
Partenerul 
de încredere 
pentru soluții 
inteligente



Hager Group este 
furnizor de top în oferirea 
de soluții și servicii 
pentru  instalații electrice 
în clădiri rezidențiale, 
industriale și comerciale.
Gama noastră largă de servicii 
și soluții acoperă totul de la 
distribuția energiei și manage- 
mentul cablurilor, până la 
sisteme de securitate și 
automatizarea inteligentă a 
clădirilor. Suntem o companie 
independentă, o afacere de 
familie cu sediul central în 
Blieskastel, Germania și unul 
dintre cei mai importanți 
inovatori din sectorul nostru.

Daniel Hager, CEO



Cine 
suntem

Credem în 
curaj, originalitate 
și integritate

Top 5
la nivel mondial, 
în sectorul nostru

1.9 miliarde €
cifra de afaceri în 2016

11,650
angajați

28
fabrici

> 5 %
cifra de 
afaceri  
reinvestită în 
cercetare și 
dezvoltare

Aceste valori au contribuit la modelarea 
afacerii noastre și au pus oamenii în 
centrul succesului nostru. În conformitate 
cu aceste principii, suntem membru 
al Pactului Global al ONU din 2007, 
subliniind angajamentul nostru de 
lungă durată pentru politici durabile și 
responsabilitate socială.

Credem că o abordare responsabilă 
este esențială atunci când este vorba 
de etică, mediu și energie. De aceea 
ne concentrăm pe îmbunătățirea con- 
tinuă a bunăstării angajaților noștri, 
promovând reducerea deșeurilor și 
efi ciența energetică.



Vă facem să 
vă simțiți mai 
bine acasă

Pentru noi, inovația nu este doar un slogan. E ceva ce ne 
pasionează. Dorim să ajutăm oamenii să trăiască și să 
lucreze în medii mai confortabile și mai sigure – atât în   
prezent cât și în viitor. De aceea proiectăm soluții care se 
adaptează  nevoilor și dorințelor în schimbare. Scopul 
nostru este de a face instalații electrice mai fl exibile și mai 
durabile, astfel încât să vă puteți bucura întotdeauna de 
condiții ideale la locul de muncă și acasă.





Specialistul 
pentru instalațiile 
electrice
Vă putem ajuta cu planifi carea și bugetarea proiectului, 
chiar de la început. Putem furniza toate componentele 
electrice de care aveți nevoie, pentru orice clădiri 
rezidențiale sau comerciale. Vom lucra alături de 
dumneavoastră, adaptând fi ecare soluție la nevoi. 

Prin furnizarea dintr-o singură sursă a echipamentelor 
pentru toate instalațiile electrice, vă vom face viața mai 
simplă. Aceasta înseamnă că proiectul va fi  fi nalizat la 
timp și în bugetul stabilit - așa cum vă doriți.



Distribuția 
energiei
Oferim tablouri de distribuție și dispozitive de 
protecție fi abile și ușor de instalat, cum ar fi  
tablouri cu montaj aparent sau încastrat, MCB,  
RCDs, RCCBs, RCBOs, auxiliare și accesorii, 
separatoare cu fuzibili, protecții motoare, relee și 
descărcătoare de supratensiune.

Oferim o gamă completă 
de soluții pentru instalații 
electrice sigure
Soluțiile și serviciile noastre acoperă totul, de la distribuția  energiei 
și managementul cablurilor până la  echipamente de birou, întrer- 
upătoare și prize, precum și automatizarea casei. De asemenea, 
oferim tehnologie pentru siguranță și securitate, cum ar fi  sisteme de 
alarmă și detectoare.



Clădiri 
automatizate
Conectăm echipamentele clădirilor, cum ar fi  
sistemele de încălzire și de iluminat, obloane și 
jaluzele,  permițându-vă astfel să economisiți 
energie.

Managementul 
cablurilor
Oferim soluții de instalații pentru pardoseli, 
pereți și plafoane.

Securitate
Sporim securitatea casei, cu echipamente de 
control centralizat  și sisteme de comunicații 
ale ușilor, precum și cu sisteme de alarmă, de 
control, de încălzire și detectoare.



Suntem o familie de branduri 
puternice. Soluțiile noastre sunt 
proiectate și bazate pe viziunea 
noastră. De aceea, ele sunt utile, 
simple, elegante, sensibile și 
sincere.

Cu gama Berker de aparataj 
ultraterminal, ingineria inteligentă 
întâlnește estetica deosebită. Datorită 
designului elegant și standardelor 
tehnice ridicate, produsele noastre 
Berker au primit numeroase premii și 
sunt folosite în unele dintre cele mai 
prestigioase clădiri din întreaga lume. 
Ele sunt, de asemenea, extrem de 
versatile - astfel încât, indiferent de 
proiectul dvs, veți găsi întotdeauna 
soluția potrivită.

Cu sistemele performante de 
comunicații Elcom, puteți oferi 
clădirilor confort și liniște. Fie că 
sunteți în căutarea unui sistem video 
sau al unui interfon, Elcom oferă soluții 
de comunicații securizate pentru toate 
tipurile de clădiri.

Produsele EFEN fac sistemele de 
distribuție a energiei mai sigure. 
Gama noastra de soluții include 
transformatoare de joasă tensiune,  
siguranțe NH și separatoare NH,  
orizontale și verticale - toate construite 
la cele mai înalte standarde, cu 
certificare  IEC și DIN.

Bocchiotti oferă o gamă largă de 
soluții de management a cablurilor, 
inclusiv canale de cabluri, conducte 
pliabile și rigide, carcase și cutii 
de joncțiune - pentru uz casnic și 
industrial.

Membrii grupului Hager

Gama Daitem de sisteme de alarmă 
și de securitate este proiectată de 
specialiștii în securitate. Marca pionier 
în utilizarea tehnologiei fără fir a sis-
temelor de alarmă, continuă să ofere 
o tehnologie inovatoare care asigură 
securitate atât caselor cât și birourilor.

Diagral este unul dintre cele mai 
importante branduri din Europa 
pentru sistemele de alarmă fără fir, 
în sectorul bricolaj. Produsele Diagral 
sunt proiectate pentru a fi ușor de 
instalat și de folosit, permițându-vă 
să protejați rapid și fiabil orice clădire. 



Viitorul

Abordăm deja provocările de 
mâine și le transformăm în 
oportunități. Experții noștri se 
concentrează pe problemele 
care vor contura viitorul:

ElectromobilitateEficiența
energetică

Case 
inteligente

Controlul 
asistat al 
mediului ambiant

Tehnologie 
inteligentă pentru 
clădiri



Suntem ambițioși
Am stabilit obiective înalte. În viitorul apropiat, 
intenționăm să creștem forța de muncă la 
20.000 de angajați în întreaga lume și să atingem 
o cifră de afaceri de 3 miliarde de euro anual.

Scopul nostru este sa fim în continuă schimbare, cu dumneavoastră,
pentru dumneavoastră și pentru succesul nostru reciproc. Știm că viitorul 
nostru depinde de menținerea unui dialog continuu cu dumneavoastră. De 
aceea am creat Forumul Hager. Este un loc unic, unde putem face schimb 
de idei și viziuni cu experți din industrie și cu dumneavoastră, contribuind 
împreună la modelarea viitorului.


