
Hotell

Som att
komma 
hem.



Hur kan vi
hjälpa dig?

2 3
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Hager.  
Ett lönsamt 
partnerskap.

Som din expert och partner lyssnar vi 
noga till dina utmaningar och behov. 

Hager är en ledande leverantör av 
system, lösningar och tjänster inom 
elinstallation. Utbudet sträcker sig 
från eldistribution och kanalisation 
till strömställarsystem och smart 
fastighetsautomation för installation 
i hotell och övriga kommersiella 
fastigheter.

Vi önskar en nära kontakt för att i 
samråd med dig och ditt team leverera 
de lösningar och den service som 
krävs för att möta era särskilda 
målsättningar.

Låt oss vara er naturliga 
partner nu och i framtiden.

Commercial Business
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Architecture / Design

“Hager solutions 
fit perfectly into the 
language of modern 
design thanks to 
their variety and 
classic, timeless 
design.”

Cord Glantz, GEPLAN DESIGN Stuttgart
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Unik design 
som gör varje 
rum komplett.

Architecture / Design

Variationen av strömbrytare i berkers 
portfölj innefattar 240 unika produkter i 15 
olika designserier, från elegant standard 
till skräddarsydd manufaktur.
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Lösningar som 
matchar dina krav 
i varje detalj. 
Oavsett om du önskar ett klassiskt eller 
modernt uttryck, så erbjuder vi ett ovanligt 
brett utbud av designade strömbrytare. 
Välj efter form, färg, material och finish med 
möjlighet att individanpassa produkterna så 
de harmoniserar med inredning, arkitektur 
och hotellkonceptet.

Architecture / Design
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Låt hotellgästerna själva reglera den 
temperatur, ventilation och ljusbild de 
önskar i sitt rum - för att vi gillar olika. 
Ge en unik hotellupplevelse genom 
personlig och direkt kommunikation.

Architecture / Design

Svep, klicka
och koppla av. 

Fig. 
Serie berker Q.3 
Design
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Architecture / Design
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Architecture / Design

Serie berker R.Classic

Denna designserie kombinerar en 
klassisk design med fyra högkvalitativa 
val av material tillsammans med en 
elegant, roterande knopp.

Fig. Serie berker R.Classic
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Där gästfrihet 
och lönsamhet 
samverkar i 
stilfull miljö.

18 19

Invest
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Invest

Ett hotell bör självklart skapa lönsamhet över 
åren. Därför erbjuder vi flexibla lösningar 
som anpassas till morgondagens livsstil.

Gör ditt hotell till en 
hållbar investering.
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Lika attraktivt 
som dag ett. 

När det gäller design, 
komfort, användning 
och regler så uppfyller 
våra produkter, inte bara 
nuvarande behov utan är 
även anpassningsbara 
inför framtida krav.

Vår standardiserade apparatur möjliggör snabb 
installation som samtidigt garanterar kompatibilitet 
och potentiell expansion. På så vis kan hotell 
erbjuda gästerna en unik och tilltalande upplevelse 
idag liksom i framtiden. 

Invest
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Invest
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Energivisualisering 
Energibesparing och kostnadseffektivitet blir allt 
viktigare konkurrensfördelar. Framför allt när det gäller 
hotellfastigheter som har enorm potential att minska 
energiförbrukningen. Men du kan bara minska din 
energiförbrukning effektivt om du vet när, var och hur 
du förbrukar ditt effektuttag. Vårt mätsystem agardio.
manager hjälper dig att visualisera och tillgå denna 
information.

Invest

agardio är ett smart distributionssytem för lågspänning där alla Hager-
enheter inom agardio kommunicerar med varandra. Hjärtat i systemet 
är nya agardio.manager som automatiskt övervakar alla drivrutiner. 
Den kompakta enheten DIN samlar och lagrar data från upp till 31 
mät- och skyddsanordningar som finns i agardio.measure-familjen. 
Det som krävs är att enheterna har ett standardiserat gränssnitt som 
kallas Modbus. 

Via en webbläsare når du systemet och kan på så vis visualisera alla 
energivärden samt enkelt samordna din övervakning - på plats eller 
på distans. Användaren kan omedelbart se vilka enheter som körs 
tack vare inspelad avläsning, i realtid eller i olika trender. Agardio 
energiserver är även kompatibel med enheter från andra tillverkare.

Kontrollera 
Visualisera
Kommunicera



28 2928

Operational

“To create a great 
place to be, you 
need products that 
are both functional 
and stylish.”

Mattias Stengl, 
General Manager 
Hobo Hotel Stockholm
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Där gästen kan 
känna sig trygg. 

Operational

När det gäller elektrisk installation i hotellrum 
så är vi experterna som förser dina gäster med 
en god rumsupplevelse samtidigt som du gör en 
säker investering. För oss är säkerhet inte bara 
självklart utan vår viktigaste prioritering. 

Linjeskador, kabelslitage och dålig isolering kan 
orsaka att kablar antänds och börjar brinna, även 
vid endast 450 Joule. Ljusbågsdetektorn upptäcker 
dåliga mobilladdare eller andra felaktigheter och 
stänger då av påverkad elkrets. Så att du ska kunna 
garantera säkerheten för dina gäster.

Fig. Ljusbågsdetektor (AFDD)
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Operational

Fig. Hotelcard -, DND | MUR - och strömbrytare Berker R.1 glossy

Genom att ständigt utveckla 
sammankopplade och energi- 
effektiva koncept som integrerar 
alla rumsfunktioner kan vi ge dig 
smartare lösningar.

Detta betyder att din energiförbrukning kan kontrolleras, mätas 
och visualiseras centralt. Och som ett resultat av detta kan du 
snabbt identifiera dyra förbrukningstoppar, oväntade över-
gångar av gränsvärden och driftsförhållanden som avviker från 
idealet. Detta visar dig var energiförbrukningen kan optimeras 
och kostnader sparas.

En kortbrytare är därför en oumbärlig produkt i varje hotellrum 
som hjälper dig göra betydande energi- och kostnadsbespa-
ringar. En sådan kortbrytare finns som tillval i alla Berkers serier.

När gästen lämnar rummet, stängs automatiskt alla funktioner  
som värme, ventilation, luftkonditionering, belysning och 
mediaenheter ner tillfälligt eller helt. Endast den automatiska 
temperaturkontrollen kan minska energiförbrukningen av ett 
rum med 10–20 procent.

Vi minimerar 
dina operativa 
kostnader.
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Operational

Utöver alla hotellrum, har offentliga 
utrymmen så som restauranger, 
barer och spa stor potential till 
energibesparingar.

Visste du att…
Fig. Närvaro- och rörelsedetektorer möjliggör 
stor energieffektiv ljusstyrning. De säkerställer 
naturligtvis att ljuset automatiskt släcks ned 
när personal eller gäster inte är i rummet och 
anpassar grundljuset efter omgivande ljus som 
kommer in. På detta sätt bidrar de till…

… energieffektivisering
… sänkta operativa kostnader
… minskade koldioxidutsläpp
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Operational



“Stör ej” - knappen

En strömställare som kommunicerar 
gästens önskan om lugn och ro. ”Var 
god stör ej” har sällan varit tydligare 
liksom kommunikationen med hotell-
personalen.
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Operational 

En strömställare designad och tillverkad 
av vår egen berker manufaktur som 
alltid anpassar funktion och form efter 
hotellets kriterier. På så vis kan vi som 
partner säkerställa att designen harmo-
niserar med hotellkoncept och interiör.
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Redo för alla 
utmaningar i din 
dagliga planering. 

Planning

Dra nytta av lösningar, produkter 
och smarta tjänster i planeringen, 
med hjälp av Hager mjukvara. 

Vi erbjuder dig alltid hjälp i planering och projektarbete. Genom 
bland annat Hager Konfiguratorer - utformat för att förenkla din  
process när du formulerar anbud och projektlösningar. Vi kan 
även tillsammans med dig utveckla individuella lösningar.

Praktisk, transparent och alltid uppdaterad: Ladda ner på hager.se under fliken Hjälpmedel/ladda ner

Hager konfiguratorer

Med vår mjukvara för anbud har det aldrig varit lättare för dig 
att sammanställa specifikationer inför projekt med offentliga 
byggnader. Här kan du skissa upp dina specifikationer utan 
att behöva veta alla detaljer om systemen. På så vis blir det 
mycket smidigare för dig att förbereda ett anbud som berör 
lågspänningsfördelning. Samma sak gäller kabeldragning 
och anslutningssytem för rum. Hager Konfiguratorer sparar 
dig tid, ger support i din planering och säkerställer att dina 
anbud linjerar med dagens standard. 

hagercad

Mer planeringssäkerhet, mindre tidsåtgång och ökad be-
kvämlighet – erbjuds genom hagercad 4.1 och mycket mer. 
Planeringsprogrammet låter dig konfigurera lågspännings-
system i 3D – vilket gör processen lättare och mer över-
skådlig. hagercad 4.1 har ett stort antal funktioner som gör 
det möjligt att automatiskt skapa enkeldata och allpoliga 
kretsscheman efter att du listat nödvändiga enheter. I nästa 
steg formulerar hagercad en passande kapsling för miljön 
där detta ska monteras. Värmeberäkning ingår som är ett 
krav idag inklusive all dokumentation. Naturligtvis är allt i 
enlighet med gällande svensk standard EN61439.

BIM

Hager BIM-objekt utför digital 3D-planering av nya byggnader 
både överskådligt och mycket effektivt. I vår databas finns 
golvsystem och kanalisationssystem tillgängliga digitalt som 
BIM-objekt med filformat Revit och ArchiCAD. Objekten kan 
enkelt importeras till vanliga BIM-program. Våra golv- och 
kanalisations-system finns även i portalen för BIM-data. 
Resultatet av detta gör att du sparar tid, gör dig konkurrens-
kraftig och förbättrar kvaliteten i dina projekt.

Alla Hagers BIM-objekt är listade på hager.se/bim och bim-
object.com/hager-group

Effektiv planering, 
framgångsrikt utförande 
med Hager Konfiguratorer, 
hagercad och BIM
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Application fields

Kanaler
Snabb och flexibel installation. 
Finns i olika material och färger 
med stort sotiment av tillval. Kan 
måttanpassas för varje projekt.

Strömställare och 
vägguttag
Hotellkortsbrytare, USB, HDMI och 
internationella vägguttag. allt i 15 olika 
serier i 240 olika kombinationer. Du 
kan också välja en egen kulör eller yta 
som matchar hotellets interiör.

Golvboxsystem
Runda eller rektangulära, tillverkad av 
polyamid eller metall, för torra eller våta 
utrymmen - det finns ett stort utbud 
av flexibla lösningar i vårt sortiment för 
golvboxsystem. Boxarna kan komplette-
ras med en mängd olika multimediaut-
tag, som HDMI, USB och data m.m.  

Sockellist
Tidlös och innovativ design 
med ett stort urval av profiler 
och färger och uttagslösningar. 
Passande för exempelvis en 
hotellkorridor är profilen för 
LED-belysning som ger en mjuk 
och effektfull stämning.

Rumsstyrning
berker Rumskontroller kombinerar 
snygg design alla våra olika serier med 
innovativa koncept där många kom-
mandon kan kommuniceras med hjälp 
av enkla "svep och tryck"-funktioner.

04 Energifördelning

Sov gott med vetskapen om att både fastigheten och 
dina gäster är säkra - med tonvikt på energieffektivitet.

Energidistribution

03 Energimätning 

Hantera energiförbrukningen utan att äventyra service, 
kvalitet eller dina gästers säkerhet.

Energihantering

02 Rumslösningar 

Hantera bekvämlighet och säkerhet samtidigt 
som utrymme och kostnader optimeras.

Hantering av ärende 
och boyta

01 Kanalisation

Energi och data precis där den behövs, 
för att förenkla tillvaron nu och i framtiden.

Energivisualisering
Den nya agardio.manager visar hur mycket energi 
som förbrukas och var. Detta ökar energieffek-
tivitetsklassen (EIEC) av ett växelsystem och är 
kompatibelt med produkter från andra tillverkare.

Visualisering av energiförbrukning.
Övervakning och analysering av alla parametrar.
Förebyggande åtgärder, förhindrar systemfel.
Flexibel integrering för mätning av olika enheter.
Hållbarhet med högsta energieffektivitetsklass.

Ställverk
Unimes H upp till 4000A

Laddstationer
witty.park 
Ladda bilen här under 
hotellvistelsen

Stavar
Vid behov av flexibla lösning-
ar erbjuder uttagsstavar och 
stubbar goda möjligheter att 
enkelt installera bordsmo-
duler med anslutningar. De 
finns med olika design, färg 
och har ett stort urval av kraft 
samt mediauttag som harmo-
niserar med övrigt sortiment.

univers N 
upp till 630A

univers N 
upp till 1600A
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Room solutions / Cable management

Hotellrum

Närvarodetektor

Strömbrytare 
och uttag 

SockellistElcentral för rum 

HotellkortsbrytareRumsenheter

Närvaro detektorer reagerar snabbt på 
rörelse och närvaron av människor. Des-
sa agerar ihop med inkommande dagsl-
jus och reglerar den inställda ljusstyrkan 
för varje område. Detta sparar ytterlig-
are energikostnader.

Integrera rummen med modern drift 
och skapa en enkel anslutning till 
rumsstyrning.

Säkringar, jordfelsbrytare och termo-
stater monteras i elcentralen. Finns 
med en mängd tillbehör och kan 
lackeras i valfri kulör.

Tillgängliga i 15 olika standardserier. 
Finns som tillval i den kulör ni önskar.

Inaktivera strömmen i rummet för att 
minimera energikostnaden i ditt hotell. 
Eftergångstid kan även ställas in. 
Finns i samtliga serier i design berker.

Tidlös design med ett stort urval av 
profiler och färger. Innovativ design 
med ett stort utbud av uttagslösnin-
gar. Profil för LED-belysning ger en 
mjuk och effektfull stämning.
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Room solutions / Cable management

Lobby

Funktionsstyrning

Ljusbågsdetektor Golvboxar

USB-uttag

Ljusstyrning

Rökdetektor

Hantera belysning, mörkläggning samt 
luftkonditioneringen i hotellet och 
visualisera energidistributionen på ett 
enkelt sätt via vår mjukvara.

Förbättra säkerheten med rökde-
tektorer, så du och dina gäster kan 
koppla av.

3A USB-uttag för mobila enheter. Ger 
en snabb laddning med säkerhet-
savstängning.

Ljusbågsdetektor (AFDD) detekterar fel 
i elsystemet och stänger av den drab-
bade kretsen på mindre än en sekund.

Låt belysningen styras av tid eller 
påverka scenariefunktionerna manuellt 
med en berker manöverpanel.

Golvboxar av högkvalitativ glättat 
rostfritt stålgods eller bronsgjutgods. 
Enkla och funktionella med push-up 
funktion.



Room solutions / Cable management

Konferensrum
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Taklösningar

Stavar

Golvboxar

Golvlösningar

Integrerade 
lösningar

Takkanal ovan bord - finns med uttag 
och integrerad belysning i snygg alu-
miniumdesign.

Q9 matchar kanaler med strömstäl-
lare. Har en sömlös integrering infällt 
helt i vägg och med lösningar för data 
och kraft.

Ger optimal strömförsörjning i konfer-
ensrummet. Kan monteras i olika golv 
tack vare dess låga installationshöjd 
och finns i flera färger.

Designelement med många extra 
funktioner. Strömförsörjning och da-
tauttag i optimal arbetshöjd. Kan även 
anslutas till våra taklösningar.

Till våra golvboxar kan vi erbjuda dol-
da lösningar där man har flexibiliteten 
att addera produkter och förändra 
funktioner för framtiden.

Bordsmoduler

Bordsmodulen döljer kablaget och 
gör därför bordet fritt från irriterande 
sladdar. Med en enkel vidröring kan 
modulen sänkas ner i bänkskivan och 
tas upp efter behov. Även vid använd-
ning kan modulen hållas nedsänkt 
vilket bara gör att de egna multimedi-
akablarna är synliga.



Energy distribution

Gör alltid energin 
tillgänglig. 
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Kostnadseffektiva
med hög tillgänglighet och 
stark marknadsposition.

Ljusbågsvakt
AFDD skyddar mot 
överspänningar, felaktiga 
laddare eller dylikt
- bryter omgående.

Optimering
av operativa kostnader 
med strömkompensering.

Underhåll
och snabb 
servicehantering

Säker projekt-
planering
tack vare professionellt 
mjukvaruverktyg

Flexibla och 
modulära
snygg lösning oavsett 
uppbyggnad

Pålitlig 
energiförsörjning
oavsett storlek 
på fastighet
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Etik

Energi

E for Etik

E for Energi

Etiska principer bestämmer hur vi agerar 
mot våra kunder, kollegor och samhället. Vi 
engagerar oss i en kontinuerlig dialog med 
viktiga intressenter.

Vi bidrar till en mer miljövänlig energianvändning 
genom utveckling av produkter som använder 
energi mer effektivt, produktionsprocesser 
som gör att vi kan spara resurser och erbjuda 
banbrytande lösningar.

E3
Global uppvärmning, brist på naturtillgångar, social sammanhållning och 
övergången till förnybar energi: det finns många utmaningar för företag och 
samhälle idag. Hager Group bedriver en mängd olika initiativ för att främja 
en hållbar utveckling med sin "E3"-strategi.

E for Ekologi Vi hanterar resurser noggrant, undviker 
skadliga ämnen och gör vårt bästa för 
att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Ekologi
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“Sustainability 
means progressing 
in accordance with 
social, ecological 
and economic 
parameters.”

Daniel Hager, CEO of Hager Group

Sustainability – Interview

57

Mr Hager, there are innumerable 
definitions of the word “sustainabili-
ty” – what’s yours?

Daniel Hager: Sustainability means 
progressing in accordance with social, 
ecological and economic parameters. 
All three are instrumental in maintaining 
the company’s profitable growth in the 
long term. 

Well, one could argue that good 
profits can also be made without 
taking any of these parameters into 
consideration. After all, there are 
enough examples of companies 
which do exactly that.

Yes there are, but we aim to grow in 
the long term rather than maximising 
profits in the short term. It goes without 
saying that making money is some-
thing that we have to and want to do. 
But the important thing is how we go 
about it. We want to do things properly 
for the right reasons. By adopting an 
ethical approach when interacting with 
employees, partners and suppliers, for 
example, and by continuously reducing 
our ecological footprint and developing 
more energy-efficient solutions for our 
customers. The results that we have 
achieved in recent years show that we 
are heading in the right direction.

Is Hager Group so successful be-
cause of or in spite of its approach 
to sustainability?

Definitely because of it. The carbon 
footprint we left last year enabled us to 
clearly prove that lower emissions and 
lower energy costs go hand in hand, 
for example. In this respect, ecology 
can soon lead to economy and vice 
versa.

Daniel Hager is already 
shaping the future today.

One striking aspect of your E3 
sustainability approach is that it 
only refers to ethics, environment 
and energy. The economic factor is 
nowhere to be seen.

… Quite simply because econom-
ic efficiency is a basic prerequisite! 
Hager Group wants to be and has to be 
profitable, if for no other reason than 
we would otherwise cease to exist in 
the short or long term. This means that 
profitability is by no means collateral 
damage caused by our sustainable 
company philosophy, but rather both 
prerequisite and result at the same 
time.

Would you please explain?

We firmly believe that we should also 
create values in the markets in which 
we generate revenue, for instance. We 
want to offer jobs and perspectives 
to the people to whom we sell our 
product. We owe this to our respective 
environments, not only in our capacity 
as a good corporate citizen, but also in 
order to ensure that our products enjoy 

a high degree of acceptance and pop-
ularity. It goes without saying that we 
produce in Asia and Latin America ob-
serving to the same quality standards 
as in Europe, but with a higher propor-
tion of manual work. In European high-
wage countries, we can only afford to 
do this with a high level of automation 
and qualified personnel. By investing in 
further training for our staff, we are also 
investing in our competitiveness.

If we were to meet again here in ten 
years, what are the most important 
advances that you will have wanted 
to achieve by then in terms of sus-
tainability?

You will find part of the answer in our 
Project 2015, where we have defined 
the sustainability parameters with 
which we aim to improve our perfor-
mance continuously in the years to 
come. They include further training 
for our staff, more ecological product 
design and increasing the proportion 
of sales achieved with products that 
enable our customers to use resources 
more intelligently.
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En värld full av 
skräddarsydda 
möjligheter.

Utvecklingen är tydlig. Individualisering har länge varit 
en stor trend på alla områden i våra liv, och såklart även 
funnit sin väg in i hotellbranschen. Ett hotell förmedlar idag 
känslan av liv byggt utifrån självständiga och nyskapande 
designkoncept. Ett uttryck för ägarens egen personlighet 
och goda smak. Framför allt har anpassade lösningar och 
skräddarsydd design visat sig vara en betydande fram-
gångsfaktor. För att sticka ut på marknaden krävs unika 
och spännande idéer som också uppskattas av gästerna.

Hager manufaktur tar hänsyn till dina idéer och bidrar till att 
göra hotellet unikt. I vår tillverkning kombinerar vi resurser 
och kunskaper med grunden i våra varumärken Hager och 
berker. Här skapar vi kompletta lösningar som uppfyller 
alla krav och dina specialla önskningar. Från individuellt 
konfigurerade paket i vårt befintliga produktsortiment, till 
modifiering av enskilda produkter, till utveckling av unika 
och handgjorda produkter. Möjligheterna är nästan oänd-
liga och innefattar hela spektrumet av moderna, elektriska 
installationer. Estetiskt och tekniskt. Konsekvent och hög 
kvalitet. Inga kompromisser.

Aldrig har längtan efter personliga uttryck varit 
starkare - aldrig har möjligheterna varit större. 
En önskan om att skapa din personliga lösning.

Bara fantasin sätter gränser.

Customisation – Manufacture
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Customisation – Interview

61

“Manufacture is an invitation to individual 
design.” How can you understand that?

EvH For instance, take a look at the options you 
have when configuring door communication. That 
is an invitation to play with the modules. Accord-
ing to your customer's needs and wishes. And you 
can do that very freely, because within the frame-
work of the manufactory, what you see of the 
wiring in the object later is guaranteed to fit in with 
the intercom system and the light switch is guar-
anteed to harmonise with the door opener. Within 
this framework you are completely free and can 
be sure that the big picture, the statement that an 
object has, is not interrupted, but emphasised.

In the end, however, a switch is only a detail...

EvH Details, however, often influence the big pic-
ture. Think about how many times a day your eyes 
fall on a light switch... Countless times a day your 
eye encounters a product of electrical installation.
This is much more than a detail. And here comes 
the decisive factor: These constant encounters 
with detail are not only visual, they create a feel-
ing. You know this: Entering a room or a building, 
you immediately feel harmony. The overall effect 
may be soothing or liberating, but it doesn't 
matter. At that moment the feeling is: "Everything 
is right here." You`re comfortable. There are no 
breaks and no compromises.

Erwin van
Handenhoven
gives products 
a unique look.

A design concept has been consistently applied 
here. And if there is a break, then it is deliberate. 
Creating this kind of consistent statement, after 
all, is the goal of every planner when he deals 
with an object. And you can only achieve this 
through a harmonious design - right down to the 
smallest details.

Your products are so different. How can they 
still be part of a uniform design?

EvH As soon aas the design phase starts, we look 
in two directions: On the one hand we have the 
interior of the product. Where are the constraints? 
Which criteria must be fulfilled? What does the 
function of the product tell us? On the other hand 
we have the outside world: How do our custom-
ers use the products? In what context are they 
used? What do people expect from this product? 
And also: How does the installer deal with these 
expectations? In what situation is the product 
installed?? We ask ourselves these questions for 
each product, whether it is a distributor cover or 
a smoke detector. This means that we are already 
able to create our first joint statements. A design-
er adds their personal style to every product - a 
bit like their own creative signature - and this 
creates a uniform range. And that is exactly the 
decisive detail that ultimately creates a feeling of 
seamless unity.

“The manufacture 
creates a creative 
framework within 
which the planner 
can move freely.”

Erwin van Handenhoven, 
Hager Group Design Director
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Vi är en pålitlig 
partner som 
följer dig genom 
hela projektet.

Customer Service 

Vi följer ditt projekt hela vägen som stöd och support. 
Med omfattande erfarenhet och säkra specialistkun-
skaper samarbetar vi gärna med ditt team och hjälper 
till med den tekniska planering ni önskar. Vi erbjuder 
även utbildning genom vår erfarna supportavdelning.  
Ni är alltid välkomna till något av våra kontor eller så  
kommer vi till er, på plats eller där det passar för av-
stämning och eventuell utbildning.

Du kan lära känna våra produkter och lösningar i något 
av våra showrooms, besök hos er, via vår hemsida eller 
våra sociala medier.

4
2

Lokal  
representation

Tekniska Service 
Centers och  
utbildningsorter

Göteborg
Huvudkontor 

Helsingborg
Filial  

Kalmar
Filial

Linköping
Filial

Stockholm
Försäljningskontor

Umeå
Filial

Kontakta 
oss gärna
Magnus Jennefalk,  
Key Account Manager  
Hotell Sverige

Phone  +46 734-138 337
Mail  magnus.jennefalk@hager.com
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Local reference

En 
minnesvärd 
vistelse

At Six Hotel,
Stockholm

Mitt i centrala Stockholm, nära Sergels 
torg, ligger detta hotell som tidigare var 
ett bankkontor. At Six Hotel är en del av 
Urban Escape Stockholm som nu växer 
fram i kvarteret mellan Hamngatan, 
Regeringsgatan och Brunkebergstorg. I 
projektet ville man satsa på elegans och 
viss originalitet och valde då väggap-
parater från Hager. I konferensdelen föll 
valet på berker 1930 och i hotellrummen 
installerades både berker serie Q1 i 
antracit och berker 1930 som med sin 
funktionella design skapar en speciell 
miljö. Den perfekta kombinationen av 
innovativ teknologi och tidlös design.

Fig. Serie berker 1930, porslin
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Local reference

Känn 
dig som 
hemma

Hobo Hotel,
Stockholm

Hobo är en del av Nordic Choice Ho-
tels som erbjuder en mötesplats och 
en helhetsupplevelse med urbanism 
och restaurangdel föll valet på berker 
R.classic som med sitt klassiska 
utseende fortsätter att skriva historia 
ett sekel efter att den första vridström-
ställaren lanserades på marknaden. 
Med sin runda form passar berker R 
Classic perfekt in i hotellets konstnärligt 
designade miljö.
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Hager Group
Hager Group är en ledande leverantör av 
lösningar och tjänster för elinstallationer 
i bostäder, kommersiella byggnader samt 
industribyggen. 

Våra lösningar och tjänster sträcker sig 
från energifördelning till kabelhantering och 
säkerhetsystem för byggautomatisering.

Vi är ett oberoende och familjeägt företag 
baserat i Blieskastel, Tyskland. Branschens 
innovationsledare med en försäljning som 
uppgår till 2 miljarder € och personal på 23 
platser runt om i 120 länder i världen.

11 400 antällda:
Vår kompetenta och engagerade 
personal finns över hela världen.

31%
Frankrike

17%
 Utanför Europa

27%
Tyskland

25%
Övriga länder 
i Europa

Innovationer över
gränserna

3,000
Aktiva patent

> 6%
av omsättning investeras 
i research och utveckling

30,000
olika typer av utbildningstillfällen.

Organisk 
tillväxt 2018

+4,8%
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Ett av våra viktigaste företagsvärden på Hager är att vara nära 
dig som kund. Vi vet nämligen att bra affärer sker i relationen 
mellan människor. Därför har vi alltid ambitionen att vara din 
personliga kontakt. Vi är lyhörda specialister som förstår vad  
du behöver och jobbar tillsammans för att hitta ett utbyte av 
idéer. På så vis kan vi erbjuda dig produkter och lösningar 
som uppfyller dina krav och ett större mervärde.

Vi följer dig genom alla faser i ditt projekt - med ett brett utbud 
av lösningar, tjänster och kompetenta råd. Våra erbjudanden 
passar inte bara dina specifikationer, utan är också framtids-
säkrade. Lösningarna som erbjuds är alltid förenliga och 
utvecklingsbara, vilket förenklar implementeringen av eventu-
ella förändringar i planering och under projektets gång.

För att säkerställa en smidig process som levererar den 
perfekta lösningen, lämnar vi ingenting åt slumpen. Vi 
nätverkar med alla deltagare i projektet med ambitionen att 
förenkla tillvaron genom hela arbetet.

Vi är en partner 
nära dig.



Huvudkontor
Hager Elektro AB
Bifrostgatan 36
431 44 MÖLNDAL

Säljkontor
Hager Elektro AB
Svärdvägen 23
182 33 DANDERYD

Telefon 031-706 39 00
hager.se

info@hager.se
order@hager.se
offert@hager.se

18DE0070

Hobo Hotel Stockholm
Brunkebergstorg 4
111 51 Stockholm, Schweden

Telefon +46 8 578 827 00
hobo.se

At Six Hotel Stockholm
Brunkebergstorg 6
111 51 Stockholm, Schweden

Telefon + 46 8 578 828 00 
hotelatsix.com

JAZ Stuttgart
Wolframstraße 41
70191 Stuttgart, Germany

Telefon + 49 711 969840
jaz-hotel.com

Tack till:

GEPLAN DESIGN
Planungsgesellschaft mbH
Hauptstraße 78A
70563 Stuttgart, Germany

Telefon +49 711 90 10 70
geplan.de

Studio Aisslinger
Heidestraße 46 - 52
10557 Berlin, Germany

Telefon +49 )30 315 05 400
aisslinger.de


