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Generace R. a další vypínače Hager na výstavě Designblok  
Může obyčejný vypínač vzbudit emoce? Ten obyčejný asi ne. Ale jsou vypínače, které to 

dokážou. Seznamte se s Generací R. – nejnovější řadou vypínačů, které společnost Hager 

představí na již 17. ročníku veletrhu Designblok. Letošní Designblok se koná 22.-27.10. 

v Průmyslovém paláci v pražských Holešovicích. Stánek společnosti Hager najdete pod číslem 

P.31.  

 

„Vypínače a zásuvky v dnešní době neslouží jen jako funkční prvky, ale také jako rozhodující 

detaily, které propojují celkový koncept budovy a dotvářejí konečný dojem z interiéru,“ 

vysvětluje Thomas Grund, generální ředitel společnosti Hager Electro v České republice. 

„Vypínače Generace R. se vyznačují jednoduchými, čistými tvary a liniemi. Už z toho důvodu je 

pro nás stěžejní pozornost věnovaná materiálům,“ dodává Thomas Grund.  

 

První možnost seznámit se vypínači Generace R. zblízka měli návštěvníci v Německu na výstavě 

Light & Building. A to nejen si je prohlédnout, ale i poznat doslova na vlastní kůži. Zájem byl 

opravdu velký, reakce překvapivé a výsledek? Největší favorité z předváděných materiálů dle 

názoru návštěvníků byli dub, kůže, břidlice, beton a dva akrylové odstíny červené a oranžové. 

„Dřevo, břidlice nebo beton působí na omak prostě úplně jinak,“ ví kreativní ředitel Thomas 

Biswanger, který se spolupodílel na výběru materiálů pro Generaci R. „A tento dojem se může v 

průběhu let, kdy bude vypínač používán, ještě umocnit nebo pozměnit. Vezměte si například 

kůži, ta jako materiál nestárne, pouze se mění a přetváří. Kvalitní kožené křeslo získá postupem 

času patinu, stane se jedinečným a nezaměnitelným. Přesně jako vypínače Generace R." 

 

Spínače Generace R. můžete mít ve formě přístrojů pro klasickou instalaci, které jsou k dostání 

od běžných zásuvek, přes datovou techniku, žaluziové spínače, stmívače, pohybová čidla, až po 

termostaty. Navíc ale máte možnost rozšířit svou klasickou elektroinstalaci o bezdrátové 

ovládání pomocí Berker.Net, případně zvolit maximálně pohodlné řešení v podobě inteligentní 

elektroinstalace KNX. V jejím portfoliu naleznete maximálně širokou škálu produktů, která vám 

přinese nadstandardní komfort, a je-li systém optimálně navržen, tak i úspory energie pro váš 

dům.  

 

„Generace R. se opravdu líbí a slavíme s ní úspěchy,“ doplňuje Thomas Grund. „Ale nerad bych 

kvůli této novince zapomínal na ostatní vypínače z našeho portfolia. Vybírat můžete od tvarově 

a materiálově jednoduchých vypínačů S.1, přes nadčasové vypínače z řady K. nebo B., až po 

designové lahůdky v podobě skleněných či porcelánových vypínačů, které jsou opravdovým 

šperkem každého interiéru. Však se přijďte na náš stánek na Desigbloku podívat, který vypínač si 

vyberete vy…?“   
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Společnost Hager se sídlem ve francouzském Obernai je více než 60 let specialistou na elektrické 

instalace v bytových a komerčních objektech. Díky široké nabídce v oblasti rozvaděčových 

systémů, systémů pro ukládání vedení a řízení budov dokáže nabídnout kompletní řešení dle 

zákazníkových potřeb. Výrobky skupiny Hager se vyznačují vysokou kvalitou, jednoduchou 

instalací a snadným ovládáním. Provázanost s kvalitními službami v oblasti technického 

poradenství a zákaznického servisu je samozřejmostí. Silné, celosvětově úspěšné značky tehalit, 

electraplan, polo a berker nesou jméno společnosti Hager. 

 

V  roce 2015 slaví Hager Electro 20 let svého působení v České republice. O české a slovenské 

zákazníky se stará tým obchodních, technických a marketingových specialistů. Hager Electro se 

pravidelně zúčastňuje oborových veletrhů, prezentačních akcí u zákazníků a pořádá vlastní 

technická školení. Provozuje Promont shop Hager, ve kterém si přijdou na své montážníci a 

elektrikáři, kteří pro svou práci potřebují kvalitní nářadí za skvělé ceny.  

 

Kontakty:  

Hager Electro s.r.o. 

Pražská 238 

250 66 Zdiby 

 

Tel: +420 281 045 735 

Fax: +420 281 045 739 

info@hager.cz  

www.hager.cz  

 

Ředitel společnosti & Obchodní ředitel  

Thomas Grund 

Telefon: +420 725 746 512 

Email: thomas.grund@hager.cz  

Technické oddělení, tvorba nabídek, specifikace a technická dokumentace výrobků 

Telefon: +420 281 045 730 

Email: technici@hager.cz  

Marketing & kontakt pro média 

Barbora Majzlíková 

Telefon: +420 724 073 014 

Email: barbora.majzlikova@hager.cz 
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