwykła prostota bez żadnych dodatkowych elementów kompozycyjnych to 
cechy designu nowego programu Berker K.1. Dzięki swej nowej interpretacji rozumienia ponadczasowości wzornictwa, Berker 
spełnia życzenia wielu inwestorów i architektów nadając pomieszczeniu jasny, prosty, a przez to ponadczasowy charakter.

BERKER K.5
Konsekwentnie prosty kształt oraz stonowana, matowa powierzchnia stali nierdzewnej to główne atrybuty nowej serii 
Berker K.5. Najwyższa jakość wykonania, prosta forma. Świetny materiał i doskonałe wzornictwo idealnie komponują się 
z nowoczesnym wystrojem wnętrz. K.5 – oczywisty wybór wszystkich znawców perfekcyjnej aranżacji.

BERKER B.3
Berker B.3, wykonany z oryginalnego aluminium, ujmuje swym łagodnym blaskiem metalu i prostotą formy. Brylantowa 
optyka designu nada Państwa wnętrzu ponadczasową estetykę.

BERKER SERIE 1930
Nowocześnie a zarazem klasycznie – Berker Seria 1930 w stylu funkcjonalnego wzornictwa Bauhaus otoczy Państwa 
powiewem oryginalności. To perfekcyjne połączenie nowoczesnej techniki z ponadczasowym designem.


