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Slimme producten die het
leven aangenamer maken
Het leven verandert. De mens ontwikkelt zich. En dus ontstaan er ook telkens weer nieuwe technologieën die ons leven veraangenamen. Die nieuwe ontwikkelingen op het gebied van interieur vragen vanzelfsprekend ook weer om technische noviteiten
die daar naadloos op aansluiten. In huis, maar ook op andere plekken zoals het werk, in schepen of voor luxe mobile homes.

Berker is een toonaangevende leverancier van tijdloos klassieke schakelaars tot intelligente gebouw beheersystemen.
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Voor wie de leef- of werkomgeving perfect
op orde wenst te hebben, is het goed te
weten dat er steeds meer elektrotechnische
oplossingen voor elektrische installaties op
de markt verkrijgbaar zijn om dat doel te
realiseren. Specialist op dit gebied is Berker
Business Solutions, een wereldwijd opererende organisatie die innovatief inbouwmateriaal ontwikkeld voor interieur en mobile living.
Denk hierbij aan contactdozen, schakelmateriaal, stopcontacten et cetera. Als officiële
importeur neemt Calpe op de Nederlandse
markt een vooraanstaande positie in. Een
bijzondere samenwerking die als sinds 1954

succesvol verloopt. Calpe Industrial Products,
een familiebedrijf met inmiddels de derde
generatie aan het roer regelt vanuit voorraad
de levering aan grootgebruikers in de keuken-,
meubel- en medische branche. Daarnaast
wordt een actieve relatie onderhouden met
vooraanstaande adviesbureaus.

ELEKTRONISCHE OPLOSSINGEN
Het moederbedrijf Berker is onderdeel van
de Hager Group; een organisatie die in 129
landen actief is. Bij het Duitse bedrijf - met
een omzet van meer dan 100 miljoen Euro
- zijn in totaal meer dan 600 medewerkers

actief. Berker Business Solutions heeft in de
interieurmarkt een aandeel van meer dan
70%, voor mobile homes is dat zelfs groter
dan 80%. “Wij werken business to business,”
zo laat Matthias Jung, Key Account Manager
bij Berker Business Solutions weten. “Daarin
bieden wij onder de merknaam Integro elektronische oplossingen - zoals schakelaars en
stopcontacten – voor iedere thuissituatie in
een ultracompact design aan. Zeg maar gerust
alles van de voordeur tot op het dak. Daarbij
gaan innovatie en techniek hand in hand. En
met name innovatief denken en produceren
staan bij alles wat we doen voorop.”

TOEGEVOEGDE WAARDE
Berker is een toonaangevende leverancier
van hoogwaardige elektrische installaties van tijdloos klassieke schakelaars tot intelligente gebouw beheersystemen. "Met
BERKER BUSINESS SOLUTIONS onderstrepen we onze leidende rol op het gebied
van elektrische installaties als een betrouwbare partner voor industriële bedrijven in
verschillende sectoren van de industrie, zoals
keukens, meubilair, schepen en caravans.
Deze verschillende klantgroepen bevinden
zich zowel nationaal als internationaal en hun
behoeften variëren dienovereenkomstig.”

‘MENSEN WILLEN
OPLOSSINGEN, GEEN
PROBLEMEN’
“We bieden klanten innovatieve, veilige en
duurzame oplossingen. Denk daarbij aan
de Berker Radio Touch, eenvoudig te integreren in bestaande of nieuwe elektrische
installaties, geschikt voor MP3 spelers. De
combinatie van radio en luidspreker vereist
slechts één inbouw contactdoos voor elk
apparaat. Leverbaar in RVS en poolwit. De
ontwikkelingen in techniek gaan snel; dat
heeft ook zijn uitwerking op het interieur. We
zien daarin steeds meer technische snufjes
verwerkt. Een aantrekkelijk design is daarbij
van groot belang, maar een perfect functionerende techniek is nog veel belangrijker.
Deze combinatie is zeker bij artikelen die wij
produceren essentieel."

MODULAIR PRODUCTCONCEPT

Zowel een aantrekkelijk design is van groot belang, maar ook een perfect functionerende techniek.

Een onderdeel van het succes is het modulaire
productconcept. Berker heeft een concept
ontwikkeld dat door iedere installateur
eenvoudig te gebruiken is. De mogelijkheden
in de productie zijn echter oneindig groot. ›
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“Ieder door ons geproduceerd stopcontact
is in de basis hetzelfde. Het is echt one size
fits all,” aldus Jung. “Dat maakt het extra
aantrekkelijk om voor onze producten te
kiezen. Berker biedt meer comfort, uniformiteit en mogelijkheden door een uniek
design.”
Bij hun productengroepen biedt het drie
verschillende designvariaties aan: Integro
Flow, Classic en Pure. Ook eigenaren
van schepen en caravans hebben daarbij
voldoende mogelijkheden om te kiezen.
Daarnaast is het pakket ook prima toepasbaar
in ambulances, meubels, laboratoria of medische ruimtes. “Wij ontwikkelen producten
waar de markt behoefte aan heeft. Diverse
grote bedrijven in de keuken- of mobile
living branche gebruiken onze oplossingen.
Denk aan SieMatic, Duravit, Trumpf Medical,
Burgbad, Bavaria, Kip of Concorde. Het platte
design van stopcontacten en schakelaars
is daarbij juist voor deze bedrijven een
meerwaarde. Ook esthetisch zijn er diverse
varianten mogelijk. Hoeken van schakelaars
zijn niet scherp, maar zijn ook in ronde vorm
verkrijgbaar. Het moet passen bij de werk- of
leefomgeving van de gebruiker. Veiligheid,
bedieningsgemak en kwaliteit staan daarbij
altijd centraal.”

onze kwaliteit. Op het gebied van materiaal
en kleuren is dan ook veel denkbaar. Wij
bieden vooral echt en natuurlijk materiaal aan.
Denk aan schakelaars die gemaakt zijn van
koper, roestvast staal, aluminium et cetera.
Normaliter zeggen andere producenten dat
het mogelijk is om een stekker 5.000 keer in

het stopcontact te steken voordat er krasjes
ontstaan. Bij ons ligt dat aantal op maar liefst
50.000 keer. En dan oogt het nog steeds
als nieuw. Bovendien bieden wij alleen DIN
EN ISO 9011 gecertificeerde producten aan.
Zoals eerder gezegd: wij willen telkens een
slimme en veilige oplossing bieden.” ❚

WIRELESS CHARGER
Een noviteit waarmee Berker Business Solutions zich opnieuw weet te onderscheiden
is de Wireless Charger voor mobiele telefoons. Een toepassing die oogt als een
ijshockeypuck en eenvoudig is in te bouwen in keukens of diverse soorten meubilair.
“Mensen houden van gadgets en dit is absoluut een product dat men graag in huis
wil hebben,” aldus Matthias Jung. “De mobiele telefoon is onderdeel van ons dagelijks
leven. Eenvoudig opladen is bijna een must geworden. Je legt het toestel – voorzien
van een QI hoesje - op de ingebouwde puck en het laadt vanzelf op. Deze puck is
verkrijgbaar in drie verschillende maten en uitvoerbaar in hout, steen of roestvast
staal. Wij zien het in de toekomst ook als ideale gadget bij hotels, franchise winkels of
fastfood ketens. Hoe handig wil je het hebben? Wederom een bewijs dat wij bij Berker
het leven eenvoudiger maken.”

FLEXIBEL IN DESIGN
Bedrijven die hun naam of logo op een schakelaar geprint willen zien? Dat kan. Berker
Business Solutions is zoals gezegd flexibel
in haar design. “Zeker in de keukenindustrie
kiest men vaak voor deze optie. Maar ook het
Nederlandse Koningshuis heeft gekozen voor
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Mensen houden van gadgets en dit is absoluut een product dat men graag in huis wil
hebben.

