
Strömställarsystem
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Vänner för livet ...
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... lita på oss år ut och 
år in.
De finns där du behöver dem. Du ser dem varje dag. Du uppskattar dem för deras inre kvaliteter lika 
mycket som deras fina utseende. Strömställarsystem från Berker.
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De bästa investeringarna är de  
som betalar sig om och om igen  
under åren. 
Nuförtiden talar alla om kostnaden. Det är inget fel med det. Ibland innebär det dock att vi får  
fel perspektiv. Vi, å andra sidan, vill göra det möjligt för dig att använda din budget på ett sätt som  
ger dig bestående fördelar. Intelligenta system hjälper dig att hantera energin på ett effektivt sätt.  
Dessa system hör till varje“grön byggnad” värd namnet. De utgör en investering som ger utdelning  
igen ... och igen och igen. Till detta hör också att välja strömställare och system som är tekniskt  
perfekta och tidlöst klassiska i sin design och som därför blir en estetisk glädje under många  
år. Av detta skäl hittar du dem aldrig i fyndlådan i din lokala gör det själv-butik utan de kan endast  
erhållas från auktoriserade återförsäljare. Välkommen till Berker.
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Berker K.5
Klassiskt sval

Tydliga konturer. Konsekvent design. Och en yta av robust rostfritt stål.  
Berker K.5 är en designklassiker med hög kvalitet som är fullständigt modern  
även många år fram i tiden.

Finns i rostfritt stål 
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Berker K.1
Helt enkelt perfekt

Less is more – Berker K.1 har tagit minimalismens konst till perfektion. Detta gör den helt rätt  
för alla tidlöst klassiska interiörer.

Finns i blank polarvit, blank vit, matt aluminium och matt antracit
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Berker Arsys
Elegant mångfald

Två fastigheter är aldrig desamma. Varje interiör är olika. Därför måste även  
strömställarkonceptet vara unikt. Serien Berker Arsys som finns i ett brett urval av material  
och ytor passar bra i nästan alla omgivningar. Den förblir dock alltid lojal mot sig själv.

Finns i rostfritt stål, polarvit, vit, brun, guldmetall, ljus bronsmetall samt kombinationer av dessa grundläggande färger. 
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Berker Q.1
En skillnad som du kan känna

En gång rörd, aldrig glömd: Berker Q.1 har en distinkt sammetslen yta som erhålls genom  
användning av en ny extremt hållbar materialblandning. Med mer än 270 varianter att välja bland,  
inklusive varianter med toppmodern belysningsdesign, en stänkskyddad konstruktion med konven-
tionell strömställarteknik och dessutom helt nya tryckknappar, är Berker Q.1 ett verkligt allsidigt  
system som är idealiskt för användning nästan överallt.

Finns i polarvit, sammetslen.
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Berker B.7 Glas
Tidlös skärpa

Den som vill göra en lämplig inramning av saker gör detta mest övertygande om  
det görs med lämplig återhållsamhet. Berker B.7 gör detta på ett beundransvärt sätt:  
Med sina ramar ger den en stor mängd olika miljöer en annorlunda förfining.

Finns i glas/mattpolarvit, glas/blankpolarvit, glas aluminium samt glas svart. B.7 ramar kan kombineras med alla centrumplattor i B.-serien.
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Berker B.3
En perfekt kombination

I och med Berker B.3 har vi tagit det bästa från två världar: en genuin aluminiumram och en hållbar 
plastknapp samt fyrkantens klarhet med den dynamik som milda kurvor ger. Allt som allt: världsklass!

Finns i aluminium/antracit, aluminium/polarvit, matt och aluminium/polarvit.
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Berker B.1
Ett distinkt intryck

Vad mer kan man begära av en strömställare? En distinktiv form, en attraktiv yta,  
teknisk perfektion - Berker B.1 kombinerar alla dessa tre element som krävs för att ge  
ett övertygande estetiskt intryck.

Finns i aluminium, polarvit och antracit
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Berker S.1
Elegant standard

Berker S.1 står för “standard” och detta t.o.m. på två sätt - standard på grund av att  
denna strömställarserie har satt de verkliga standarderna för enkelhet, funktionalitet och tidlöshet.  
Och standard för att den naturligt har utvecklats till att bli ett standardval för  
både kontors- och bostadshus tack vare dessa kvaliteter.

Finns i matt polarvit, blank polarvit och blank vit.
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Berker Modul 2
Attraktiv mångsidighet

Dokumenterad design. Robust konstruktion. Varianter som passar till så gott som  
alla utrymmen och syften. Och allt detta till ett attraktivt förhållande pris-prestanda.  
Modul 2 – den definitiva okomplicerade strömställarlösningen.

Finns i polarvit och vit

27



28



Berker Stänkskyddad
Ha ditt på det torra

Väta och ånga är inga hinder för skönhet. Våra serier Q.1, K.1, K.5 och  
Arsys rostfritt stål för infälld montering kan även fås med stänkskydd. När det gäller  
ytmonterade strömställare innebär vår serie Aquatec och våra extremt robusta,  
vattentäta enheter ISO-Panzer att du har ditt på det torra.

WG UP IP 44 Q.1 K.1 K.5 Aquatec Iso-Panzer
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Berker Glasserie
Inspiration Bauhaus

Inflytandet av det legendariska Bauhaus på Berker glas-serie är omisskännlig, och faktum  
är att vi utvecklat denna knapp-serie, med sin genomskinliga glasyta, i samarbete med 
Architectural Research-avdelningen på Bauhaus Dessau. Bauhaus Masters hus, nu genuint 
restaurerat, utgör idag en perfekt inramning för Berker Glasserie, vilket gör interiören tidlöst 
elegant. 

Finns i genomskinligt glas var och en med roterande omkopplare i polarvit, svart eller krom
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Berker Serie 1930
Ren funktionalitet

Berker och Bauhaus har inte bara det år när de grundades (1919) gemensamt utan  
även sin kärlek för rena former och tydlig funktionalitet. Dessa principer förkroppsligas  
perfekt i Serie 1930 som är en uppsättning strömställare och uttag som ger nytt liv  
åt Bauhaus filosofi.

Finns i polarvit eller svart
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Berker Serie 1930  
Porzellan made by Rosenthal
Utsökta material

I samarbete med Tysklands mest kreativa porslinsmärke har vi dessutom skapat en utgåva av  
Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal. Med detta återvänder vi till rötterna för denna klassiska  
vridströmställare vars föregångare användes redan av Bauhaus mästerbyggare.

Finns i polarvitt och svart Rosenthal-porslin som tillverkas i fabriken ”Rosenthal am Rotbühl“.
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Berker Palazzo
Ett verkligt smycke

Det är ofta nödvändigt att titta på en fastighets finare detaljer för att bestämma  
hur exklusiv den verkligen är. Berker Palazzo, som finns i marmor eller mahogny  
med 24 karats guldplätering, är en extra tydlig markering av verklig lyx.

Tillgängliga ytdekorer är vit marmor, svart marmor, brun mahogny.
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Finns i genomskinligt glas.
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Berker TS
En ädel gest

Bakom dess eleganta puristiska utseende döljer sig en ofattbar rikedom av tekniska möjligheter.  
Den kan användas för att hantera inte bara flera ljuskällor utan även om så önskas,  
intelligenta byggnadsstyrsystem som Berker KNX/EIB eller Berker trådlöst buss-system.
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Finns i genomskinligt glas.  
Tryckknapp som tillverkats av  
CrystallizedTM – Swarovski Elements.
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Berker Crystal Ball och  
Berker TS Crystal
Ett verkligt blickfång

Så många facetter på en strömställare: med sin eleganta plattform och tryckknappar som tillverkats  
av Crystallized™-Swarovski Elements ger ”Berker TS Crystal Ball“ och ”Berker TS Crystal“ förfining åt 
varje sofistikerad miljö.
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Den finns i en grundläggande version och en anpassad version med 
individuell märkning – se www.berker.com/ts-sensor,   
glas svart, glas aluminium, glas polarvit
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Berker TS Sensor
Intelligent underdrift

Underdrift är en konst och den nya Berker TS Sensor är dess fulländning. Upp till åtta funktioner döljs 
under en ren glasyta som är praktiskt taget i jämhöjd med väggen och den kan få anpassad märkning 
på begäran. Det krävs bara en lätt beröring för att styra lampor, uppvärmning eller jalusier. På detta sätt 
tillhandahåller den ett maximalt antal alternativ - samtidigt som den är så minimalistisk som möjligt.
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Berker B.IQ
Kreativ mångsidighet

Berker B.IQ kombinerar kreativitet med intelligent teknik. Dess tryckknapp, som har har fått flera  
designpriser, möjliggör kombinering av upp till fyra KNX/EIB-funktionselement för enkel styrning av 
intelligenta byggnader.  

Finns i borstat rostfritt stål, glas och polarvit plast.
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Ett hus är aldrig bara 
ett hus.
Det ger oss värme, skydd och en känsla av säkerhet.  
Det är den scen där våra liv spelas upp. Det är också den plats där vi tillbringar större delen av våra 
dagar och nätter. För att ett hus ska bli ett verkligt hem måste det vara unikt och komfortabelt, effektivt 
och okomplicerat. Detta förklarar varför fler och fler husägare väljer Berkers enkla men ändå intelligenta 
byggnadsserviceserier.
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01 Berker house electronics

Driftenheter

Tillämpningar

02 Berker trådlös buss

Sändare

Tillämpningar

Mottagare

03 Berker KNX/EIB

Sändare

Tillämpningar

Två hus är aldrig desamma. Därför erbjuder vi en mängd olika 
system för användning i olika byggnader och för att uppfylla 
olika behov. Ett exempel är Berker House Electronics som har 
en mängd olika komponenter för användning i konventionella 

installationer. Vi erbjuder dessutom även det intelligenta nät-
verksbaserade Berker trådlöst buss-system och Berker KNX/
EIB-system som presenteras nedan.



Den ytmonterade rörelser-
sensorn Berker Control, uttaget, 
dimmern, timern med display, 
Berker Q.1, huvudbild: Berker 
Q.1 rörelsesensor med infälld 
montering.
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01 Berker house electronics
Belysningsstyrning

Ju mer ditt hus tar hand om dig desto mindre behöver du bekymra dig om att göra detta. En rörelse-
sensor visar dig exempelvis vägen automatiskt när du kommer hem. Den tänder lampan i trapphuset, 
hallen eller på toaletten automatiskt när du behöver ljus. Dess exakta datainsamlingssystem innebär att 
den kan övervaka alla önskade områden i ditt hus tillförlitligt utan problem och därigenom avskräcka 
objudna gäster. Med dimrar kan du alltid alltid upprätthålla exakt den ljusintensitet och skapa exakt den 
miljö som du vill ha i varje givet ögonblick. Och samtidigt spara energi.
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Berker Q.1 timer med display, 
huvudbild: Berker Q.1 vridström-
ställare för jalusier.
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01 Berker house electronics
Jalusistyrning

Det enda som behövs för att göra ett rum mörkt eller ljust, öppna dess jalusier eller säkra det mot insyn 
och intrång från folk utanför är en vridning. I kombination med timers eller sensorer händer allt detta 
automatiskt när du önskar eller vid kraftiga vindar. På detta sätt tillhandahåller Berker jalusistyrning inte 
bara styrd fördelning av solljus och temperatur utan den ökar dessutom säkerheten och tryggheten 
påtagligt.
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Berker Q.1 rumstermostat
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01 Berker hemelektronik
Rumstemperaturstyrning

Alla behöver lite värme – men när? I vilket rum? Och vid vilken temperatur? Med våra rums- 
termostater kan du ställa in exakt den temperatur som du vill ha i varje rum och sedan ställa in dem så 
att de sänker temperaturen igen när rummet inte längre används. 
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Vänster trådlös handhållen 
sändare komfort Berker K.5 BLC 
trådlös knapp. 
Höger sida:
Q.1 4-knappssensor
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02 Berker trådlös buss
Artificiell intelligens

Om du bestämmer dig för att du vill bjuda dig själv och din egendom på lite mer komfort behöver detta 
inte innebära en stor ombyggnad av ditt hem. Strömställarna och enheterna i vårt trådlösa buss-system 
är utrustade med batteridrivna radiosändare. Detta omvandlar strömställarna till fjärrstyrningselement 
för lampor, jalusier samt uppvärmning och gör din fastighet till ett intelligent hem. Du kan då reglera 
jalusierna, belysningen och temperaturen över hela huset utan att lämna det rum där du befinner dig.  
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03 Berker KNX/EIB
Ett bra beslut

En del beslut kräver lite eftertanke - men sedan ger de dig fördelar som räcker hela livet. Ett sådant 
beslut är frågan om du ska välja systemet KNX/EIB från Berker eller inte. Installationen involverar 
dragning av en så kallad bussledning parallellt med dina 230 V-kablar för att ansluta strömställarna  
till komponenter som termostater, rörelsesensorer och lampor. Resultatet är ingenting mindre än  
en fullständig och bekväm styrning av dessa komponenter tillsammans med utökad säkerhet och  
energibesparingar. Berker Instabus-system gör livet enkelt – från början. Med andra ord är de helt  
enkelt – ett bra beslut.
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03 Berker KNX/EIB
Mer komfort

• Belysningsscenarier och stämningar kan sparas och aktiveras med beröring  
 av en knapp – för enstaka rum eller för hela huset.  
• Central och exakt tidsstyrd reglering av temperatur, jalusier och larmsystem.  
• Styrning via tryckknapp, Berker Master Control, fjärrstyrning eller dator.  
• Alla byggnadens funktioner kan ringas upp online – och därför kan byggnaden styras  
 och övervakas på avstånd när som helst.
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03 Berker KNX/EIB
Mer säkerhet

• Med KNX/EIB kommer ditt hus ett steg närmare att ta hand om sig självt: rörelsesensorer kan aktivera belysningen,  
 vid behov. Öppningsövervakning skyddar mot att fönster, dörrar och portar lämnas öppna oavsiktligt. Om väderstationen  
 upptäcker stormigt väder säkras markiser, jalusier och takfönster automatiskt. 
• Rökdetektorer utlöser ett larm omedelbart om de upptäcker rök. Felrapporter överförs omgående om det är  
 funktionsavbrott i uppvärmningen, strömavbrott eller om enstaka apparater slutar fungera (t.ex. ett kylskåp eller en frys).  
 Fönsterkontakterna upptäcker eventuella inbrottsförsök och sänder meddelande om dessa. 
• Specificerade enheter (t.ex. spis eller strykjärn) kan programmeras så att de stängs av automatiskt när du lämnar huset. 
 Samtidigt kan belysnings- och jalusistyrning användas för att simulera att du är hemma på ett övertygande sätt.  
• Panikkretsen kan användas i nödfall för att aktivera belysningen i hela huset omedelbart.
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03 Berker KNX/EIB
Mer energieffektiv

• För första gången någonsin kan alla värme- och elektricitetsförbrukare i en byggnad styras och regleras  
 centralt. Detta ger användaren en kraftigt förbättrad översikt – och ökar effektiviteten avsevärt. 
• Ljus och lampor regleras beroende på förekomsten av dagsljus och tiden på dagen. 
• Jalusier behåller värmen på insidan – och aktiveras automatiskt. 
• Rumstemperaturen kan definieras centralt för varje enskilt rum och för varje tid på dagen.  
 Om ett fönster öppnas sänks uppvärmningen automatiskt. 
• Tidsberoende temperaturprofiler optimerar användningen av pannan och cirkulationspumpen.
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03 Berker KNX/EIB
Mer säkerhet

• Oavsett vad framtiden innebär för en byggnads prestanda växer ett KNX/EIB-system helt enkelt med den.  
 Nya funktioner eller modifierade funktionsprofiler kan lätt programmeras av installatören. 
• Systemet har dessutom stöd för ändringar i det sätt som enstaka rum eller områden i byggnaden används. 
• Nya enheter och funktioner kan läggas till när som helst. 
• En enda investering (installation av Instabus reglerkablar) garanterar optimal komfort under en byggnads hela livslängd.

Byggnadsautomation med total åtkomst

Intuitiv funktion via 
webbläsare

Vid problem larmar automatiken 
via e-post till mobiltelefonen. 
Möjlighet att kalla på service vid 
funktionsfel.
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03 Berker KNX/EIB
Vacker och begåvad

Berker S.1, B.1, B.3, B.7

Berker K.1, K.5

Berker B.IQ

Berker TS / TS Crystal / TS Crystal Ball / TS Sensor 

Berker Q.1
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En del enheter tycker om att ständigt visa sina talanger för alla och envar. 
Andra allroundbegåvningar väljer att dölja sin tekniska perfektion och sitt 
breda användningsområde bakom en återhållsam yta.  
Våra KNX/EIB-kompatibla strömställarserier tillhör denna andra kategori.  
Ytterligare en bekväm egenskap är den lätthet med vilken de när som helst 
kan bytas ut mot varandra.
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Berker Master Control
En behaglig översikt

Berker Master Control tillhandahåller inte bara centraliserad styrning av uppvärmning, belysning och 
byggnadstjänster utan gör det dessutom möjligt för dig att läsa e-brev och nyheter - även om din dator 
är offline. Detta gör Berker Master Control till en verklig kommunikationscentral för all viktig information 
inne i och utanför huset.
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Berker Design Awards
Berker utmärkelser

Berkers strömställare och system är bland de bästa och vackraste saker som du kan förse ditt hem 
med när det gäller omkoppling och styrning. Detta är åtminstone vad juryn vid de många nationella  
och internationella tävlingar som vi har vunnit om och om igen tycker.
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Berker K.1, S.1, TS Sensor

Berker B.1/B.3, B.IQ, Radio Touch, S.1, TS Sensor

Berker B.IQ, KNX/EIB Tastsensoren, K.1, K.5, S.1, 
TS Sensor, B.Cube, Serie 1930 Porzellan made by 
Rosenthal

Berker Q.1, K.5, Serie 1930 Porzellan made by 
Rosenthal, TS Crystal ball

Berker Q.1, Berker B.IQ, TS, TS Sensor,  
Radio Touch

Berker Arsys Kupfer Med, Berker B.IQ

Berker Q.1, B.IQ, K.5, TS Sensor, Serie 1930  
Porzellan made by Rosenthal, TS Crystal ball

Berker TS Sensor
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REFERENSER
Modet att pröva på nya idéer, vetskapen om att god design alltid är summan av många goda idéer,  
en uppskattning av överlägsen kvalitet ner till de minsta detaljerna. Bevis på allt detta kan idag hittas  
i hus överallt från München, Berlin och Hamburg till Bolzano, Madrid och Seoul. Och det är ingen  
tillfällighet att Berkers strömställare och system också kan hittas på alla dessa platser.

Abgeordnetenhaus „Langer Eugen“, Bonn. Auswärtiges Amt, 
Berlin. Autotürme VW Autostadt, Wolfsburg. Barcodehaus, 
München. Bauhaus, Dessau. Beaufort On Nassim, Singapore. 
Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Berlin. Büro-
gebäude Mosel-Weiss, Koblenz. Business-Center Vallendar, 
Vallendar. Cap Gemini, Düsseldorf. Changi Rise Apartments, 
Singapore. Collegium Hungaricum, Berlin. Crown Plaza, 

Hamburg. Das „Mediale Haus”, Rednitzhembach. Dover 
Parkview, Singapore. East Hotel, Hamburg. Evangelische 
Hoffnungskirche, Koblenz. Flughafen Schiphol, Amsterdam. 
Flughafen Tegel, Berlin. Four Seasons Ubud Hotel, Ubud 
(Bali). Furama Hotel, Singapore. Furama Riverfront Hotel, 
Singapore. Godefriduspakhuis, Antwerpen. Golden Tulip, 
Düsseldorf. Grand Hyatt Hotel, Singapore. Grange Resi-
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dence, Singapore. Greenwood Terrace Houses, Singapore. 
Harvesterhuder Weg, Hamburg. Haus Artuso, Koblenz. Haus 
der Gegenwart, München. Haus der Geschichte, Bonn. Haus 
Winkler Straße 11, Berlin. Hermes Versicherung, Hamburg. 
Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, Weimar. HKB, Klein-
Reichenbach. Hotel Lux Alpinae, St. Anton am Arlberg. Hotel 
Puerta America, Madrid. Hotel Sacher, Wien. Hotel Schloss 
Elmau, Elmau. Hugo Boss AG/Business Unit, Coldrerio. Hyatt 
Hotel, Sabah. ICC, Berlin. Intercontinental, Shenzhen. Island 
Shangri-La, Hong Kong. JW Marriott Hotel, Kuala Lumpur. 
Kingdom Centre, Riad. Landtag NRW, Düsseldorf. Le Mé-
ridien, Singapore. Le Royal Méridien Hotel, Shanghai. LKA, 
München. Lloyd Hotel, Amsterdam. Loftcube, Berlin. Marbella 
Court, Singapore. Mediencenter, Leipzig. Meisterhäuser, 
Dessau. Meritus Mandarin, Singapore. Mies van der Rohe 
Haus, Berlin. MTV Neubau, Berlin. Ofenbauhalle, Hanau. 
Orion, Darmstadt, Österreichische Nationalbank, Wien. Palace 
Hotel Pastana, Lissabon. Patersonresidence, Singapore. 
Pebble Bay Condominium, Singapore. Peek&Cloppenburg, 
Köln. Penthouse, Rheda-Wiedenbrück. Privatbank Men-
delssohn, Berlin. Raiffeisenbank, Düsseldorf. Restaurant 
Steirereck Meierei, Wien. River Place Condominium, 
Singapore. Sana-Krankenhaus Rügen, Bergen/Rügen. SAS 

Radisson, Lübeck. Schloss Haus des Gastes, Stolberg. 
Schloss Meseberg, Meseberg. Schwimmhalle, Hamburg. Sea 
Towers, Danzig/Gdansk. Sentosa – The Beaufort, Singapore. 
Shangrila Hotel – Valley Wing, Singapore. Sheraton Pine Cliffs 
Resort, Albufeira. Signature Park Condominium, Singapore. 
Snow Park, Wittenburg. Sonycenter/Kaisersaal, Berlin. 
Skisprungschanze Bergisel, Innsbruck. Summerhill Con-
dominium, Singapore. Swissôtel, Foshan. Swissôtel Grand 
Shanghai, Shanghai. The Chemsunny Plaza, Beijing. The 
Cosmopolitan, Singapore. The Four Seasons, Singapore. The 
Fullerton Hotel, Singapore. The Ritz-Carlton, Macau. The Ritz-
Carlton, Shenzhen. Torhaus, Königwinter. Townhouses, Berlin. 
Traders Hotel, Singapore. Valley Park Condominium, Sing-
apore. Verbund – Am Hof, Wien. Vienna International Centre, 
Wien. Vigilius Mountain Resort, Lana. Villa Hansen, Hamburg. 
Villa Harteneck, Berlin. Villa Hügel, Essen. Villa München, 
München. Wartburg-Hotel, Eisenach. Weinhandlung und 
Agentur, Röthis Weserstadion, Bremen. Zeche Zollverein, 
Essen. …

Sida 68: Vigilius Mountain Resort, 
Lana / Foto: Mark Seelen, Lloyd 
Hotel, Amsterdam / Foto: Mark 
Seelen, Haus der Gegenwart, 
München / Foto: Florian Holzherr, 
Bulthaup Leadstore, München / 
Foto:  
Mark Seelen    
Sida 69: Bauhaus, Dessau / Foto: 
Werner Huthmacher 
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På återseende!
Om du har frågor om eller vill ha reda på mer om våra produkter är du välkommen att tala  
med oss (031-706 39 00), skicka oss ett e-brev (info@hager.se) eller besöka vår webbplats  
på www.hager.se.
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Studio Aisslinger, Berlin  
Design: Werner Aisslinger 
Fotograf: Mark Seelen  
 
Bulthaup Leadstore, München  
Architektur: Herzog de Meuron 
Fotograf: Mark Seelen  
 
Herzogin Anna-Amalia Bibliothek, Weimar 
Fotograf: Werner Huthmacher 
 
Haus der Gegenwart, München 
Architektur: Allmann, Sattler, Wappner 
Fotograf: Florian Holzherr 
 
Villa, Neuenrade  
Architektur: Rüdiger Wilde 
Fotograf: Werner Huthmacher 
 
Lloyd Hotel, Amsterdam 
Architektur: MVRDV 
Fotograf: Mark Seelen 
 
Meisterhäuser, Dessau  
Architektur: Bauhaus 
Fotograf: Werner Huthmacher  
  
Penthouse, Rheda-Wiedenbrück 
Architektur: Drewes und Strenge 
Fotograf: Mark Seelen 
 
P47, Ingolstadt 
Design: Thomas Biswanger 
Fotograf: Florian Holzherr 
 
Vigilius Mountain Resort, Lana/Südtirol / Italien 
Architektur: Matteo Thun 
Fotograf: Mark Seelen 
 
Villa, München 
Architektur und Design: Christoph Madaus 
Fotograf: Florian Holzherr 

Bildreferenser
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