
Um bom ponto de vista.
Ou dois.
Parceiro local. Suporte mundial.
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Preciso
de um
actor
global…

ou de
parceiro
local?
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A Hager garante-lhe ambos. A nossa estratégia ajuda-o a marcar pontos em qualquer lugar
pois estamos tão presentes onde você está sedeado como no mercado internacional.
O resultado é que você beneficia de um bom acompanhamento a nível local tendo
simultaneamente a vantagem de ter ao seu lado uma empresa de sucesso mundial.
Este facto também se reflecte no nosso amplo portfolio de negócios pois significa que
obtém rapidamente tudo o que necessita da Hager. O seu contacto local é apoiado pelo
conhecimento dos 11.400 colaboradores da Hager em todo o mundo. E independentemente
do grau de dificuldade da sua questão, iremos resolvê-la utilizando toda a nossa energia!
Isto é precisamente o que os “dois pontos” no logótipo Hager representam.



1955
A 1 de Dezembro,
Oswald e Hermann
Hager em conjunto
com o seu pai Peter,
criam a empresa
Hager
Elektro-Plastic OHG
em Ensheim, perto
de Saarbrücken,
Alemanha.

De pioneiro a fornecedor de soluções

1960
A Hager desenvolve
a primeira caixa
com interior
modular que
rapidamente
conquista o
mercado alemão. 

1962
A nova unidade de
produção da Hager
em Obernai, França,
inicia a sua
actividade.

1975
A Hager celebra a
produção do seu
décimo milhão de
corta-circuitos
modular. 

1990
A Hager desenvolve
o sistema tébis,
revolucionando a
automatização da
habitação. 

1992
Tem início a
actividade da filial
portuguesa: 
Hager
Sistemas Eléctricos
Modulares, S.A. 
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As boas relações comerciais são baseadas na confiança, só que
para isso temos de nos conhecer. O meu nome é Miguel Soares
Franco e sou responsável pela filial portuguesa da Hager. Gostava
de convidá-lo a conhecer melhor a minha empresa - uma
oportunidade para descobrir QUEM somos, AONDE estamos e
O QUE podemos fazer para si. 

Qualquer que seja a sua actividade, seja promotor imobiliário,
engenheiro projectista, instalador ou electricista, você sabe bem
o que é importante no seu dia a dia. De certeza que inclui:
• capacidade de planeamento e entrega em projectos terciários
• eficiente reabilitação de instalações eléctricas residenciais 
• instalação rápida, simples e segura
• elevada qualidade por preços razoáveis
• fiabilidade e durabilidade.

As soluções Hager e os nossos serviços permitem enfrentar estes desafios imediatos e a longo
prazo. Asseguramos o seu posicionamento no mercado, bem como ajudamos o seu trabalho
diário aliviando muitas tarefas. Assim, pode concentrar-se na sua actividade. 

Juntos construiremos o futuro numa cooperação dinâmica e cheia de sucesso.

Melhores cumprimentos,

Miguel Soares Franco

Sempre próximos 
Hager em Portugal



2005
Para celebrar o seu
50.º aniversário,
a Hager apresenta
um completo
sistema de
soluções em
complemento
da sua oferta de
produtos
individuais.

2009
A Hager lança,
em Portugal, a
gama kallysto®;
primeira gama de
aparelhagem mural
da marca.
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Um ponto de interesse 
Planeia algo em grande? Então, faça-o à maneira da Hager!
Veja o exemplo do Hotel - Grande Real Villa Itália,
em Cascais. De forma eficiente, foi feita uma instalação
eléctrica englobando, por exemplo, a gestão inteligente dos
espaços de reunião com um sistema domótico altamente
eficiente que permite não só um enorme ganho de conforto,
como também, uma assinalável poupança energética. Os
benefícios que você tem através de projectos desta dimensão
são não só o facto de a Hager fornecer tudo a partir de uma
única fonte, como também a nossa capacidade de produção
internacional e ainda a escassez de produtos quase nunca
ocorrer. Isto reduz tanto o nível de coordenação necessário
para a execução do projecto, como o tempo de trabalho,
garantindo um fluxo de trabalho suave.

Para outros exemplos significativos de como a Hager o pode
ajudar de forma importante, veja a página 14.

Há mais de 50 anos que a Hager tem vindo
a moldar o mundo da engenharia electrotécnica
com inovações inspiradas no conhecimento dos
nossos colaboradores e impulsionada por uma
devoção contínua no sentido de satisfazer os
nossos clientes. O Hager Group é uma comunidade
internacional que valoriza a ousadia, a autenticidade
e a integridade - três fortes valores fundamentais.
A nossa cultura corporativa ajuda a motivar as
equipas locais para que se adaptem às
necessidades futuras e à constante mudança dos
mercados.
As exigências que a vida moderna cria nas
instalações eléctricas são muito diversas e incluem
a eficiência energética, a manutenção doméstica,
a mobilidade em veículo eléctrico e a proteção
simples de linhas e de pessoas - todas as áreas
importantes para as quais nós temos soluções.
Os colaboradores da Hager, juntamente com
e para os nossos clientes, procuram de forma
incansável, soluções inteligentes e serviços
personalizados, de modo a “reinventar” o mundo
de amanhã. 

Daniel Hager,
Chief Executive 
Officer 
Hager Group

Hager no mundo

i



Quem me
ajuda a

encontrar
a solução?
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Tudo o que necessita está aqui: 
três soluções num só local

Existem muitas razões para confiar na Hager quando se projectam
instalações eléctricas. A motivação mais importante consiste num dos
requisitos básicos da vida – ter tudo a funcionar correctamente no dia-a-dia!
Os sistemas Hager garantem-lhe a si e aos seus clientes elevada qualidade,
segurança e fiabilidade. Mais ainda, facilitamos o caminho para um dia de
trabalho mais fácil – tanto na instalação como no arranque. E para tornar 
a vida mais fácil obtém tudo da Hager incluindo a experiência necessária
para vender as nossas soluções. Então porque não fazer do nosso
know-how a sua vantagem competitiva?

Know-how
Soluções que funcionam

Distribuição
de energia

Calhas
técnicas

Aparelhagem
mural
+
Automatismos
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Tudo o que necessita para ter
sucesso: serviço e formação
A Hager realiza cursos de formação contínua destinados
a parceiros grossistas, gabinetes de projecto, quadristas
e instaladores.

Tudo o que necessita para
amanhã: a nossa estratégia
de inovação
Temos uma fórmula muito simples quando se trata de
estratégia de inovação. Primeiro, determinar as necessidades
do cliente, depois reunir competências profissionais e,
finalmente, moldar o futuro em conjunto! Um excelente
exemplo disso é a nossa nova caixa golf. Durante o seu
desenvolvimento técnico, foram levados em consideração
mais de 1.000 pedidos de clientes, em dez países. Mais de
200 clientes em seis países ajudaram a avaliar o aspecto
estético do produto. O resultado é uma caixa totalmente
nova. Graças à sua inovadora estratégia de plataforma, a
caixa golf é um produto pronto a utilizar, disponível em mais
de 70 países.
Simultaneamente, adapta-se perfeitamente aos mais diversos
ambientes residenciais, de tal forma que se tornou uma
decoração de parede!

A nova caixa golf recebeu o galardão 
2010 reddot design award.

Os fornecedores locais têm oportunidades e condições
restritas. Por comparação os fornecedores locais da
Hager beneficiam de desenvolvimentos globais e de
competências internacionais incluindo:
• 20 unidades de produção em 11 países
• 95% corresponde a produção e desenvolvimento

próprios
• “centro de excelência” de produção
• 1,349 patentes
• 720 engenheiros em Pesquisa & Desenvolvimento
• 5% do volume de negócios é investido em I & D
• competências partilhadas através de todos os

mercados.

Hager no mundo
i



A sua equipa
Hager:
Sérgio Cerqueira - Orçamentista

Rita Sanz Pinto - Responsável IT

Helena Valente - Assist. Contabilidade

Pedro Abreu - Gestor de Produto

Fátima Prazeres - Assist. de Vendas

João Lagoas - Resp. Téc. Departamento

Comercial Sul

Venha conhecer-nos
Estamos aqui para si!
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Suporte personalizado
Estamos felizes em dar mais um passo: dependendo do
projecto, vamos reunir uma equipa de especialistas que
o aconselha no local e o acompanha ao longo de todo
o projecto.

Contacte-nos e nós deslocamo-nos até si!

Os relacionamentos de negócio saudáveis baseiam-se em boas relações
humanas. Assim, não é de surpreender que o compromisso na proximidade
ao cliente seja um dos nossos valores corporativos mais importantes.
É igualmente por esse motivo que você tem sempre o mesmo contacto
para o acompanhar a si e aos seus projectos - alguém que o escute com
atenção antes de responder. Esta pessoa examina com atenção o seu
projecto antes de lhe propor a solução ideal. O seu “desafio”
torna-se o nosso e, em conjunto, chegamos à melhor solução!



Todas as coisas boas vêm
em trio
Os sistemas Hager são soluções de profissionais para
profissionais. Por essa razão, estas soluções estão
disponíveis apenas através de um canal de vendas de três
níveis garantindo que o fabricante, o armazenista
e o instalador se possam não só concentrar no seu negócio,
como também se possam complementar de forma optimizada.

Durante décadas esta “divisão de tarefas” tem gerado uma
forte posição no mercado e garante a melhor qualidade
possível ao cliente final de todos os intervenientes - fabricante,
armazenista e instalador.
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Como podemos ajudar?
Se tem alguma questão sobre os nossos produtos ou
serviços, a nossa equipa terá todo o prazer em responder.

i

A sua equipa local Hager é complementada por
centenas de especialistas Hager em todo o mundo.
Com a partilha internacional de conhecimento,
somos capazes de oferecer um conhecimento
global aos nossos projectos locais. Isto inclui:

• produtos disponíveis em 20,000 pontos de venda
de 84 países

• suporte técnico de gestores de produto
internacionais

• informação online 24 horas em www.hager.pt

Hager no mundo



Proximidade ao cliente
Para que serve a mais moderna tecnologia se não cumprir
com os requisitos dos nossos clientes? De forma a evitar tais
cenários, contactamo-lo primeiro a si antes de começar
a desenvolver novas soluções. De milhares de debates que
mantemos durante o ano com os nossos parceiros de
negócios, descobrimos exactamente do que é que você
necessita, de modo a ser bem sucedido. A partir da aquisição
deste conhecimento, podemos desenvolver soluções
inovadoras e inteligentes a um nível local, orientadas para

o mercado, relacionadas com as necessidades actuais tanto
suas como dos seus clientes.
Não é apenas para o desenvolvimento de produtos que nos
baseamos de forma consistente na proximidade com
o cliente, mas também para o desenvolvimento das nossas
relações. Na prática
• associamo-nos aos nossos clientes de maneira informal
• temos sempre tempo para ouvir seus pedidos e sugestões 
• pode contactar-nos sempre que precisar de nós.

Saber porquê
Vantagens para si
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Os valores de marca sólidos são a espinha dorsal da obra de qualidade. Eles
motivam-nos diariamente a dar-lhe o nosso melhor. Continue a leitura para
se familiarizar com alguns destes valores e com os benefícios adicionais que
pode obter a partir deles.



Inovação
Actualmente a mais poderosa força para o sucesso comercial
consiste em 4 letras - N O V O ! Se você quer entusiasmar os
seus clientes com novas soluções, a Hager é precisamente
a solução ideal! Inovação para nós não só significa encontrar
a “grande ideia”, como também inclui uma série de melhorias
práticas, tais como a facilidade na montagem, as aplicações
mais adequadas, interfaces de utilização intuitiva e elevada
modularidade. Nenhuma inovação é um fim em si, mas serve
para satisfazer os nossos clientes mais do que nunca. E
assim, de modo a garantir que ao utilizar produtos Hager
você também estará na liderança do futuro, trabalhamos
continuamente no desenvolvimento da nossa oferta.

Simplicidade 
Porquê utilizar a tecnologia mais inovadora, se ninguém a
compreender? Para a Hager, este desafio tem uma resposta
fácil - todas as nossas inovações têm que se basear na
simplicidade tanto durante a instalação como na utilização
diária. Muitas outras coisas são também claras para nós.
Como os nossos sistemas podem ser construídos de forma
interactiva, todos os componentes têm que se encaixar na
perfeição. Da mesma forma, tal como nos nossos
relacionamentos diários, também gostamos de ser simples.
Clareza e sugestões orientadas para uma solução com
objetivos definidos, são a nossa preferência - de modo
a manter sua rotina diária o mais simples possível!

Por que não tentar trabalhar em conjunto com a Hager?
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“Há mais de 50 anos que a fiabilidade e qualidade têm
sido a pedra angular do sucesso do Hager Group. A
combinação dos dois criou um verdadeiro valor
acrescentado para as pessoas e edifícios.
Para manter esse alto padrão e aumentá-lo no futuro
• todos os nossos centros de I & D, fábricas e centros

de distribuição têm certificação ISO 9001 (qualidade)
e mais de 50% deles têm certificação ISO 14000
(meio ambiente) e OHSAS 18000 (segurança)

• a cultura de melhoria contínua de desempenho é um
forte enfoque no Hager Group

• as ferramentas de qualidade estruturada e padrões
de trabalho são implementados globalmente.”

Jean-François Bonnardot
Director de Qualidade do Hager Group

Funciona!



Podem
dar-me
algumas
provas? 
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Cultura para todos
Soluções completas
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O Museu do Côa constitui-se como um dos maiores museus
(em área) de Portugal.
Composto por quatro pisos incorporando área de exposição,
auditório, loja, biblioteca especializada em arte rupestre,
cacifos para recolha de volumes de pequena dimensão,
ponto de informação para consulta aprofundada das
temáticas expostas, área administrativa e zonas técnicas,
o Museu do Côa apresenta-se como um dos mais
emblemáticos espaços culturais em Portugal.

Com necessidades muito específicas que englobam, para
além da distribuição de energia, a gestão eficiente da mesma,
o Museu do Côa recorre a um sofisticado sistema domótico
que oferece uma experiência fantástica a todos os que
o visitam possibilitando simultaneamente um ambiente de
trabalho confortável para aqueles que lá desempenham as
suas funções.

Através do software de visualização instalado é possível (de
forma centralizada) observar e comandar toda a instalação,
aliando notáveis poupanças energéticas à possibilidade de
facultar uma experiência inesquecível aos seus visitantes.

O relé de transferência
automática faz o comando
de inversores motorizados,
contactores ou disjuntores
motorizados. Mede os valores
da tensão e da frequência (u, f)
da rede e do grupo, sequência
das fases e só depois faz a
transferência automática das
cargas.

O software de visualização
permite o controlo da instalação
de forma simples e centralizada.

A Hager tem nos seus quadros elementos altamente
motivados e especializados que possibilitam obter a solução
mais segura e eficiente, simultaneamente, para o cliente,
para o gabinete de projectos, e para o instalador. Da mesma
forma, a Hager proporciona todo o suporte necessário
aos diversos intervenientes no projecto.
Em suma, a orientação é sempre feita para a solução mais
eficiente e eficaz.

O Museu de Arte e Arqueologia do Côa representa um nível de excelência que exige
fiabilidade e eficiência na gestão de energia dos seus quatro pisos. A solução para
distribuição de energia e o software de visualização garantem uma gestão segura,
confortável e com enormes poupanças energéticas. 
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Conforto a toda a prova
Distribuição de energia em hotel

17

Com 20 pisos, 68 quartos/suites, sala de reuniões,
restaurante e spa, entre outros, a renovação do Sweet
Atlantic Hotel & Spa apresentava-se como um desafio às
soluções que a Hager pode oferecer. A vantagem da
utilização das soluções Hager num projecto desta
envergadura deve-se ao facto de ser possível proporcionar
ao cliente uma solução completa a partir de um só local.
Desta forma é possível não só reduzir o tempo, como
também, os custos de instalação.
O Sweet Atlantic tinha como particularidade os prazos
curtos para a sua execução. A solução Hager provou ser
a mais bem adaptada às necessidades do cliente.
É necessário gerir de forma segura e eficiente 630A. Por esta
razão, foi utilizado o sistema quadro plus para o quadro geral
de baixa tensão e as caixas de distribuição alfa para a
distribuição de energia nos quartos/suites.
Assim, está assegurada não só a poupança energética,
como também um elevado nível de conforto que uma
instalação com estas características exige.

Edifícios eficientes e conforto de utilização dependem de uma infraestrutura
electrotécnica flexível. Quanto mais flexível, mais satisfatórios serão os resultados.
A Hager apresentou a solução que faz do Sweet Atlantic Hotel & Spa, na Figueira da
Foz, um exemplo!
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Dos armários até 630A,
passando pelas caixas de
distribuição, tudo foi pensado
para oferecer o maior conforto
de utilização possível.



O 5 estrelas Grande Real
Villa Itália Hotel & Spa
Resultou da adaptação das antigas
residências, em Portugal, do rei Humberto II
de Itália, em unidade hoteleira de 5 estrelas,
com um total de 124 quartos, incluindo 10
suites, 9 suites junior e 3 Penthouse.
Em termos de distribuição de energia foram
utilizados equipamentos do sistema quadro
para o quadro geral e quadros parciais, bem
como, caixas de distribuição golf nos
quartos.
Foi implementado o sistema de domótica
tébis comandado através de software de
visualização instalado em PC para controlar
a iluminação e realizar cenários pré definidos,
entre outras funcionalidades. Tudo isto
permite optimizar o conforto dos clientes
e proporcionar a máxima rentabilidade
energética ao hotel.

Museu - Foz Côa
O Museu de Foz Côa é um dos mais
modernos museus de Portugal.
Engloba soluções de distribuição
de energia e é controlado através de
software de visualização para uma
gestão mais eficiente e eficaz.

Academia de Música - Vilar do Paraíso
Ministra cursos oficiais na área da
música e na área da dança. Possui
uma solução completa Hager que
engloba: quadros de distribuição geral
e parcial, calhas técnicas, sistema de
comando e visualização (domovea )
e aparelhagem mural.

Hotel - Grande Real Villa Itália Cascais
Trata-se de um hotel de 5 estrelas
equipado com uma solução completa
ao nível da protecção de pessoas
e bens, bem como de gestão de
energia, proporcionando conforto
e poupança energética.

Teatro - Vila Real
Constituído por três auditórios com
capacidades entre 145 e 700 lugares,
entre outros espaços. No mesmo
edifício está ainda instalado o Museu
do Som e da Imagem. Este projecto
utiliza, entre outros, o sistema
domótico tébis e armários de 630A.

Hotel & Spa - Sweet Atlantic - Figueira
da Foz Hotel de quatro estrelas
situado junto ao mar e equipado com
Sistema de Distribuição quadro plus
e universo, bem como, aparelhagem
de corte e protecção.

18

Heróis 
locais

Leia mais em
www.hager.pt Créditos imagem Museu Foz Côa:

MC/IGESPAR,IP - Museu do Côa
Autor da fotografia: JPRuas / Data da fotografia: 2010
© fotográficos: IGESPAR, IP DIDA AF/ JPRuas



19

Motor village em Bruxelas,
Bélgica 
Edifício multi-usos com
habitação, showroom e stand
automóvel Fiat. A instalação
eléctrica consiste em dois
armários de distribuição de 630A
e 1250A e 32 quadros parciais.

Centro Internacional
de Comércio, Hong Kong
O edifício mais alto de Hong
Kong, 484 metros de altura com
118 pisos e protecção Hager no
interior.

Colégio Magencel, França
Prazo curto (4 meses) para concluir

o projecto antes do início do ano
escolar era o desafio deste projecto. 

Os armários de distribuição Hager de
400A ofereciam a vantagem de uma

instalação simples e rápida.

Hospital Gelre, Holanda
Um hospital completamente novo

foi construído em dois anos
e meio. A Hager realizou uma

proposta envolvendo toda
a instalação: desde o PT até aos

armários de distribuição.

Sede da Polícia, Bona,
Alemanha

O novo edifíco foi equipado com
um Sistema de Distribuição de

Baixa Tensão de 3200A,
sistema domótico tébis
e calha técnica tehalit.

Centro de imprensa do Palácio Federal,
Berna, Suiça

Consta de uma enorme sala de conferências,
estúdios de televisão e rádio e gabinetes para

imprensa escrita. Os meios de imprensa
e as autoridades possuem agora uma excelente

infraestrutura de comunicações. A solução Hager
proporciona quer a distribuição de energia,

quer a operação segura, em todo o edifício.

Destaques 
globais



Procura uma solução
de alto nível…
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O sistema tébis controla a iluminação, o piso radiante e os
estores eléctricos, servindo de interface com o alarme de
intrusão e de incêndio. Ele permite que todos os tipos de
sensores, incluindo aparelhagem mural, temporizadores,
detectores de presença e movimento, células fotoelétricas
e termóstatos comuniquem e troquem informações com
actuadores do sistema. O sistema tébis utiliza um único cabo
de par torçado e/ou tecnologia RF para associar os sensores
aos actuadores. Utiliza o standard KNX pelo que pode ser
utilizado com produtos de outros fabricantes. Sendo o
standard mundial mais usado na automação de edifícios.

O sistema tébis, conforme
o standard KNX, oferece
enormes vantagens ao
utilizador final, tais como
funcionalidades inovadoras,
comodidade, segurança
e eficiência energética. Apesar
das suas múltiplas utilizações
é, apesar de tudo, muito fácil
de usar e programar.

Uma nova geração de
controlo da instalação
eléctrica
interface de comando
intuitivo usando Touch
Panels, iPhone ou iPad.

Há desenvolvimento enquanto há desafios - e no mundo ideal, a tecnologia
acompanha o ritmo com eles. Aqui não há problema, desde que seja desenvolvido
pela Hager! O inovador sistema tébis para comando inteligente da instalação
estabelece novos padrões na “casa inteligente” do seu cliente.

Alguns comentários do
Gestor de Produto,
Pedro Abreu 
“O sistema domótico tébis
TX dá ao utilizador ainda
mais opções de controlo.
Por exemplo, um interruptor
junto à porta da frente que
permita apagar todas as
luzes, desligar o aquecimento,
descer os estores e ainda
ligar o sistema de alarme.
As opções de controlo são
infindáveis tanto para
habitação como para
terciário”.



… ou uma de larga escala? 
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Domótica, armários de
distribuição, aparelhos de
corte geral, calhas técnicas
e aparelhagem mural... Estes
são apenas alguns dos
elementos que podem ser
encontrados na vasta oferta
de produtos da Hager.

As nossas soluções estão totalmente adaptadas tanto para habitação como para
edifícios terciários. Cumprem todos os requisitos electrotécnicos - desde os quadros
de entrada, passando pelos quadros parciais e pela calha técnica, terminando na
atraente aparelhagem mural no interior. 
É tempo de um “grande negócio” com a Hager!

“A Hager desenvolve soluções
para muitos países no mundo,
que não só e, obviamente,
respeitem todas as normas
e regulamentos eléctricos, mas
também as mais recentes
directivas e normas ambientais. A
nossa ambição é trazer valor para
as pessoas e os seus edifícios,
através de soluções simples e de
fácil utilização que as ajudem a
melhorar a eficiência energética
em edifícios e em particular, para
obter o máximo rendimento das
energias renováveis. A nível local,
estamos envolvidos no apoio a
iniciativas e projectos nestas
questões-chave.”

Hager no mundo

Laurent Chabrat
Corporate 
Business 
Development
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Ética
Para nós, o recurso mais importante são as pessoas. É por isso que damos
prioridade aos processos estruturados garantindo um comportamento
mutuamente justo, que provavelmente contribuiu para o Hager Group adquirir
a certificação “Investors in People”. Além disso, estamos em  conformidade
com os dez príncipios Global Compact das Nações Unidas - uma iniciativa da
ONU que se esforça para tornar a globalização mais sustentável. E usando de
forma significativa uma gestão cuidadosa temos a certeza de que cada
membro da equipa do Hager Group se sente confortável.

“Agimos de forma ética e responsável
cuidando das pessoas e do ambiente”. 
Daniel Hager

Meio ambiente
Também estendemos a nossa política de gestão cuidadosa ao meio ambiente
- mantendo-o o mais limpo possível. Todas as nossas fábricas trabalham
utilizando o princípio "fazer mais com menos", o que resulta em sermos bem
recebidos pelos nossos vizinhos a nível mundial onde fabricamos os nossos
produtos. Por sua vez, reduzimos a nossa pegada ecológica.

Energia
Também ajudamos os nossos clientes a minimizar os vestígios que deixam
para trás: através de interfaces que assinalam o desperdício de energia,
através de sistemas inteligentes que automaticamente ajudam a economizar
energia e com soluções inovadoras para explorar a energia renovável.

Vejo um futuro colorido em
www.hagergroup.net/sustainability

Como fornecedor de soluções electrotécnicas, é nosso desejo moldar
activamente o futuro. Sendo uma empresa familiar, está na nossa
natureza fazer isso de forma sustentável. É por esta razão que 
combinámos toda a noção de sustentabilidade numa só ideia: E3.
É um conceito amplo sobre como lidar com os recursos limitados do
nosso planeta de uma forma solidária. Os três E’s significam ética,
meio ambiente e eco-eficiência.
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Ao longo de mais de cinco décadas, a Hager manteve um olhar perspicaz quando se trata de
funcionalidade e fiabilidade dos seus sistemas. Isto refelcte-se de forma particular na forma
e design dos nossos produtos. Um produto tecnológico não é simplesmente coberto por uma
concha elegante, mas desenvolvido com a funcionalidade em mente, de forma a que o exterior
reflita a estrutura interna.
E hoje o exterior está a tornar-se cada vez mais importante. Com as instalações eléctricas
a assumirem de forma directa mais funções tanto nos locais de lazer, como de trabalho,
a estética tem um papel cada vez mais importante. De forma a melhor moldar as necessidades
funcionais e estéticas, a Hager iniciou uma unidade independente, juntamente com o designer
de produtos Erwin van Handenhoven - a agência de design Hager-Winco.

Da caixa ao interruptor
Durante as últimas décadas, a variedade de produtos Hager
tem aumentado bastante. Progredimos de um especialista
em distribuição de energia para um fornecedor de soluções
electrotécnicas completo tanto para casas inteligentes como
para edifícios funcionais. As exigências a nível do design
também se multiplicaram para incluir condutas de cabos
e colunas de serviço nas divisões, gamas exclusivas de
aparelhagem mural e interfaces de utilização intuitiva. Cada
produto tem uma função diferente e cada função exige uma
forma própria. É por isso que Hager usa uma terminologia
de design que inclui muitas facetas estilísticas.

Do cliente ao designer
Para que esta linguagem de design seja universalmente
compreendida, incentivamos os nossos clientes a darem
a sua opinião. Desde o início, a Hager desenvolveu os seus
sistemas de perto com especialistas locais externos,
designers e arquitectos, bem como utilizadores finais. Para
fornecer uma gama de produtos mais internacional,
pesquisamos tradições nacionais, investigamos desejos
individuais e prestamos muita atenção ao que entusiasma
os nossos clientes. Chamamos a este processo de “voz do
cliente”. Isso resulta em soluções de design ergonómico que
se impôem através da facilidade de instalação e utilização
simples, elevada qualidade e o máximo de conveniência.

Do presente ao futuro
Demos mais um passo para melhor corresponder às futuras
exigências de design do cliente. Juntamente com o
multipremiado designer de produtos Erwin van Handenhoven,
a Hager lançou a agência de design independente
Hager-Winco em Maio de 2009. Ao criar esta agência,
estamos a projectar no futuro a longa tradição Hager em
termos de design, tornando simultaneamente as nossas
inovações ainda mais individuais.

“Tudo aquilo que vê e toca
destaca a ideia de facilidade e qualidade” 
Daniel Hager

Erwin van Handenhoven, 
Designer para Hager
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Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, S.A.
Estrada de Polima, Nº 673 - Armazém C
Parque Industrial Meramar I - Abóboda
2785-543 - S. Domingos de Rana
Telefone: 00 351 214 458 450
Fax: 00 351 214 458 454 

Agência Norte
Rua Professor Mota Pinto nº143
4100-356 - Porto
Telefone: 00 351 228 346 650
Fax: 00 351 228 346 670 

www.hager.pt
info@hager.pt
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