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Wij zijn Gira
Het bedrijf met de schakelaars.
Maar wij zijn nog veel meer.

Toekomstgericht.
Verantwoordelijk.
Gekwalificeerd.

Wij bewaken de deur,  
zijn vooruitstrevende denkers,
Smart-Home-pioniers, doorontwikkelaars,
KNX-partner, patentmeesters,
prijswinnaars, designers en geven  
de toekomst vorm.

Maar bovenal zijn wij degenen
die luisteren.
En wel naar u.

Subtiel, maar intelligent.
Met duidelijke eisen aan kwaliteit,
materialen en functie.
Bovendien vol innovatiekracht.

Wij zijn ingenieurs in hart en nieren,
die willen inspireren.
Voor nieuwe technologieën,
slimme implementaties en
overtuigende details.

Wij doen niets minder dan alles,
om de beste oplossing voor u te vinden.
Met service, design en prestaties,
made in Germany.

Daar staan we voor.
En dat al sinds 1905.
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Een stuk verder gedacht: de nieuwe 
generatie Gira wandcontactdozen

Wij streven ernaar om onze producten 
voortdurend verder te ontwikkelen en voor 
de gebruiksdoelen van onze partners  
te optimaliseren. De nieuwe generatie  
Gira wandcontactdozen is het resultaat. 
Profiteer van een snellere installatie  
en  tegelijkertijd van meer veiligheid  
door een aantal aanpassingen van  
het productdesign.

Ontdek nu de  
nieuwe generatie  
Gira wandcontact
dozen in de video.
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Gira wandcontactdozen  
staan voor Duitse kwaliteit 
„Made in Germany”. Ze garan
deren de hoogste veiligheids
normen en zijn typespecifiek 
 gecertificeerd conform:

VDE 06201
NBN C61112
DS608842D1
NEK 502
Nederlandse norm T.N.O.



Meer veiligheid.  
Snellere installatie.

Verbeterde bescherming en meer 
comfort voor een eenvoudigere 
en snellere installatie: deze twee 
vereisten stonden centraal bij  
de ontwikkeling van de nieuwe 
generatie Gira wandcontact
dozen. Er is een volledig herziene 
productfamilie ontstaan die 
 precies is afgestemd op de be
hoeften van onze professionele 
partners, door wijzigingen in 
 details en door nieuw bedachte 
oplossingen.
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  Highlights, feiten en voordelen 
de nieuwe generatie Girastopcontacten:

De draagring is nu samen met de bevesti
gingsklauwen en klauwschroeven geaard  
en daardoor opgenomen in de veiligheids
maatregel. 

De geringe inbouwdiepte van 29 mm biedt 
meer ruimte voor het leidingmateriaal.

Snelbevestigingen met 3,5 draaibewegingen 
per  bevestigingsklauw.

Eenvoudige installatie door in spiegelbeeld 
geplaatste sleutelgatprofielen.

Achterwaartse compatibiliteit maakt combi
naties van oude en nieuwe wandcontact
doossokkels en afdekkingen mogelijk (uitge
zonderd wandcontactdoos met aardingspen).

Breukbestendige sokkel van thermoplast.

Markering voor centrische uitlijning bij 
 meervoudige installatie.

Lichte klauwbevestiging door hoogwaardige 
en nauwkeurige schroefkopaandrijving.

Geïntegreerde spreidklauwen tegen 
 beschadiging van het leidingmateriaal. 

Kwaliteit „Made in Germany”.
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Bevestigingsklauwen 
en draagring zijn 
geaard

Stabiele aardbeugel 
met massieve 
 aardingsvingers

Snelle bevestiging  
(3,5 draaibewegingen 
per  bevestigingsklauw)

Breukvaste sokkel  
van thermoplast

Grote, ergonomisch 
gevormde ontgrende
lingshendels

Geïntegreerde 
 spreidklauwen

Grote sleutelgat
profielen in gepaten
teerde layout

Eenvoudigere klauw
bevestiging door 
robuuste schroefkop
pen PZ1/sleufkop/PH

Compensatiehulp  
bij meervoudige 
installatie

Markeringen voor 
gecentreerde uitlijning 
bij meerdere inbouw
basiselementen

Stevige en corrosie
bestendige stalen 
draagring

Kenmerking van de 
sokkel met goed 
leesbaar gelaserde 
opschriften met  
hoog contrast



Vijf varianten met 
uniforme uitvoering.

Op basis van een gemeenschap
pelijke basisconstructie omvat  
de nieuwe generatie Gira wand
contactdozen vijf typen voor 
 inbouw, opbouw en kanaal
installatie. Wie een variant heeft 
ingebouwd, is hierdoor al ver
trouwd met alle andere uitvoerin
gen. Bovendien blijven geleerde 
en vertrouwde handelingen bij 
de installatie ook voor alle 
 versienummers hetzelfde.

01  Wandcontactdoos met randaarde  
met steekklem

02  Wandcontactdoos met randaarde  
met schroefklem

03  Wandcontactdoos met aardingspen 
(CEBEC) nu met steekklem
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04  Wandcontactdoos zonder 
 aardingscontact en met steekklem

05  Deense wandcontactdoos  
met steekklem
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Alle artikelnummers 
in één oogopslag.



1110

Om u optimaal van de nieuwe generatie Gira wandcontactdozen  
te kunnen laten profiteren, hebben wij het gehele assortiment hierin 
aangepast. Let bij uw bestelling op de nieuwe, desbetreffende 
 artikelnummers.

*  Alle in het assortiment verkrijgbare kleur- en materiaalvarianten

Alle producten in  
de onlinecatalogus op 
 catalogus.gira.nl

Huidig bestelnr. Nieuw bestelnr.

0180 112 4180 112

0183 112 4183 112

0188 112 4188 112

0414 112 4414 112

0453 112 4453 112

0454 112 4454 112

0457 112 4457 112

0458 112 4458 112

0462 112 4462 112

0466 112 4466 112

0485 112 4485 112

0104 02  4454 108

0110 02   4485 107

0183 ..   4183 ..

0188 ..   4188 ..

0410 ..  4410 ..

0414 ..   4414 ..

0415 02  4454 107

0416 02   4454 109

0417 107   4462 107

0417 108  4462 108

0417 109   4462 109

0418 ..   4418 ..

0422 ..  4422 ..

0440 .. 4440 .. 

0443 107 4453 107 

0443 108 4453 108 

0443 109  4453 109 

0449 02 4188 108 

0452 .. 4452 .. 

0453 .. 4453 .. 

0454 .. 4454 .. 

0455 02  4188 107

0456 02 4188 109 

0457 .. 4457 .. 

0458 .. 4458 .. 

0462 ..  4462 ..

0466 .. 4466 ..

0472 02 4457 107

0473 02 4457 109

0474 02 4457 108

0485 .. 4485 ..

0488 ..  4488 ..

Huidig bestelnr. Nieuw bestelnr.

0793 .. 4793 ..

1157 .. 4157 ..

 1158 .. 4158 ..

1170 .. 4170 ..

1172 .. 4489 ..

1449 02  4455 108

1455 02 4455 107

1456 02 4455 109

2681 02 4452 107

2682 02 4452 109

2683 02 4452 108

2755 .. 4755 ..

2756 02 4418 107

2757 02 4418 109

2758 02 4418 108

2759 02 4453 106

2762 .. 4557 ..

2763 .. 4552 ..

0440 .. 4440 ..

0793 .. 4793 ..

1157 .. 4157 ..

1158 .. 4158 ..

0188 .. 4188 ..

0410 .. 4410 ..

0447 .. 4467 ..

0449 .. 4469 ..

0454 .. 4454 ..

0176 30 4176 30

0177 30 4177 30

0414 30 4414 30

0440 30 4440 30

0445 30 4440 307

0446 30 4440 309

0447 30 4567 30

0449 30 4569 30

0485 30 4485 30

0780 30 4780 30

0781 30 4781 30

0787 30 4560 30

0789 30 4789 30

044965 456965

044966 456966

044967 456967
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Kennis, service en meer. 
Wij staan aan uw zijde.

Als partner van elektrotechnische vakbedrijven 
staan wij met een alomvattende ondersteuning  
altijd aan uw zijde: van de planning en bestelling  
tot en met professionele hulp bij inbedrijfstelling  
of service.
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Volg onze socialmediakanalen voor meer 
 informatie en nieuws.

Gira Academie. Zekerheid door kennis,  
de moeite waard.

U krijgt deskundige ondersteuning bij alle technische 
innovaties en over de hele Gira productwereld.  
In de Gira Academie bieden wij u verschillende 
soorten seminars en trainingen aan, digitaal en 
 facetoface. Kies het opleidingaanbod dat het  
best bij u past.

academie.gira.nl

Onlinecatalogus.

Ontdek het complete Gira assortiment van schake
laar tot intelligente systeemoplossing. Met de Gira 
onlinecatalogus profiteert u van talrijke functies:  
U kunt stuklijsten opstellen en beheren, producten 
vergelijken en de intelligente zoekfunctie gebruiken.

 catalogus.gira.nl

Gira-designconfigurator.

De Gira designconfigurator toont 
uw klanten via augmented reality 
hoe hun gewenste schakelaar
programma en andere producten 
er op hun muur uitzien. De ge
bruikers kunnen verschillende 
designlijnen combineren met 
 basiselementen en kleurvarianten.

designconfigurator.gira.com

Showrooms.

De Gira productwereld live 
 beleven en uitproberen. Overtuig 
uzelf in onze showroom van 
 design en kwaliteit of ontdek het 
potentieel van intelligente gebou
wentechniek. Locaties bij u in de 
buurt vindt u op onze website.

partner.gira.nl/showrooms



DESIGN 
AWARD
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“Made by Diversity”.

Gira produceert al meer dan 100 jaar in de 

vestiging in Radevormwald. Het bedrijf is 

volledig toegewijd aan de kwaliteitsstan-

daard "Made in Germany". Dit is waar 1.250 

medewerkers uit 27 landen voor werken, 

 ieder van hen met verschillende talenten, 

 eigen knowhow, uiteenlopende ervaringen, 

verschillende levensstijlen en levensverhalen. 

Deze diversiteit, ondersteund door gemeen-

schappelijke waarden, is de basis voor onze 

creativiteit, innovatiekracht en toekomst-

bestendigheid.

Innovatief betekent buiten  
de vier muren denken.

Sinds 1905 zijn we die met de schake
laars, maar ook nog zoveel meer … want 
innovaties zijn onze grote passie. Onze 
pioniersgeest drijft ons aan om het wonen 
steeds weer een stuk comfortabeler en 
beter te maken met nieuwe oplossingen.

Innovatieve techniek, 

uitstekend design.

Wij streven er altijd al naar om maximale 

functionaliteit en betrouwbaarheid in een 

uniek design te combineren om bijzondere 

gebruikerservaringen mogelijk te maken. 

Talrijke internationaal gerenommeerde 

onderscheidingen honoreren de buitenge-

wone designkwaliteit en de functionaliteit 

van onze producten.
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Uitgever:

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG

Technische wijzigingen voorbehouden.

Eventuele kleurafwijkingen tussen de afbeeldingen  

in deze productinformatie en het product worden 

 veroorzaakt door het drukproces en kunnen niet worden 

voorkomen.

Het vormgeven van de toekomst betekent ook dat we  

er alles aan doen om het milieu te beschermen waarin 

we in de toekomst willen leven. Gira ondersteunt het 

duurzaamheidsprincipe door in deze brochure op verant-

woorde wijze om te gaan met hulpbronnen en gebruik  

te maken van milieuvriendelijke materialen. De gebruikte 

papiersoorten zijn FSC®-gecertificeerd en bestaan voor 

minstens 60% uit oud papier.

www.sustainability.gira.com

 

 

 

 



Gira  

Giersiepen GmbH & Co. KG  

 

Dahlienstraße  

42477 Radevormwald

Postbus 12 20  

42461 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 2195 602 - 0 

Fax +49 2195 602 - 119

Gira Nederland B.V.

 

Kazemat 3

3905 NR Veenendaal 

Nederland

www.gira.nl 

info@gira.nl
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