
Hoteloplossingen

Waar 
gasten 
zich thuis 
voelen



Wat kan ik 
voor u doen?
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Hager.  
A partner 
made 
for you.

Als competente partner voor  
de elektrische infrastructuur in  
gebouwen met expertise in ener-
giedistributie en -management en 
complete oplossingen voor auto-
matisering en kabelmanagement 
trekken we graag samen met je op  
in jouw projecten.

Wij luisteren naar jouw specifieke  
behoeften, adviseren je en leveren 
de oplossingen en de services die 
precies op jouw wensen zijn afge-
stemd. 

Met onze ervaring maken we  
de werk- en leefruimtes van  
morgen mogelijk.

Utiliteitsprojecten
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Architectuur / Design

“Hager oplossingen 
passen perfect in  
moderne designs, 
dankzij hun grote  
variëteit en klassiek, 
tijdloos ontwerp.” 

Interieurarchitect JAZ Hotel Stuttgart, Cord Glantz
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Design dat elke  
kamer de finishing 
touch geeft.

Architectuur / Design

De grote variëteit in het Hager-aanbod schakel- 
materiaal en gebouwautomatisering biedt je 
een unieke keuze van 240 verschillende producten  
in 15 designs, van klassiek tot hedendaags.

Om te ontdekken welke producten en oplossingen het beste bij je ideeën passen, bieden  
we creatieve geesten een toolbox met productdemo’s, projectvoorbeelden en brochures.
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Wanneer oplossingen 
perfect passen bij  
jouw designwensen.

Of het nu klassiek, modern of eigentijds 
is, onze designs bieden je een unieke  
keuze in vormen, afwerkingen, materialen  
en kleuren, waarmee je een individuele  
oplossing vindt voor elk architectonisch 
concept en waarmee je kamers een  
persoonlijke touch geeft. 

Architectuur / Design
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De KNX roomcontroller reguleert de tem- 
peratuur en de ventilatie, afhankelijk van  
de voorkeur van de gebruiker. Individuele 
‘welkom’-scenario’s en opgeslagen kamer- 
scenario’s kunnen worden geselecteerd; 
net wat jouw gast het meest comfortabel 
maakt.

Architectuur / Design

Swipe, click, 
voel je goed.

 
Designserie 
berker Q.3
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Architectuur / Design
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Architectuur / Design

Moderne 
klassieker
Designserie berker R.classic combi-
neert op een stijlvolle manier klassiek 
design met vier materiaalopties van 
hoge kwaliteit en een prachtige strak 
vormgegeven draaiknop.
 

 Designserie berker R.classic
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De mooiste plek,  
waar hospitality 
en winstgevendheid 
samenkomen.

18 19

Investeer
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Investeer

We bieden op maat gemaakte oplos-
singen die te upgraden zijn en passen 
bij de werk- en leefruimtes van morgen. 
Uitbreiding van een energiedistributie-
systeem op locatie is een specialiteit 
van onze service-organisatie.

Maak van je hotel 
een duurzame 
investering.
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Investeer

Hou je pand net 
zo aantrekkelijk  
als op de eerste 
dag.

Als het gaat om design,  
gebruiksgemak, comfort 
en regelgeving, voldoen 
onze producten aan de 
behoeften van nu, maar 
ze zijn ook flexibel aan te 
passen aan toekomstige 
eisen. 
Door een gestandaardiseerde interface is snelle 
installatie mogelijk en het garandeert tevens com-
patibiliteit en de mogelijkheden voor toekomstige 
uitbreidingen. Zo kun je jouw gasten een unieke 
en aantrekkelijke ervaring bieden, nu en in de 
toekomst. Zoals een moderne co-werkplek in een 
comfortabele omgeving. 
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Investeer
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Operationeel

“Om een geweldige 
plek te creëren, heb  
je producten nodig  
die zowel functioneel 
als stijlvol zijn.”

General Manager Hobo Hotel Stockholm,  
Mattias Stengl
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Operationeel

Hotelkaarthouder, verlichtingsschakelaars en een ‘niet storen-kamer opruimen’ schakelaar in designserie berker R.1 glanzend

Wij ontwikkelen integrale en 
energiezuinige concepten die 
alle functies in de kamer  
samenbrengen. 

Dit betekent dat je energieverbruik centraal gemeten, gecon-
troleerd en gevisualiseerd kan worden. Het resultaat is dat 
je snel kostbare verbruikspieken kunt identificeren als ook 
onverwachte grenswaarde-overschrijdingen en operationele 
omstandigheden die afwijken van het ideaal. Je ziet waar het 
energieverbruik kan worden geoptimaliseerd en hoe kosten 
bespaard kunnen worden. 

Een hotelkaarthouder of energiebesparingsschakelaar is een 
onmisbaar onderdeel van elke hotelkamer en helpt je om  
aanzienlijke energie- en kostenbesparingen te realiseren.

Wanneer de gast de kamer verlaat, worden automatisch  
alle verbruikers, zoals verwarming, ventilatie, airconditioning, 
verlichting en media-apparaten op stand-by gezet of volledig 
uitgeschakeld. Automatische temperatuurregeling alleen  
al kan het energieverbruik van een kamer 10 tot 20% terug-
brengen. 

Wij reduceren
operationele kosten
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Operationeel

Naast de kamers zijn de publieke  
ruimten, zoals het restaurant, de bar 
en de spa een bron van mogelijke 
energiebesparing.

Goed te weten
Aanwezigheids- en bewegingsmelders zorgen 
voor energiebesparende verlichting in een 
hotel. Ze zorgen dat verlichting automatisch 
uitgeschakeld wordt, wanneer er geen gasten 
of medewerkers aanwezig zijn of wanneer de 
kamer al voldoende verlicht is door daglicht. 

Zo dragen ze bij aan:

... het verbeteren van de energie-efficiëntie

... het verlagen van exploitatiekosten

... het terugbrengen van de CO2-uitstoot
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Operationeel



‘Niet storen’ 
schakelaar
De ‘niet storen-kamer schoonmaken’ 
schakelaar geeft de wens van de 
gast duidelijk door aan het personeel. 
Goede communicatie tussen gasten 
en medewerkers optimaliseert de 
workflow.
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Operationeel 

De ‘niet storen/kamer schoonmaken’ 
schakelaars worden in onze eigen 
productiefaciliteit gemaakt, waar ze op 
klantspecificatie worden ontworpen 
en geproduceerd voor jouw hotel. Dit 
maakt een perfecte afstemming op de 
interieurarchitectuur mogelijk en laat 
jouw gasten en personeel moeiteloos 
communiceren vanaf het moment dat 
de gast arriveert.



Eén partner voor alles  
wat je nodig hebt.

Integrale oplossingen voor  
werk- en leefruimtes
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Oplossingen

Wandgoot
Snelle installatie,  
gemakkelijk aanpassen, 
robuust materiaal: Hager 
wandgootsystemen voor 
geavanceerde elektrische 
installaties met veilige 
kabelvoering in een heden-
daags design.

Schakelaars en  
contactdozen
Van een moderne standaard tot  
luxe maatwerkopties. In het aanbod 
Hager-schakelmateriaal staan ver-
schillende berker-designs ter beschik-
king om elke functie in de juiste look 
te verzorgen.

Vloerinstallatie-
systeem
Vloerinstallatiesysteem electra-
plan biedt de juiste oplossing 
voor elke ondergrond. Er is 
een groot aanbod vloerdozen 
voor ons vloerinstallatiesys-
teem; rond of rechthoekig, van 
polyamide of roestvaststaal, 
voor droog of nat gereinigde 
vloeren. Flexibel in te delen en 
met multimedia connectivity.

Plintgoot
Plintgootsystemen voor 
ongecompliceerd, flexibel 
opbouwkabelmanagement. 
De positie van aansuitingen 
kan eenvoudig aangepast 
worden. Een vooruitstre-
vend design met een brede 
keus in kleuren en dessins. 

Gebouwautomatisering
Het KNX-protocol is de basis voor toe-
komstzekere gebouwautomatisering in 
Easy- of System-mode. De roomcontroller 
in een van de berker-designs combineert 
aantrekkelijke vormgeving met een inno-
vatief bedieningsconcept: een groot aan-
tal functies kan door middel van swipen 
opgeroepen worden.

Automatisering & bediening
Manage comfort en veiligheid van de gebruikers terwijl je de ruimte 
en kosten optimaliseert. 

Kabelmanagement
Energie en data precies daar waar het nodig is, voor de 
totale levensduur van het gebouw.

Deurcommunicatiesysteem  
elcom is enorm veelzijdig en  
aan te passen aan je situatie. 
Er zijn buitenstations in een 
hoogwaardige uitvoering en 
binnenstations met groot be-
dieningsgemak en aantrek-
kelijke designs, die passen 
bij diverse berker-design 
schakelmateriaalseries. 

Deurcommunicatie- 
systeem
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Energiedistributie
Vertrouw erop dat personen en bezittingen veilig zijn - 
met nadruk op energie en efficiency.

Elektrische 
infrastructuur

Energiemonitoring
Energieverbruik meten, vastleggen en delen met behulp 
van intelligente energiemeters. 

Energie-
management 

Intelligente energiemeters
Als je energie wilt besparen of wilt kunnen ver-
rekenen, moet je het uiteraard eerst inzichtelijk 
maken. Duurzaamheidsdoelstellingen en -maat-
regelen maken het meten van energiestromen 
vandaag de dag inmiddels onmisbaar. Alle initia-
tieven om op een meer duurzame manier energie 
te verbruiken of tot een nauwkeurige verbruiksaf-
hankelijke energiefactuur te komen, beginnen bij 
meten, vastleggen en delen. Intelligente energie-
meters zijn hierbij een eerste vereiste.

Hoofdschakel- en  
verdeelinrichting
unimes bouwvorm 1 t/m 4b tot 6300 A

Energiedistributie- 
systemen

E-mobility
witty.park laadstation  
met autorisatie

univers N HS tot 1600 A univers N tot 630 A
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Oplossingen 

Een hartelijk
welkom

Beveiligings-  
componenten

Vloerinstallatie

USB-contactdoos

Led-dimmer

Rookmelder

Verhoog de veiligheid met Hager- 
rookmelders, zodat je gasten gerust 
kunnen slapen. 

Handige toevoegingen, zoals deze 
3A-stroomvoorziening voor  
smartphones en tablets.

Vlamboogbeveiliging: een vlamboog-
beveiliging detecteert kortsluitstromen 
en schakelt het betreffende circuit in 
minder dan een seconde uit.

Dimmers voor moderne verlichting, 
zoals led, zorgen voor sfeervolle en 
energiezuinige verlichting. 

Met een haast onzichtbare energie-  
en datanetwerkinfrastructuur in de 
vloer kun je flexibel aanpassen en  
uitbreiden. Renovatie van bekabeling 
achteraf is eenvoudig mogelijk. 

Visualisatie gebouw-
automatisering

Beheer verlichting, zonwering,  
media en klimaat via een touchscreen 
of tablet met gebouwautomatiserings-
systeem (KNX) in combinatie met  
Domovea-visualisering.
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Oplossingen 

Comfortabel 
verblijf

Aanwezigheids- en  
bewegingsmelders

Schakelaars en  
contactdozen

Plintgoten met 
ledverlichting

‘Niet storen’  
schakelaar

Aanwezigheidsmelders reageren op be-
weging en aanwezigheid van mensen. 
De verlichting schakelt in bij beweging. 
Wanneer er voldoende daglicht is, 
schakelt de verlichting uit of dimt. Dit 
bespaart energiekosten.

Beschikbaar in een groot aantal  
berker-designseries, van stijlvol  
modern tot tijdloos klassiek. Met  
uitgebreide mogelijkheden voor  
maatwerk in kleur, materiaal en  
combinaties. 

‘Niet storen-kamer schoonmaken’ 
schakelaars kunnen worden  
gecombineerd met een rood/groen 
indicatielampje.

Ruime keuze in kleuren en stijlen. 
Plintgoten zijn met diverse energie-/
data-/multimedia-aansluitingen te 
combineren. De uitvoering met led-
strip en bewegingsmelder zorgt voor 
comfortabele nachtrouteverlichting.

Intelligente 
bediening

Bedieningscomfort & design: 
gemakkelijke bediening van een  
gebouwautomatiseringssysteem 
(KNX) met moderne look. 
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Oplossingen 

Praktische
conferentieruimtes
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Plafond-
kanaalsysteem

Zuilen voor energie 
en data

Inbouwschakel-
materiaal

Verzonken 
vloerdozen

Vloerinstallatie
electraplan

Zwarte 
wandgoot

Een fraaie oplossing voor kabelinfra-
structuur langs het plafond met de 
optie van geïntegreerde verlichting in 
een strak aluminium design. 

Een zwarte wandgoot past in veel 
situaties uitstekend in de binnenhuis-
architectuur en biedt een flexibele 
oplossing voor energie- en data-
voorziening. 

De ideale energievoorziening voor 
conferentieruimtes. Kan in verschil-
lende vloeren geïnstalleerd worden 
door een geringe hoogte. 

Een designelement met tal van func-
ties. De energie- en datavoorziening 
kan op de ideale hoogte worden af-
gestemd en het systeem kan worden 
aangesloten op plafondsystemen.

Een onopvallende manier om de hele 
ruimte te voorzien van de benodigde 
energie en data. Gemakkelijk aan te 
passen aan een nieuwe ruimte-inde-
ling. 

Aansluitingen voor energie, data en 
schakelaars, maar ook HDMI, VGA of 
USB kunnen stijlvol in de wandgoot 
worden ondergebracht.
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Betrouwbare  
energieverdeling

Een goed ontworpen en gebouwd 
energiedistributiesysteem is de 
basis en geeft zekerheid voor de 
bedrijfsvoering. Hager heeft oplos-
singen voor het kleinste tot en met 
het grootste gebouw. 
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Oplossingen 

Energievoorziening 
naar behoefte

Onderverdelers 
voor elke situatie

Het aanbod verdelers biedt in elke 
situatie de juiste uitvoering, bijvoorbeeld 
voor inbouw in de gang of op de kamer.

Service &  
onderhoud

Intelligente  
energiemeting

Onze service-organisatie kan perio-
diek onderhoud aan de hoofdverdeler 
en componenten uitvoeren, voor een 
bedrijfszekere werking.

Energiebesparing begint bij ener-
giemeting. In het brede aanbod 
energiemeters is voor elke wens een 
geschikte uitvoering beschikbaar.

E-mobility 
oplossingen

Laadstation witty.park is voorzien van 
een RFID-functie, zodat alleen perso-
nen met een badge gebruik kunnen 
maken van de laadmogelijkheid.
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Ethics

Energy

E for Ethics

E for Energy

We hebben kundige, gemotiveerde en gezonde medewerkers 
nodig om onze klanten de best mogelijke service en producten 
te kunnen bieden. Daarom voorzien we al onze teamleden van 
een veilige, gezonde werkomgeving en stimuleren we professi-
onele groei. Kansen om jezelf te ontwikkelen zijn er voor ieder-
een. We zijn voorstander van diversiteit en werken volgens een 
Ethics Code in het hele bedrijf. 

Hager Group helpt klanten om slim energie te besparen. We 
analyseren en optimaliseren ook de milieuprestaties van onze 
producten gedurende de ontwikkeling en de productie. Door 
een gedetailleerd milieuprofiel voor de meeste producten zijn 
we transparant richting relaties en onszelf.

E3
Global warming, een tekort aan natuurlijke bronnen, sociale innovatie en de 
energietransitie: veel uitdagingen waar bedrijven en de maatschappij voor 
staan. De Hager Group ontplooit verschillende initiatieven om duurzame 
ontwikkeling te stimuleren met haar “E3” benadering.

E for Environment We werken voortdurend aan het reduceren van onze 
CO2-voetafdruk. We geven prioriteit aan onder meer 
het optimaliseren van transport vna onze producten 
en het terugbrengen van energieverbruik bij de pro-
ductie.

Environment
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“Sustainability 
betekent vooruitgang 
in overeenstemming 
met sociale, ecologi-
sche en economische 
voorwaarden.”

Daniel Hager, CEO van de Hager Group

Duurzaamheid – Interview
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Er zijn tal van definities voor het 
woord “sustainability” – wat is de 
jouwe?

Daniel Hager: Sustainability, duur-
zaamheid, betekent vooruitgang in 
overeenstemming met sociale, ecolo-
gische en economische voorwaarden. 
Alle drie dragen bij aan het behoud van 
een winstgevende groei van een bedrijf 
op de lange termijn. 

Je zou kunnen stellen dat een 
bedrijf ook winstgevend kan zijn 
zonder rekening te houden met 
deze voorwaarden. Er zijn genoeg 
voorbeelden van bedrijven die zo 
werken. 

Ja, die zijn er. Maar wij richten ons 
op langetermijngroei in plaats van 
kortetermijnresultaat. Het spreekt 
voor zich dat geld verdienen iets is dat 
we moeten en willen doen. Maar het 
belangrijkste is hoe we dat doen. We 
willen de dingen goed doen en voor de 
goede redenen. Bijvoorbeeld door een 
ethische aanpak te hanteren in de om-
gang met medewerkers, partners en 
leveranciers, en door steeds te werken 
aan het verkleinen van de ecologische 
voetafdruk en het ontwikkelen van 
energie-efficiënte oplossingen voor 
onze klanten. Het resultaat dat we de 
afgelopen jaren hebben bereikt, laat 
zien dat we de goede richting op gaan. 

Is de Hager Group zo succesvol 
dankzij of ondanks haar benadering 
van duurzaamheid?

Absoluut ‘dankzij’. Zo stelde de 
CO2-voetafddruk die we vorig jaar 
hadden ons in staat om duidelijk te 
bewijzen dat lagere uitstoot en lagere 
energiekosten hand-in-hand gaan. In 
dat opzicht kunnen ecologische as-
pecten al snel leiden tot economische 
en vice versa. 

Daniel Hager is nu al bezig de 
toekomst vorm te geven.

Een opvallend onderdeel van jullie 
E3 duurzaamheidsbenadering is  
dat het alleen kijkt naar ethiek,  
omgeving en energy. De economi-
sche factor wordt buiten beschou-
wing gelaten. 

… Heel eenvoudig omdat economi-
sche efficiëntie een basisvoorwaarde 
is! Hager Group wil en moet winstge-
vend zijn, al is het maar om de dood-
eenvoudige reden dat we anders geen 
bestaansrecht hebben op de korte of 
lange termijn. Dit betekent dat winst-
gevendheid in geen geval een rand-
verschijnsel is dat wordt veroorzaakt 
door onze duurzame bedrijfsfilosofie, 
maar eerder zowel de vereiste als het 
resultaat op hetzelfde moment.

Wil je dat toelichten?

We zijn er vast van overtuigd dat we 
bijvoorbeeld ook waarde moeten 
creëren in de markten, waarin we 
inkomsten genereren. We willen banen 
en perspectief bieden aan de mensen 
aan wie we ons product verkopen. Dit 
zijn we verplicht aan onze omgeving, 
niet alleen in onze hoedanigheid als 
een goed bedrijfsburger, maar ook 
om ervoor te zorgen dat onze produc-

ten een hoge mate van acceptatie en 
populariteit genieten. Vanzelfsprekend 
produceren wij in Azië en Latijns- 
Amerika met dezelfde kwaliteitsnor-
men als in Europa, maar met een 
groter aandeel handwerk. In Europese 
landen met hoge lonen kunnen we ons 
dit alleen veroorloven met een hoog 
niveau van automatisering en gekwa-
lificeerd personeel. Door te investeren 
in bijscholing voor onze medewerkers, 
investeren we ook in ons concurrentie-
vermogen. 

Als we elkaar over tien jaar weer 
ontmoeten, wat zijn dan de belang-
rijkste vorderingen die u op het 
gebied van duurzaamheid heeft 
bereikt?

Je vindt een deel van het antwoord 
in ons Project 2015, waarin we de 
duurzaamheidsvoorwaarden heb-
ben gedefinieerd, waarmee we onze 
prestaties in de komende jaren continu 
willen verbeteren. Ze omvatten verdere 
training voor onze medewerkers, meer 
ecologisch productontwerp en het 
vergroten van het omzetaandeel van 
producten, waarmee onze klanten in-
telligenter resources kunnen gebruiken.
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Een wereld van
maatwerk-
oplossingen.

Nooit is het verlangen naar persoonlijke  
expressie sterker geweest, nooit zijn de 
mogelijkheden groter geweest. Een ver- 
langen dat vooral wordt weerspiegeld in  
de wereld van de persoonlijke leefruimte.

Bedenk het maar. Wij maken het.

Maatwerk

De verandering is duidelijk. Individualisering is al langer een 
grote trend in alle facetten van ons leven en heeft ook zijn 
weg gevonden naar het hotelwezen. Een hotel straalt leven-
digheid uit en vertrouwt op originaliteit in het ontwerp en de 
visualisatie van een duidelijk concept. Het is een expressie 
van de persoonlijkheid en goede smaak van de eigenaar. 
Vooral op maat gemaakte oplossingen, zoals maatwerk-
designs, zijn een belangrijke succesfactor gebleken. Om op 
te vallen in de markt, moet de traditionele standaard over-
boord gegooid worden, ten gunste van ongewone ideeën die 
gasten prikkelen.

De maatwerkorganisatie van Hager houdt hier rekening mee 
en levert een beslissende bijdrage om van een hotel een 
unieke plek te maken. In onze productiefaciliteit combine-
ren we middelen en know-how om complete oplossingen 
te creëren die aan alle vereisten voldoen. Van individueel 
geconfigureerde pakketten van ons bestaande assortiment, 
tot de individuele aanpassing van producten, en zelfs de 
eigen ontwikkeling van unieke producten die zorgvuldig met 
de hand worden vervaardigd. 
De mogelijkheden zijn bijna eindeloos en omvatten het hele 
spectrum van moderne elektrische installaties. Het komt  
allemaal samen. Alles komt uit één bron. Optisch en tech-
nisch. Consequent hoge kwaliteit. Geen compromissen.
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Maatwerk – Interview
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“Maatwerk is een uitnodiging voor individueel 
ontwerpen.” Hoe zit dat?

EvH: Kijk bijvoorbeeld eens naar de opties die je 
hebt bij het configureren van deurcommunicatie. 
Dat is een open uitnodiging om met de modules 
te spelen. Volgens de behoeften en wensen van 
jouw klant. Je hebt alle vrijheid binnen het kader 
van de modules. Alle onderdelen passen op 
elkaar en bij elkaar. En je samengestelde inter-
com-systeem en deuropener zullen weer harmo-
nieus aansluiten bij de designs van de lichtscha-
kelaars.  In dit kader ben je volledig vrij en kun je 
er zeker van zijn dat het grote geheel, de state-
ment die een object maakt, niet wordt verstoord, 
maar juist benadrukt.

Uiteindelijk is een schakelaar slechts een 
detail ...

EvH: Maar details hebben vaak invloed op het 
grote geheel. Bedenk hoeveel keer per dag je 
oog op een lichtknop valt... Ontelbare keren per 
dag kom je in aanraking met onderdelen van een 
elektrische installatie.
Dat is veel meer dan een detail. En daar komt de 
beslissende factor: deze constante ontmoetingen 
met details zijn niet alleen visueel, ze creëren een 
gevoel. Je weet: als je een kamer of een gebouw 
betreedt, voel je onmiddellijk harmonie. Het totale 
effect kan rustgevend of bevrijdend zijn, maar dat 
doet er niet toe. Op dat moment is het gevoel: 
“Alles is goed hier.” Je voelt je comfortabel. Geen 
onderbrekingen en geen compromissen.

Erwin van
Handenhoven
geeft producten  
een uniek uiterlijk.

Een designconcept is hier consequent toegepast. 
En als er een onderbreking is, dan is die opzette-
lijk. Het is tenslotte de bedoeling van elke ontwer-
per om een consistente statement te maken met 
de objecten die hij behandelt. En je kunt dit alleen 
bereiken door een harmonieus ontwerp - tot in de 
kleinste details.

Je producten zijn zo divers. Hoe kunnen ze 
nog steeds deel uitmaken van een uniform 
ontwerp?

EvH: Zodra de ontwerpfase begint, kijken we in 
twee richtingen: aan de ene kant hebben we de 
binnenkant van het product. Waar zijn de beper-
kingen? Aan welke criteria moet worden voldaan? 
Wat vertelt de functie van het product ons? Aan 
de andere kant hebben we de buitenwereld: hoe 
gebruiken onze klanten de producten? In welke 
context worden ze gebruikt? Wat verwachten 
mensen van dit product? En ook: hoe gaat de 
installateur om met deze verwachtingen? In welke 
situatie wordt het product geïnstalleerd? We 
stellen onszelf deze vragen voor elk product, of 
het nu een verdelerbehuizing of een rookmelder 
is. Dit maakt dat we al in staat zijn om een eerste 
gezamenlijke statement te maken. Een ontwerper 
voegt zijn persoonlijke stijl toe aan elk product 
- een beetje zoals een eigen creatieve handteke-
ning - en dit creëert een uniforme range. En dat 
is precies het beslissende detail dat uiteindelijk 
zorgt voor een gevoel van naadloze eenheid.

“Ons maatwerk  
creëert een creatief 
kader, waarbinnen 
de adviseur vrij  
kan bewegen.”

Erwin van Handenhoven, 
Hager Group Design Director
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Projecten

Enjoy 
your stay

 Designserie berker Q.3

Hotel Valies
Roermond
Gelegen op een unieke locatie in het 
centrum van Roermond, aan de oever 
van de Roer, is hotel Valies omringd 
door diverse historische gebouwen 
en de Voorstad, een van de oudste 
stadsdelen. In dit familievriendelijke 
hotel bevindt zich onder meer een 
kinderruimte met allerlei vertier.  
Hotel Valies staat voor betaalbare 
luxe. Hager-schakelmateriaal berker-
design Q.3 draagt bij aan de uitraling 
van dit luxe familiehotel.



Projecten

Antje van de Statie,
Weert
Tegenover het station in Weert is in een 
monumentaal pand Brasserie-Hotel 
Antje van de Statie geopend. Met luxe 
kamers, zalen, een sfeervolle brasserie 
en een ‘herenkamer’ is het hotel volledig 
gericht op sfeer en verzorging van de 
gasten. De KNX-besturing en schakel-
materiaaldesign berker R.1 in speciale 
maatwerkkleur maken het qua comfort 
én design mogelijk. De betrouwbare 
energievoorziening zorgt voor bedrijfs-
zekerheid en continuïteit.

25hours Hotel Bikini, 
Berlijn
Gevestigd in het Charlottenburg- 
district in Berlijn trekt dit uitzonderlijke 
hotel creatieve mensen van over de 
hele wereld aan. Het hoogstaande 
hedendaagse interieurontwerp speelt 
met contrasten en verenigt ze tot een 
unieke urban jungle die gedijt op tallo-
ze fraaie details. Een van deze details 
is de berkerdesign R.1 schakelaar, 
die in deze omgeving past alsof ze op 
maat gemaakt is. Het combineert ron-
de centraaldelen met een zacht frame 
met afgeronde hoeken. De avant-gar-
distische keuzes in materialen zullen 
zeker indruk maken op alle gasten.
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Feel 
welcome
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Projecten

Make 
yourself at 
home

Post-Plaza,
Leeuwarden
Een monumentaal voormalig post-
kantoor in Leeuwarden werd volle-
dig verbouwd met behoud van de 
historische elementen. Gerben van 
der Molen van Stars Design koos voor 
berkerdesign schakelmateriaal ‘Serie 
1930’ om het karakter van het gebouw 
stijlvol te benadrukken in combina-
tie met bijzondere designelementen 
gebaseerd op het thema post. Op de 
kamers werd voor het comfort van de 
gasten een maatwerkaanpassing aan 
de bestaande schakelaar gedaan. De 
klassieke draaiknop werd vervangen 
door een drukknop.                                  
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Hager Group
Hager Group is een toonzettende aan-
bieder van oplossingen en services voor 
elektrische installaties in woningbouw, 
utiliteit en industriële gebouwen. 

Als onafhankelijk familiebedrijf met de 
thuisbasis in Duitsland, zijn we een van de 
voorlopers in innovatie in onze industrie 
met 1,9 miljard euro omzet in 120 landen  
en vestigingen in 23 landen.

Dagelijks staan 11.400 medewerkers in 
dienst van onze klanten om kwaliteits-
oplossingen te leveren. In Nederland 
staan we sinds 1991 voor je klaar,  
tegenwoordig met 120 collega’s. 

Kennisdeling is een van onze kern- 
waarden. Dit brengen we in de praktijk 
door het aanbieden van een uitgebreid 
trainingsprogramma en seminars. Competente  

en betrokken 
medewerkers 
over de hele 
wereld
Hager-medewerkers  
wereldwijd

31%
Frankrijk

17%
buiten Europa

27%
Duitsland

25%
Europese landen

Innovatief over de 
hele linie

3.000
Actieve patenten

> 6%
Aandeel van de omzet geïnvesteerd in
onderzoek en ontwikkeling

30.000
Aantal trainingen (persoonlijk  
en e-learning)

Organische 
groei 2017

+3,6%
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Hager Group - Profiel

11.400 medewerkers:
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Wij zijn 
jouw partner.

Service en advies

Hager. A partner made for you.

Omdat we weten dat zaken tussen mensen worden gedaan, 
is dichtbij onze klanten staan een van onze belangrijkste 
bedrijfswaarden. Al onze collega’s staan voor je klaar en 
jouw persoonlijke contactpersoon is volledig op de hoogte 
van jouw behoeften en wisselt ideeën uit met onze specia-
listen, wanneer dat nodig is. Dit stelt hem in staat om jou te 
adviseren en oplossingen aan te bieden die aan jouw eisen 
voldoen en een echte meerwaarde bieden.

Wij begeleiden je door alle fasen van je project. Onze  
projectmanagers staan in contact met alle partijen en 
zorgen voor een vlekkeloos projectverloop - een merkbare 
last van je schouders af. Onze service-organisatie kan op 
locatie uitbreidingen of periodiek onderhoud verzorgen. 

We ontvangen je graag in de Hager Expo in Den Bosch om 
het design en de werking van ons brede pakket oplossin-
gen te komen bekijken. 

Neem gerust
contact met ons op

T +31 73 642 85 84
sales@hager.nl

Op hager.nl/hotels vind je meer informatie. 



Hager
Postbus 708
5201 AS  ’s-Hertogenbosch

Telefoon (073) 642 85 84
info@hager.nl
hager.nl

 Hager Nederland
 Hager Nederland
 Hager TV Nederland
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Met dank aan deze hotels voor de fotografie:  

Brasserie-Hotel Antje van de Statie Weert | www.antjevandestatie.eu 

Post-Plaza Hotel & Grand Café Leeuwarden | post-plaza.nl

Grand Hotel Valies Roermond | hotelvalies.nl

Hobo Hotel Stockholm | hobo.se

At Six Hotel Stockholm | hotelatsix.com

JAZ Stuttgart | jaz-hotel.com


