
Партнер 
розумних 
рішень, 
якому Ви 
довіряете



Hager Group є провідним 
постачальником рішень і 
послуг з електромонтажу 
в житловій та комерційній 
нерухомості

Спектр наших послуг і рішень 
охоплює все: від розподілу 
енергії та з’єднувальних 
систем до систем безпеки 
й інтелектуальної системи 
керування. Ми незалежне 
сімейне підприємство зі штаб-
квартирою в місті Бліскастель 
(Німеччина), що є провідним 
новатором у нашому секторі.

Даніель Хагер
Генеральний директор



Ключові 
показники

Наші цінності:  
сміливість, достовірність 
та чесність

ТОП 5 
наша компанія 
входить в топ 5 
європейських 
виробників 
електроустаткування

1.9 мільярда  €
товарообіг у 2016 році

11,650
Співробітників

28
виробничих 
майданчиків

> 5 %
товарообігу 
реінвестується 
в дослідження 
та розробки

За допомогою цих цінностей ми 
змогли сформувати бізнес, в центрі 
якого людина та її успіх. Відповідно до 
зазначених принципів, з 2007 року ми 
стали учасником Глобального договору 
ООН. Наша незмінна прихильність до 
цих принципів, підкреслюється стійкою і 
соціально-відповідальною політикою.

Ми вважаємо, що відповідальний 
підхід має важливе значення, коли 
мова йде про етику, довкілля та 
енергію. Саме тому ми орієнтуємося 
на постійне вдосконалення та 
поліпшення добробуту наших 
співробітників, сприяємо зменшенню 
кількості відходів та надаємо перевагу 
енергоефективності.



Ми працюємо,  
щоб Ви відчували 
себе як удома

Для нас інновація - це не просто слово. Це те, чим 
ми займаємося. Ми хочемо допомогти людям жити і 
працювати в більш комфортних і безпечніших умовах -              
і сьогодні, і в майбутньому. Саме тому ми розробляємо 
рішення, які згодом з легкістю адаптуються до Ваших 
потреб і бажань. Наша мета - зробити електроінсталяції 
більш гнучкими і стійкими, щоб Ви завжди могли 
насолоджуватися ідеальними умовами на роботі та 
вдома.





Спеціаліст 
Вашого 
електроустаткування
Від самого початку Вашого проекту ми допомагаємо із 
плануванням та бюджетуванням. Також ми постачаємо 
всі компоненти електричної інфраструктури, необхідні 
для будь-якої житлової чи комерційної нерухомості. Ми 
будемо працювати разом з Вами, пристосовуючи кожне 
рішення до Ваших потреб. 

Забезпечуючи єдине джерело для всіх Ваших 
електричних інсталяцій, ми робимо Ваше життя 
простішим. А це означає Вашу впевненість у тому, що 
Ваш проект буде виконано вчасно і в рамках бюджету – 
Ваші витрати залежатимуть тільки від Вас.



Розподіл енергії
Ми забезпечуємо надійні й прості в 
установленні розподільні щити та пристрої 
захисту, такі як щити для зовнішнього та 
прихованого монтажу, автоматичні вимикачі, 
допоміжні пристрої та аксесуари, пристрої 
захисного відключення, плавкі запобіжники, 
пускачі двигунів та пристрої захисту від 
перенапруг.

Ми пропонуємо 
повний спектр рішень для  
безпечної електроінсталяції 
Наші рішення і послуги охоплюють все: від розподілу енергії та 
кабельних рішень для офісів, а також розеток і вимикачів для 
дому. Ми також забезпечуємо Вас системами безпеки та охорони, 
такими як системи сигналізації та детектори руху.



Автоматизація 
будівель
Ми здійснюємо керування системами опалення,
освітлення, ролетами та жалюзі, що дає Вам 
змогу заощаджувати енергію.

Системи 
кабельних каналів
Ми пропонуємо рішення для монтажу на підлогах, 
стінах і стелях, що дозволяють забезпечити потребу 
в енергії та даних там, де вони необхідні.

Безпека
Ми покращуємо безпеку Вашого дому за 
допомогою систем центрального керування 
й домофонії, а також систем сигналізації, 
управління опаленням та датчиків.



Ми – сім’я сильних брендів.
Наші рішення розроблені від функції до 
емоції, заснованої на нашому баченні й 
глибокій ідентичності. Тому вони корисні, 
прості, елегантні, чутливі та щирі.

Асортимент інтелектуальної продукції 
Berker здатний задовольнити 
найвибагливішу естетику.
Завдяки елегантному дизайну і високим 
технічним стандартам продукція 
Berker отримала безліч нагород і 
використовується в найпрестижніших 
будинках по всьому світу. Продукція 
також надзвичайно універсальна - 
тому, незалежно від Вашого проекту, 
Ви завжди знайдете необхідне та 
правильне рішення.

З сучасними комунікаційними 
системами Elcom ми пропонуємо 
Вам комфорт і спокій.
Незалежно від того, чи шукаєте Ви 
систему відеоспостереження чи 
домофон, Elcom пропонує безпечні 
комунікаційні рішення для всіх типів 
нерухомості.

Асортимент систем безпеки Daitem 
призначений для фахівців галузі 
охоронних систем. Бренд-новатор, у 
використанні технологій бездротового 
зв’язку в системах сигналізації, 
продовжує втілювати інноваційні
технології, які гарантують безпеку Ваших 
будинків та офісів. 

Diagral є одним з провідних 
європейських брендів для 
бездротових систем сигналізації 
в секторі «Зроби сам». Продукція 
Diagral розроблена у доступній 
формі для легкого встановлення 
та використання, що дозволяє Вам 
швидко і надійно захистити будь-
який будинок.

Продукція Efen надає Вашій системі 
розподілу енергії безпеку. Наш  
асортимент включає вимірювальні 
трансформатори, плавкі запобіжники NH 
і вимикачі  NH-запобіжників, як в 
горизонтальному, так і у вертикальному 
виконанні - всі вони відповідають 
найвищим стандартам з сертифікації IEC 
і DIN.

Bocchiotti пропонує широкий спектр 
рішень для кабельних систем, гнучкі 
й жорсткі кабельні канали, корпуси 
й розподільчі коробки - як для 
побутового, так і для промислового 
використання.

Члени Hager Group



Наше 
Майбутнє
Ми вже вирішили завтрашні 
завдання та перетворили їх у
можливості. Наші експерти 
зосередили увагу на питаннях, 
від яких залежить наше з Вами 
майбутнє:

ЕлектромобіліЕнерго-
ефективність 

Розумний 
дім

Довкілля Інтелектуальні 
будівельні 
технології



Наші амбіції
Ми ставимо перед собою високі цілі. Незабаром 
ми маємо намір збільшити кількість працівників 
до 20 000 по всьому світу і досягти показників 
товарообігу в 3 млрд євро на рік.

Наша мета - постійно змінюватися. З Вами. І для Вас. А також  для 
нашого взаємного успіху. Ми знаємо, що наше майбутнє залежить 
від підтримування постійного діалогу з Вами. Саме тому ми створили 
Hager форум. Це унікальне місце, де ми можемо обмінюватися ідеями 
та думками з галузевими експертами та інсайдерами, такими як Ви, 
допомагаючи творити майбутнє разом.



Дочірнє підприємство концерну 
Hager в Україні “Поло-Електрообладнання” 

04074, Київ, вул. Сім’ї Кульженків, 12б
тел. (044) 536-19-22, 537-34-83
факс. (044) 536-19-28

hager.ua


