
Onderstreep het karakter  
van je huis.

Q.7
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Een thuis  
is altijd een  
afspiegeling 
van zijn  
bewoners.

Een echt thuis weerspiegelt altijd de  
persoonlijkheid van de mensen die er  
wonen. Het heeft een sfeer en karakter.  
Dit wordt concreet in kleuren en vormen,  
in meubilair, vloerbedekking en accessoires.  
In kleine en grote kunstwerken.

Vanuit dit inzicht ontwikkelden wij de Berker 
Q.7. Deze individuele schakelaarserie brengt 
nieuwe materialen in beeld, die op hun beurt 
nieuwe mogelijkheden bieden om een huis 
helemaal naar eigen idee vorm te geven.  
Leisteen, beton, aluminium, glas, kunststof  
of roestvrij staal vervangen de gebruikelijke 
standaarden. 

Zoveel ruimte voor eigenheid inspireert tot 
ideeën buiten gebaande paden. Want wie  
zegt dat schakelmateriaal in de woonkamer 
hetzelfde moet zijn als in de keuken of  
badkamer?
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Bijzondere 
materialen 
voor bijzondere 
kamers.
Ieder mens is uniek. Ieder thuis ook.  
Waarom zou iedere schakelaar er dan 
hetzelfde uit moeten zien? Met zes  
verschillende materialen dienen zich  
uiteenlopende mogelijkheden aan  
om uw huis persoonlijk te maken.

Opvallend  
én elegant.
De Berker Q.7 springt enerzijds in het  
oog. Anderzijds lijkt hij te zweven door 
het transparante draagframe. Een  
spannend contrast.

Draagframe
Transparant
Dikte: 6 mm

Afdekraam
Dikte: 4 mm

Kunststof Leisteen Beton

Aluminium Roestvrij staal Glas
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Q.7 
Glas 

Materialen
4 mm zwart glas, 6 mm draagframe
4 mm polarwit glas, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 5-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish

Glas – zowel donker als helder – speelt  
met licht en reflectie. Het is een glad,  
vlak materiaal met een tijdloze, exclusieve  
uitstraling. De Berker Q.7 in glas weerspiegelt 
de volledige potentie van dit materiaal.  
Duidelijk aanwezig met een bijzondere  
en eigentijdse elegantie.
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Materiaal
4 mm aluminium geanodiseerd, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 5-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in 
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium 

Het hightech materiaal aluminium is niet alleen 
bijzonder licht. Het heeft ook een buitengewone 
uitstraling: zijn matte, soft-finish oppervlak komt 
warm en edel over. Én hypermodern. De Berker 
Q.7 in aluminium heeft het allemaal in zich.

Q.7 
Aluminium
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Q.7  
Roestvrij Staal

Materiaal
4 mm geborsteld roestvrij staal, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 5-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in 
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish

De Berker Q.7 in geborsteld roestvrij staal  
biedt een exclusieve interpretatie van dit  
tijdloze materiaal. De structuur en de bewuste  
oneffenheden roepen associaties op met  
vakkundig handwerk. Het metaal met  
bijzondere zuiverheidsgraad maakt zowel  
een markante als elegante indruk.
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Q.7 
Leisteen

Materiaal
4 mm natuurlijk leisteen, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 3-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in  
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish

De Berker Q.7 in donker leisteen geeft met 
respect aandacht aan dit materiaal met zijn 
onmiskenbare look en feel. Leisteen is op 
geheel eigen wijze edel. Maar nooit extra-
vagant. Het matte stenen oppervlak voelt 
warm aan. Je wordt geraakt als je het  
aanraakt. Leisteen zet in letterlijke zin  
een groot accent.
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Q.7 
Beton

Materiaal
4 mm getextureerd beton, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 3-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in 
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish

Beton als creatief element wint terrein in  
de hedendaagse architectuur. Architecten 
zijn dol op het materiaal. Ze ontwerpen er 
huizen en ruimten mee die minimalistisch, 
maar niet kil zijn. De Berker Q.7 in beton 
sluit aan bij deze ontwikkeling. Met veel  
liefde voor details.
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Materiaal
4 mm polarwit kunststof, soft-finish, 6 mm draagframe
4 mm aluminiumkleurige kunststof, soft-finish, 6 mm draagframe
4 mm antracietkleurige kunststof, soft-finish, 6 mm draagframe
Afdekramen
1-voudig tot 5-voudig horizontaal / verticaal

Centraalplaten verkrijgbaar in  
antraciet soft-finish, polarwit soft-finish, aluminium soft-finish

De Berker Q.7 in kunststof legt de  
nadruk op functionele elegantie. Een  
neutraal en bescheiden design-statement. 
Zodra je de Berker Q.7 kunststof goed  
bekijkt, ontdek je direct de kwaliteit  
achter die terughoudendheid. Zichtbaar  
en voelbaar.

Q.7 
Kunststof 
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Berker Q.3

Buitenmaten afdekraam
80,5 x 80,5 mm
Buitenmaten centraalplaat
58 x 58 mm

Berker Q.1

Buitenmaten afdekraam
80,5 x 80,5 mm
Buitenmaten centraalplaat
58 x 58 mm

Berker Q.7

Buitenmaten afdekraam
95,2 x 95,2 mm
Buitenmaten centraalplaat
58 x 58 mm

Als lid van de Q-schakelaarfamilie gebruikt de Berker 
Q.7 dezelfde basis als de designseries Q.1 en Q.3. 
Daardoor kan er onderling probleemloos worden 
gewisseld. Neem simpelweg de al beschikbare  
elementen van de Q-familie en zet de afdekramen  
van de Berker Q.7 op de inzetstukken. Klaar.

Grote verandering, 
kleine moeite.
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De Berker Q.7 biedt 
oneindige combinatie-
mogelijkheden.

De Berker Q.7 volgt het modulaire principe van  
de Q-familie. Dat wil zeggen dat je niet alleen  
de keuze hebt uit de materialen leisteen, beton, 
aluminium, roestvrij staal, kunststof en glas  
voor de afdekramen. Je kunt ook ieder materiaal 
naar eigen idee combineren met schakelaars  
en centrale componenten in de kleuren antraciet, 
polarwit of aluminium. Daarnaast heb je 1-voudige 
tot 5-voudige afdekramen ter beschikking. 

De functionaliteit van de nieuwe Berker Q.7 is met 
meer dan 250 varianten net zo divers. Het aanbod 
reikt van simpele schakelaars en praktische, maar 
veiligheidstechnisch interessante timers, tot  
comfortabele tastsensoren voor licht, zonwering 
of rolluiken.
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Manufaktur

Nog specifiekere  
wensen?
Ontdek onze Manufaktur. Hiermee heb je  
de mogelijkheid om jouw Berker Q.7 en alles  
daaromheen nóg persoonlijker te maken.

Onze werkwijze vertegenwoordigt het moderne 
en ongecompliceerde concept van productie op 
maat. Advies, planning en uitvoering allemaal in 
dezelfde hand. Vanuit dit principe bieden wij jou, 
volledig op maat, exclusieve eenmalige stukken 
en aangepaste grote series. 

Manufaktur vervaardigt perfect op elkaar 
afgestemde oplossingen. Van individueel 
geconfigureerde elektriciteitsbuizen en unieke 
schakelaars en bedieningspanelen tot de juiste 
deurcommunicatie.

Daarvoor gebruiken wij een grote verscheidenheid 
aan materialen, kleurschakeringen, decors en 

mogelijkheden voor afwerking. Altijd naargelang 
jouw individuele wensen en de eisen van een  
object. Ieder product is afkomstig uit Duitsland 
en vanzelfsprekend gelden voor Manufaktur  
dezelfde kwaliteitseisen als voor al onze producten 
en oplossingen.

De weg naar deze persoonlijke oplossing is  
ook nog eens opvallend eenvoudig: Laat jouw 
Hager-contactpersoon weten wat jouw wensen 
zijn, en hij of zij zal graag bij het samenstellen 
van jouw persoonlijke oplossing adviseren. 
Daarna berekenen wij bindend de verwachte 
levertijd en kosten. Zodra je tevreden bent, 
wordt er geproduceerd. Aansluitend zullen  
wij jouw persoonlijke product precies volgens 
afspraak leveren. 
 
Meer informatie vind je op hager.nl/berker Voorbeeld: Q.7 in geborsteld koper
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Product- 
en bestel-
informatie
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- Met meervoudige afdekramen kunnen er  
 tot vijf apparaten worden gecombineerd, 
 verticaal of horizontaal 
- Functionaliteit: meer dan 250 varianten 
- Leverbare materialen:  
 Leisteen, beton, 
 aluminium, roestvrij staal,  
 glas polarwit, glas zwart,  
 kunststof polarwit soft-finish,  
 kunststof antraciet soft-finish,  
 kunststof aluminium soft-finish

Afdekramen  
en materialen

De geometrische vorm van de schakelaar- 
serie Berker Q.7 onthult direct dat hij  
onderdeel is van de Q-schakelaarfamilie. 
Naast het exclusieve materiaalgebruik  
maken vooral de afmetingen het verschil.  
Zo is het afdekraam 95,2 x 95,2 mm en de  
centrale component 58 mm.  
 
Het 6 mm dikke transparante draagframe 
neemt de kleur van zijn omgeving aan.  
Daardoor treedt het 4 mm dikke afdekraam  
subtiel op de voorgrond.

Afdekramen

Afdekramen verkrijgbaar  
in de materialen: 
glas polarwit vergelijkbaar met RAL 9010 
glas zwart vergelijkbaar met RAL 9005 
aluminium geanodiseerd 
roestvrij staal geborsteld 
leisteen natuurlijk 
beton getextureerd 
kunststof polarwit, soft-finish  vergelijkbaar met RAL 9010 
kunststof antraciet, soft-finish vergelijkbaar met RAL 7021 
kunststof aluminium, soft-finish vergelijkbaar met RAL 9006

Centraalplaten

Centraalplaten verkrijgbaar  
in kunststof, soft-finish: 
polarwit vergelijkbaar met RAL 9010 
antraciet, gelakt vergelijkbaar met RAL 7021 
aluminium, gelakt vergelijkbaar met RAL 9006 
rood  vergelijkbaar met RAL 3003 
groen  vergelijkbaar met RAL 6029 
oranje  vergelijkbaar met RAL 2003
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Afmetingen

Materiaal: leisteen, beton 
 
 
Afdekraam 1-voudig
B 95,2 mm x H 95,2 mm, 1-voudig 
 
Afdekraam 2- tot 3-voudig, horizontaal
B 166,2 mm x H 95,2 mm, 2-voudig
B 237,2 mm x H 95,2 mm, 3-voudig  
 
Afdekraam 2- tot 3-voudig, verticaal
H 166,2 mm x B 95,2 mm, 2-voudig
H 237,5 mm x B 95,2 mm, 3-voudig 
 
 
Afdekraam 1,5-verticaal
H 154,2 mm x B 95,2 mm
Frame voor Q.1/Q.3/Q.7  
KNX-tastsensoren

Maattekeningen

Materiaal: kunststof polarwit,  
kunststof aluminium,  
glas polarwit, glas zwart,  
aluminium, roestvrij staal 
 
 
Afdekraam 1-voudig 
B 95,2 mm x H 95,2 mm 
 
Afdekraam 2- tot 5-voudig, horizontaal
B 166,2 mm x H 95,2 mm, 2-voudig
B 237,2 mm x H 95,2 mm, 3-voudig
B 308,2 mm x H 95,2 mm, 4-voudig
B 379,2 mm x H 95,2 mm, 5-voudig 
 
Afdekraam 2- tot 5-voudig, verticaal
H 166,2 mm x B 95,2 mm, 2-voudig
H 237,5 mm x B 95,2 mm, 3-voudig
H 308,2 mm x B 95,2 mm, 4-voudig
H 379,2 mm x B 95,2 mm, 5-voudig 
 
 
Afdekraam 1,5-voudig, verticaal
H 154,2 mm x B 95,2 mm
Frame voor Q.1/Q.3/Q.7  
KNX-tastsensoren
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Afdekraam, polarwit soft-finish

10116189

Uitvoering Verp. Best.Nr.

polarwit soft-finish, 1-voudig 10 10116189

polarwit soft-finish, 2-voudig 5 10126189
polarwit soft-finish, 3-voudig 5 10136189

polarwit soft-finish, 4-voudig 1 10146189

polarwit soft-finish, 5-voudig 1 10156189

Afdekraam, antraciet soft-finish

10116186

Uitvoering Verp. Best.Nr.

antraciet soft-finish, gelakt, 1-voudig 10 10116186

antraciet soft-finish, gelakt, 2-voudig 5 10126186

antraciet soft-finish, gelakt, 3-voudig 5 10136186

antraciet soft-finish, gelakt, 4-voudig 1 10146186

antraciet soft-finish, gelakt, 5-voudig 1 10156186

Afdekraam, aluminium soft-finish, gelakt

10116184

Uitvoering Verp. Best.Nr.

aluminium soft-finish, gelakt, 1-voudig 10 10116184

aluminium soft-finish, gelakt, 2-voudig 5 10126184

aluminium soft-finish, gelakt, 3-voudig 5 10136184

aluminium soft-finish, gelakt, 4-voudig 1 10146184

aluminium soft-finish, gelakt, 5-voudig 1 10156184

Afdekraam, natuurlijk leisteen

10116030

Uitvoering Verp. Best.Nr.

leisteen, 1-voudig 1 10116030

leisteen, 2-voudig 1 10126030

leisteen, 3-voudig 1 10136030

Afdekraam, aluminium gestraald

10116074

Uitvoering Verp. Best.Nr.

aluminium gestraald, 1-voudig 1 10116074

aluminium gestraald, 2-voudig 1 10126074

aluminium gestraald, 3-voudig 1 10136074

aluminium gestraald, 4-voudig 1 10146074

aluminium gestraald, 5-voudig 1 10156074

Afdekraam, glas polarwit

10116079

Uitvoering Verp. Best.Nr.

glas polarwit, 1-voudig 1 10116079

glas polarwit, 2-voudig 1 10126079

glas polarwit, 3-voudig 1 10136079

glas polarwit, 4-voudig 1 10146079

glas polarwit, 5-voudig 1 10156079

Afdekraam, glas zwart

10116076

Uitvoering Verp. Best.Nr.

glas zwart, 1-voudig 1 10116076

glas zwart, 2-voudig 1 10126076

glas zwart, 3-voudig 1 10136076

glas zwart, 4-voudig 1 10146076

glas zwart, 5-voudig 1 10156076

Afdekraam, roestvrij staal geborsteld

10116083

Uitvoering Verp. Best.Nr.

roestvrij staal geborsteld, 1-voudig 1 10116083

roestvrij staal geborsteld, 2-voudig verticaal 1 10126083

roestvrij staal geborsteld, 3-voudig verticaal 1 10136083

roestvrij staal geborsteld, 4-voudig verticaal 1 10146083

roestvrij staal geborsteld, 5-voudig verticaal 1 10156083

roestvrij staal geborsteld, 2-voudig horizontaal 1 10226083

roestvrij staal geborsteld, 3-voudig horizontaal 1 10236083

roestvrij staal geborsteld, 4-voudig horizontaal 1 10246083

roestvrij staal geborsteld, 5-voudig horizontaal 1 10256083

- voor verticale en horizontale montage

- voor verticale en horizontale montage

- voor verticale en horizontale montage

- voor verticale en horizontale montage

- voor verticale en horizontale montage

- voor verticale en horizontale montage

- voor verticale en horizontale montage

Berker Q.7 
Afdekramen

Technische wijzigingen voorbehouden 

Berker Q.7 
Afdekramen

Technische wijzigingen voorbehouden

- voor verticale en horizontale montage

http://www.berker.de/?artnr=10116189
http://www.berker.de/?artnr=10126189
http://www.berker.de/?artnr=10136189
http://www.berker.de/?artnr=10146189
http://www.berker.de/?artnr=10156189
http://www.berker.de/?artnr=10116186
http://www.berker.de/?artnr=10126186
http://www.berker.de/?artnr=10136186
http://www.berker.de/?artnr=10146186
http://www.berker.de/?artnr=10156186
http://www.berker.de/?artnr=10116184
http://www.berker.de/?artnr=10126184
http://www.berker.de/?artnr=10136184
http://www.berker.de/?artnr=10146184
http://www.berker.de/?artnr=10156184
http://www.berker.de/?artnr=10116030
http://www.berker.de/?artnr=10126030
http://www.berker.de/?artnr=10136030
http://www.berker.de/?artnr=10116074
http://www.berker.de/?artnr=10126074
http://www.berker.de/?artnr=10136074
http://www.berker.de/?artnr=10146074
http://www.berker.de/?artnr=10156074
http://www.berker.de/?artnr=10116079
http://www.berker.de/?artnr=10126079
http://www.berker.de/?artnr=10136079
http://www.berker.de/?artnr=10146079
http://www.berker.de/?artnr=10156079
http://www.berker.de/?artnr=10116076
http://www.berker.de/?artnr=10126076
http://www.berker.de/?artnr=10136076
http://www.berker.de/?artnr=10146076
http://www.berker.de/?artnr=10156076
http://www.berker.de/?artnr=10116083
http://www.berker.de/?artnr=10126083
http://www.berker.de/?artnr=10136083
http://www.berker.de/?artnr=10146083
http://www.berker.de/?artnr=10156083
http://www.berker.de/?artnr=10226083
http://www.berker.de/?artnr=10236083
http://www.berker.de/?artnr=10246083
http://www.berker.de/?artnr=10256083
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Informatie over  
centrale elementen vind 
je op onze e-catalogus 
op www.hager.nl

Productvoorbeelden:

Afdekraam, beton getextureerd

10116020

Uitvoering Verp. Best.Nr.

beton getextureerd, 1-voudig 1 10116020

beton getextureerd, 2-voudig 1 10126020

beton getextureerd, 3-voudig 1 10136020

Afdekraam met grote uitsparing

13096074

 - voor verticale montage
 - niet geschikt voor opbouwbehuizingen

Uitvoering Verp. Best.Nr.

polarwit soft-finish 1 13096189

antraciet soft-finish 1 13096186

aluminium soft-finish, gelakt 1 13096184

glas polarwit 1 13096079

glas zwart 1 13096076

aluminium gestraald 1 13096074

roestvrij staal geborsteld 1 13096083

leisteen 1 13096030

beton getextureerd 1 13096020

- voor verticale en horizontale montage

Berker Q.7 
Afdekramen

Technische wijzigingen voorbehouden

http://www.berker.de/?artnr=10116020
http://www.berker.de/?artnr=10126020
http://www.berker.de/?artnr=10136020
http://www.berker.de/?artnr=13096189
http://www.berker.de/?artnr=13096186
http://www.berker.de/?artnr=13096184
http://www.berker.de/?artnr=13096079
http://www.berker.de/?artnr=13096076
http://www.berker.de/?artnr=13096076
http://www.berker.de/?artnr=13096030
http://www.berker.de/?artnr=13096020


Sinds de oprichting in 1919 heeft Berker zich  
onophoudelijk doorontwikkeld. Het merk Berker  
met zijn rijke traditie behoort sinds enkele jaren  
bij de Hager Group en verbindt vanouds beproefde  
waarden met eigentijdse technologie en design.
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Berker Designer App:
Krijg een duidelijk beeld van de mogelijkheden van 
de nieuwe designserie Berker Q.7. Met de Berker 
Designer App kun je niet alleen alle denkbare 
materiaal-, functie- en kleurvariaties doorlopen, 
maar ook zien hoe de Berker Q.7 uitkomt op tal  
van achtergronden. De app voor Android-tablets  
kun je gratis downloaden bij Google Play of via 
www.hager.nl/berker

Nog meer te  
weten komen,  
ervaren en  
ontdekken.

das-intelligente-zuhause.de:
Op das-intelligente-zuhause.de vind je een online- 
adviseur voor opdrachtgevers en vernieuwers. Als 
ondersteunende tool staat de website vol met de 
oplossingen van de merken Hager, Berker en Elcom. 
Voor een intelligent thuis. Met heel veel aanvullende 
informatie en praktische planningshulpjes.

www.hager.nl/berker
Hier vind je alle informatie over het  
nieuwe schakelmateriaal Q.7.
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