Gemaakt voor het leven.
En al zijn facetten.

Gira /

Schakelaardesign & functie

Wij zijn Gira
Het bedrijf met de schakelaars.
Maar wij zijn nog veel meer.
Toekomstgericht.
Verantwoordelijk.
Gecertificeerd.
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.
Decent, 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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Inleiding

Individualiteit
met systeem.

Schakelaars, wandcontactdozen, jaloezie
besturing en nog vele andere functies.
We gebruiken ze elke dag weer. Zonder
erover na te denken. Maar doen ze niet
veel meer dan alleen aan en uit? Sturen
ze niet het leven in ons huis?
Ze brengen licht in de duisternis, geven
warmte, bepalen de sfeer of veranderen
ruimtes. Daarom moeten ze ons raken,
net zoals wij hen aanraken. Met stijlvolle
vormen, een buitengewoon tastgevoel en
een indrukwekkend gamma aan designs.
Niet zomaar schakelen – beleven.
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Gira System 55 & designlijnen

Grenzeloze
flexibiliteit.

Met zijn uniforme, vierkante afmetingen
kan het Gira System 55 veelzijdig worden
gecombineerd. Het kan qua design en
functie op ieder moment worden aange
past. Aan uw stijl, aan uw budget en aan
uw voorstellingen van modern wonen.

E2 Matt-Schwarz

Meer dan een
schakelaar.
Een hele wereld.
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Kleurvarianten:
01 Gira E2, tastschakelaar zwart mat
02 Gira E2, tastschakelaar antraciet
03 Gira E2, tastschakelaar grijs mat
04 Gira E2, tastschakelaar edelstaal
05 Gira E2, tastschakelaar kleur aluminium (gelakt)
06 Gira E2, tastschakelaar zuiver wit mat
07 Gira E2, tastschakelaar zuiver wit glanzend

07

Gira E2
De tijdloze designlijn Gira E2 onderscheidt
zich door zijn heldere vormgeving. Alles
is gereduceerd tot de essentie. Behalve de
kwaliteit natuurlijk.
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Kleurvarianten:
01 Gira E3 donkergrijs Soft-Touch, tastschakelaar zuiver wit glanzend
02 Gira E3 lichtgrijs Soft-Touch, tastschakelaar zuiver wit glanzend
03 Gira E3 zand Soft-Touch, tastschakelaar zuiver wit glanzend
04 Gira E3 omber Soft-Touch, tastschakelaar antraciet
05 Gira E3 donkergrijs Soft-Touch, tastschakelaar antraciet
06 Gira E3 grijs Soft-Touch, tastschakelaar antraciet
07 Gira E3 zuiver wit glanzend, tastschakelaar zuiver wit glanzend

07

Gira E3
Stijl die je kunt zien. En voelen. Dankzij de
matte of glanzende oppervlakken in subtiele
tinten rondt de designlijn Gira E3 elke hoogwaardige woonstijl op harmonieuze wijze af.
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Kleurvarianten:
01 Gira Standard 55, tastschakelaar zuiver wit mat
02 Gira Standard 55, tastschakelaar crème wit glanzend
03 Gira Standard 55, tastschakelaar zuiver wit glanzend
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Gira Standard 55
Gira Standard 55 is een eenvoudige doch
hoogwaardige designlijn voor de basisinstallatie die naar wens kan worden uitgebreid
en aangepast.
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Kleurvarianten:
01 Gira Esprit edelstaal, tastschakelaar zuiver wit glanzend
02 Gira Esprit linoleum-multiplex lichtgrijs, tastschakelaar zuiver wit glanzend
03 Gira Esprit aluminium, tastschakelaar zuiver wit glanzend
04 Gira Esprit glas zwart, tastschakelaar zwart mat
05 Gira Esprit aluminium bruin, tastschakelaar zuiver wit glanzend
06 Gira Esprit brons (PVD), tastschakelaar zwart mat
07 Gira Esprit glas wit, tastschakelaar zuiver wit glanzend
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Gira Esprit
Met de designlijn Gira Esprit brengt u zeer
stijlvolle accenten aan op de wanden met
hoogwaardige materialen als glas, metaal
of linoleum-multiplex.
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Kleurvarianten:
01 Gira Event kleur aluminium, tastschakelaar zuiver wit glanzend
02 Gira Event Clear zand, tastschakelaar antraciet
03 Gira Event Opaque wit, tastschakelaar zuiver wit glanzend
04 Gira Event Clear zwart, tastschakelaar zuiver wit glanzend
05 Gira Event antraciet, tastschakelaar antraciet
06 Gira Event Opaque donkerbruin, tastschakelaar zuiver wit glanzend
07 Gira Event Clear wit, tastschakelaar zuiver wit glanzend
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Gira Event
Met de veelzijdige designlijn Gira Event en
zijn uniek afgeronde vorm van ramen kunt
u uw creativiteit de vrije loop laten. Hiermee
wordt schakelen elke dag een belevenis.
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Kleurvarianten:
01 Gira Studio inbouw glas zwart, tastschakelaar zwart mat
02 Gira Studio opbouw glas zwart, tastschakelaar zwart mat
03 Gira Studio opbouw glas wit, tastschakelaar zuiver wit glanzend
04 Gira Studio inbouw glas wit, tastschakelaar zuiver wit glanzend
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Gira Studio
Met de Gira Studio designlijn kunnen interessante accenten worden aangebracht, perfect
passend bij een bijzondere woonstijl. Met deze
designlijn geeft u in ieder geval de toon aan.
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Kleurvarianten:
01 Gira TX_44, tastschakelaar antraciet
02 Gira TX_44, tastschakelaar aluminium
03 Gira TX_44, tastschakelaar zuiver wit
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Gira TX_44
De designlijn TX_44 is door zijn waterdichte
en sterke constructie perfect geschikt voor
gebruik buiten.

Meer informatie over het
Gira System 55 vindt u op
onze website.
Gira System 55
partner.gira.com/nl/system55
Gira designconfigurator
gira.com/designconfigurator

04

05

Stijlvol geënsceneerd.

55 mm

55 mm

55 × 55 mm. Niet
zomaar een vierkant.
Een groots idee.
Dankzij het innovatieve modulaire
systeem kunt u
afdekramen en bijvoorbeeld lichtschakelaars individueel
samenstellen en op
ieder moment vervangen. Zo kunt u al
uw bedieningselementen in dezelfde
stijl houden.
U kunt dus een simpele lichtschakelaar
vervangen door
een intelligente lichtbesturing, zonder
daarbij het design te
veranderen. Het is
echter ook mogelijk
de lichtschakelaar te
behouden, maar het
afdekraam bijvoorbeeld te wisselen
van Gira Standard 55
naar Gira Esprit Metaal. Met de verschillende designlijnen
kunt u zelfs iedere
kamer zijn eigen
stijl geven.
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Modern of
tijdloos.
Of allebei
tegelijk.

Gira E2
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De tijdloze designlijn Gira E2
onderscheidt zich door zijn
heldere vormgeving. Alles is
gereduceerd tot de essentie.
Behalve de kwaliteit natuurlijk.

Gira E2

Gira E2 vlak

Gira E2 opbouw

Bij de designlijn
Gira E2 kunt u kiezen
uit twee hoogwaardige materialen:
onbreekbare, uv-bestendige kunststof
in de kleuren zuiver
wit mat, zuiver wit
glanzend, zwart mat,
grijs mat, aluminium
(gelakt) en antraciet
of echt edelstaal.

Als andere stylingoptie is de designlijn
Gira E2 naast de
normale uitvoering
in alle kleuren ook
verkrijgbaar in een
3,4 mm platte versie. Deze steekt
slechts minimaal uit,
waardoor hij zeer
elegant opgaat in
het interieur.

Om te voorkomen
dat de wanden worden opengebroken,
is de opbouwvariant
van de sobere
designklassieker
Gira E2 een eenvoudige oplossing voor
flexibele aanpassingen achteraf. Verkrijgbaar in een
enkele, dubbele
of drievoudige
uitvoering.
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Gira E3

Stijl die je kunt zien.
En voelen.

Design dat raakt. Op ontelbare
manieren. Dankzij de matte of
glanzende oppervlakken in subtiele
tinten rondt de designlijn Gira E3
elke hoogwaardige woonstijl op
harmonieuze wijze af.

Gira E3
Buiten afgerond, binnen hoekig, met een
mat Soft-Touch-oppervlak of naar wens met
glanzend oppervlak is de designlijn Gira E3
elegant en harmonieus. Het grote kleuren
palet van de afdekramen – van puristisch,
glanzend zuiver wit en warme grijstinten tot
en met decent bruin – biedt u veel vrijheid
in de vormgeving. Alle afdekramen met het
matte Soft-Touch-oppervlak voelen bovendien hoogwaardig en zacht aan. De draagframes in de kleuren antraciet of zuiver wit
glanzend worden gecombineerd met de
gekleurde afdekramen en de functionele
basiselementen, waardoor vele design
varianten ontstaan.
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Gira Standard 55
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De standaard kan niet
hoog genoeg zijn.
Dat geldt zowel voor de kwaliteit als
voor het design en zijn functionaliteit.
Gira Standard 55 is een eenvoudige
doch hoogwaardige designlijn voor de
basisinstallatie die naar wens kan wor
den uitgebreid en aangepast.

Gira Standard 55
Gira Standard 55 is gemaakt van slagvaste
kunststof en is daarmee een resistente en
onderhoudsvriendelijke designlijn, die ook nog
eens zeer variabel is. Gira Standard 55 is
ideaal voor de basisinstallatie en is verkrijgbaar in de kleuren zuiver wit glanzend, zuiver
wit mat en crème wit glanzend. Dankzij
het Gira System 55 kunt u altijd overstappen
op andere Gira designlijnen, bijvoorbeeld
Gira Esprit Linoleum-Multiplex.
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Gira Esprit

Met Esprit accenten
aanbrengen.

Ook ruimtes hebben een persoonlijkheid nodig.
Hierin brengen we tenslotte een groot deel van
onze tijd door. Met de designlijn Gira Esprit brengt
u zeer stijlvolle accenten aan op de wanden met
hoogwaardige materialen als glas, metaal of lino
leum-multiplex.
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Gira Esprit Metaal
De strakke vorm van Gira Esprit komt er
vooral goed uit in de drie metaalvarianten
edelstaal, brons, aluminium en chroom.
Edelstaal is de klassieker van het moderne
bouwen. In de geborstelde variant komt
het materiaal op indrukwekkende wijze tot
zijn recht.
De aluminium afdekramen met mat geslepen
en geanodiseerd oppervlak in de kleurvarianten aluminium, zwart en bruin hebben een
tijdloze elegantie. Gira Esprit aluminium lichtgoud is koel, gereserveerd en edel en past
daarmee perfect in een klassieke, weelderige
omgeving. Warm en glanzend: Gira Esprit
brons (PVD) geeft aan elke ruimte een exclusief tintje.
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Gira Esprit

Gira Esprit Linoleum-Multiplex
Gira Esprit linoleum-multiplex verenigt voor
het eerst twee natuurlijke materialen die elkaar perfect aanvullen. Beide materialen zijn
gemaakt van hernieuwbare grondstoffen,
zijn robuust en veelzijdig te gebruiken. De
afdekramen bieden speelruimte voor veelzijdige combinaties in de interieurvormgeving en
zijn verkrijgbaar in de kleuren antraciet, lichtgrijs, donkerbruin, lichtbruin, blauw en rood.

14

15

Gira Esprit Glas
Glas speelt een belangrijke rol in de binnenhuisarchitectuur. Zo zorgen de afdekramen
van Gira Esprit voor extra helderheid in
uw huis. Het glanzende glas op een achtergrond in zwart, wit, mint of umbra past
zowel op lichte als donkere wanden. Met
deze designlijn brengt u duidelijke accenten aan in elke ruimte.
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Gira Event

Meer dan een
schakelaar.
Een belevenis.

Met de veelzijdige designlijn
Gira Event en zijn uniek
afgeronde afdekramen kunt
u uw creativiteit de vrije
loop laten. Hiermee wordt
het dagelijkse schakelen
een echte belevenis.
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Gira Event Clear

Gira Event Opaque

Gira Event

Gira Event Clear
springt door zijn
lichtintensiteit meteen in het oog.
Deze schittering
ontstaat doordat het
hoogglanzende
oppervlak van transparante kunststof
over een achtergrond in de kleur
wit, zwart, bruin,
zand, aubergine of
groen is geplaatst.

De speciale kunststof is enigszins
lichtdoorlatend.
Daardoor lijken de
kleuren soms lichter of donkerder te
worden. Dat indrukwekkende kleurenspel wordt nog
versterkt door de
gebogen vorm van
het afdekraam. Kies
uw favoriet uit de
kleuren wit, barnsteen, mint, blauw,
rood, oranje en donkerbruin.

De designlijn
Gira Event presenteert zich in het
klassieke kleuren
palet, maar met de
onmiskenbare halfronde vorm. De
grondig gekleurde
afdekramen zijn
verkrijgbaar in vier
varianten: zuiver
wit glanzend, zuiver
wit mat, kleur aluminium en antraciet.
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Gira Studio

Het kwadraat van de cirkel?
Niets eenvoudiger dan dat.
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Zet u af. Probeer eens iets
nieuws. Combineer klassiek
en avant-gardistisch: de
designlijn Gira Studio zet inte
ressante accenten en past
perfect bij een bijzondere
woonstijl. Met deze design
lijn kunt u in ieder geval de
toon zetten.

Inbouwvariant

Opbouwvariant

Geschikt voor een
exclusieve, hoogwaardige woonstijl:
deze designlijn zorgt
voor schrille contrasten en past tegelijkertijd harmonieus in
elk modern interieur.

Als opbouwvariant
is Gira Studio in
loftwoningen of omgebouwde fabriekshallen een design
highlight op de
wand. Deze schakelaars zijn gemaakt
van hoogwaardig
glas en onbreekbare
thermoplast en zijn
geschikt voor enkelof meervoudige
installatie.
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Gira TX_44
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Breng uw goede stijl rustig
naar buiten.
Het perfecte huis voelt niet alleen binnen aan als
thuis, maar is ook buiten al uitnodigend. Zo is de
designlijn TX_44 door zijn waterdichte en sterke
constructie perfect geschikt voor buitengebruik.

Spatwaterdichte
montage

Gira TX_44
Met het versterkte
afdekraam, robuuste
materiaal en de mogelijkheid tot wateren diefstalbestendige
montage is Gira
TX_44 bij uitstek geschikt voor gebruik
in de tuin, op balkons
of terrassen. Gira
TX_44 is verkrijgbaar
in de kleuren aluminium, antraciet en
zuiver wit.

Gira TX_44 kan echter ook prima worden
toegepast in de interieurvormgeving –
voor installatie in
vochtige ruimtes en
overal waar zich
moeilijke omstandigheden voordoen,
bijvoorbeeld in de
kelder, de garage,
de werkplaats of
in bedrijven.

Ook de schakelaarprogramma’s Gira E2
en Gira Standard 55
in combinatie met
geselecteerde basis
elementen kunnen
door een afdichtset
spatwaterdicht conform IP44 worden
geïnstalleerd.
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Gira S-Color & Gira F 100

Retro, maar toch modern.
De designlijn Gira S-Color is een
echte blikvanger.

Gira S-Color
De ronde vorm van schakelaars en wandcontactdozen maakt de designlijn Gira S-Color
onmiskenbaar. Hij kan worden gecombineerd
met ruim 100 functies en is dus veelzijdig
te gebruiken. De designlijn is verkrijgbaar in
de kleuren zuiver wit, grijs, zwart, blauw en
rood en past bijvoorbeeld zeer goed bij de
Mid-Century-Style.

22
Zo mooi kan
eenvoud zijn.

Gira F 100
De designlijn met
haar grote, zichtbare
bedieningsvlak gaat
eenvoudig en tijdloos
op in elk interieur.
Ze is verkrijgbaar in
zuiver wit glanzend
en is compatibel
met meer dan 200
functies.

23
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Functies

Aan. Uit. En
nog veel
meer.
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De talrijke functies van Gira kunnen veel meer dan
alleen het licht in- en uitschakelen. Ontdek talrijke
mogelijkheden – in hetzelfde design als uw schake
laars en stopcontacten.
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Functies

Onbeperkt veelzijdige functies

01	
System 3000
jaloezie- en schakel
klok-display
02	
Huisstation
03	
Tastsensor met
gelaserde wippen
04	
Plug & Light-
wandarmatuur
05	
System 3000
kamerthermostaat
Display

Met wel 300 functies in de Gira designlijnen
zijn de mogelijkheden vrijwel onbeperkt.
Bestuur bijvoorbeeld verlichting, jaloezieën
en de kamertemperatuur met slechts één
druk op de knop. Of breng met Plug & Light
heel eenvoudig regelbaar licht in de Gira
designlijn. Daarnaast zorgen moderne deur
intercom-installaties met videofunctie voor

04
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veiligheid en brengen verschillende multi
media-aansluitingen high-end entertainment
in uw woning. En al deze mogelijkheden
kunnen in de Gira designlijnen worden geïntegreerd. Hierdoor ontvouwt zich een hele
wereld van huistechniek in dezelfde uniforme
stijl, die helemaal bij uw eigen woonstijl past.
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Service

U bent het middelpunt van
al onze inspanningen.

Gira denkt vooruit, ontwikkelt systemen en geeft
vorm aan de toekomst. Gira ontwikkelt producten
die toonaangevend zijn in techniek en design.
Wij leren ruimtes zelfstandig te denken en geven
technologie een hartslag. Wij nemen verantwoor
delijkheid voor de toekomst en geven deze vorm.
Wat onze maatstaf hiervoor is? De individuele wen
sen van onze klanten. En daarmee bedoelen we u.

Designconfigurator
Met de Gira designconfigurator kunt u
alle Gira designlijnen
combineren met
functies naar keuze.
Het persoonlijk geconfigureerde product kan dan in
uw eigen omgeving
worden bekeken
en opgeslagen.
Gewoon testen op:
dcsconfigurator.
gira.nl

26
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DCS-configurator
Met de gebruiksvriendelijke Gira
deurcommunicatie-
configurator vindt u
snel en overzichtelijk
de juiste systeemcomponenten voor
uw toekomstige
deurintercom-installatie onder:
dcsconfigurator.
gira.nl
G-Pulse
Het interactieve
designmagazine van
Gira geeft impulsen
aan actuele onderwerpen op het
gebied van woon
design, smart technologie, architectuur,
licht en lifestyle:
g-pulse.com

Social media
Volg de Gira
community onder:
gira.com/socialmedia

Systeemintegratoren
en KNX-experts
Voor een uitgebreid
systeemadvies of
hulp bij de automa
tisering van gebouwen bieden wij
ondersteuning aan
van systeeminte
gratoren en KNX-
experts. Meer
informatie op: gira.nl/
verkooppunten

Contactpersoon

Labelservice

De contactpersonen
bij u in de buurt
vindt u hier:
gira.com/country

De Gira labelservice
zorgt voor een
uniform, perfect
opschrift voor bijvoorbeeld uw
belknoppen en tastsensoren. Laser
inscripties worden
via uw installateur
geleverd. Eenvoudig
online bestellen op:
marking.gira.com/nl

Showrooms
Hier kunt u het
merk ervaren: U
kunt onze producten
in verschillende
Gira-showrooms
zien, aanraken en
uitproberen: gira.nl/
experiencecenter
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Bedrijf

Innovatief betekent:
buiten de vier muren denken.
Gira is een familiebedrijf en wordt geleid door de
4e generatie. Toch, of misschien juist om deze
reden, slagen we er steeds opnieuw in om pioniers
te zijn op het gebied van huistechniek en de markt
te revolutioneren met innovatieve producten en
systeemoplossingen.

„Made by Diversity”
Gira produceert al meer dan 100 jaar in
de vestiging in Radevormwald. Het bedrijf is
volledig toegewijd aan de kwaliteitsnorm
„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 gemeenschappelijke waarden – is de basis voor onze
creativiteit, innovatiekracht en toekomstbestendigheid.
Innovatieve technologie
ontmoet uitstekend design
Gira heeft altijd al de instelling gehad om
maximale functionaliteit en betrouwbaarheid
te combineren in een uniek ontwerp. Talrijke
internationale designprijzen zijn toegekend
aan het designspectrum van onze productlijnen en hebben een nieuwe maatstaf gezet
op het gebied van ontwikkeling en innovatie.
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