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Gira Stekerbaar zijn geprefabri-
ceerde installatie-oplossingen, 
waarbij kabels, stekkers, inbouw-
dozen en elektrische componenten 
zoals schakelaar, wandcontactdoos 
of usb-voeding op maat gemaakt 
en al in elkaar gezet zijn. Ze zijn al 
voorzien van de gewenste com-
ponenten en worden bij de mon-
tage alleen nog maar bevestigd 
en  aangesloten. Hiermee wordt 
de installatietijd op de bouwplaats 
met tot wel 90 % verkort zowel bij 
nieuwbouw als bij verbouwing.

Verbinden en klaar.
Een eenvoudige, snelle en 
 kwalitatieve elektrotechnische 
installatie, die naar behoefte 
 flexibel is en zo altijd kan worden 
aangepast: Gira Stekerbaar.



Gira Stekerbaar is met name in hotels of  
bedrijfsruimten, waarin de inrichting van de  
ruimten zich herhaalt, een ideale oplossing.



Gira Stekerbaar – een nieuwe 
dimensie van de elektrotechnische 
installatie
Omvangrijke nieuwbouwprojecten zoals hotels, bedrijfsruimten  
en ziekenhuizen, maar ook de conversie van bedrijfsprojecten in 
woningen vormen een grote uitdaging voor de elektrotechnische 
installatie: naast de zekerheid bij de planning zijn flexibiliteit, tijd  
en zo ook kostenbesparing belangrijke vereisten. Gira Stekerbaar 
biedt hier een optimale oplossing. De geprefabriceerde elektro-
technische installatie van Gira Stekerbaar is namelijk eenvoudig  
en snel.
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Overtuigende argumenten
Individueel prefabriceren. Intuïtief inbouwen. Tijd en werk sparen.

• Tijdwinst van 40 tot 90% op de bouwplaats

• Vermijden van installatiefouten

• De montage kan ook door onervaren personeel worden uitgevoerd

• Minder installatiefasen

• Grote mate van flexibiliteit bij verbouwing 

• Prefabricatie op verzoek van de klant

• Betrouwbare kostenberekening

• Zekerheid bij de planning dankzij duidelijk stappenplan

• Keuzevrijheid in Design met Gira



Bestellen –  
zo eenvoudig is het
Niet alleen de installatie van Gira Stekerbaar op de bouw-
plaats gaat eenvoudig en snel, maar ook het bestellen.  
In slechts drie stappen komt u bij de goederenverzending 
van uw individueel geconfectioneerde, stekerbare elek-
trotechnische installatie.
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U dient uw aanvraag in bij de Gira buitendienst of bij de Technische Unie. Het is het 
beste wanneer u de Gira Stekerbaar productconfigurator gebruikt voor het eenvoudig 
vastleggen van het aantal en het soort hollewanddoos en naar keuze de afzonderlijke 
componenten zoals wandcontactdozen, schakelaars. U ontvangt van de Technische 
Unie een offerte voor de door u gewenste Gira Stekerbaar installatie-oplossing. Nadat  
u hebt ingestemd met de offerte wordt de Gira Stekerbaar installatie-oplossing indivi-
dueel conform uw wensen gemaakt en aan u geleverd.

Individueel gekozen. Direct geleverd.

Aanvraag FabricageOfferte Goederen naar 
de klant



Gira Stekerbaar 
productconfigurator
Om u te ondersteunen bij uw keuze staat de Gira Stekerbaar product-
configurator tot uw beschikking. De configurator biedt u de mogelijk-
heid om de afzonderlijke componenten individueel uit te kiezen. 
Hieronder vallen stekkeraansluiting, hollewanddoos, interne  bedrading 
en een busaansluiting, alsmede het vastleggen van de varianten van 
de afdekramen van 1-voudig tot 5-voudig. Met betrekking tot de 
gewenste uitrusting kunt u kiezen uit acht gangbare basiselementen. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld wipschakelaars, drukcontacten, USB-
voeding of dimmers.
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Gira Stekerbaar kan worden gecombineerd met alle designvarianten en kleuren van het afdekraam en  
de basiselementen van het Gira System 55. Zo biedt Gira Stekerbaar brede vormgevingsmogelijkheden  
en onderstreept met de hoge kwaliteit van het materiaal en het uitstekende design elke binnenhuis-
architectuur, woonomgeving of kantoorsituatie.

 
 
 
 
 
 
   www.gira.nl/stekerbaar

Van zakelijk modern tot klassiek elegant
Maximale verscheidenheid aan combinaties voor interieurconcepten



Hetzij als enkelvoudige of meervoudige wandcontactdoos, hetzij als uitrusting met 
schakelaar, drukcontact of dimmer: de Gira Stekerbaar productconfigurator ondersteunt 
u bij het samenstellen van uw individuele combinatie.

In slechts enkele muisklikken kunt u in het winkelmandje de door samengestelde confi-
guratie bekijken, controleren en eventueel aanpassen. Ook kunt u nog meer artikelen 
toevoegen of bestelhoeveelheden wijzigen en vervolgens direct de bestelling plaatsen.

Keuzeopties vergemakkelijken de combinatie van de 
componenten

Sneller kan bijna niet



Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-Installations-Systeme

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 12 20
42461 Radevormwald

Duitsland

Tel +49 2195 602 - 0
Fax +49 2195 602 - 191

www.gira.nl
info@gira.nl

Exclusieve importeur
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Bovenkerkerweg 10-12 
NL-1185 XE Amstelveen 

Postbus 900 
NL-1180 AX Amstelveen 

Tel +31 20 5450345 
Fax +31 20 5450250 

www.technischeunie.com 
info@technischeunie.com

Volg de Gira Community  
op Facebook, Twitter,  
YouTube of Instagram.  
Meer informatie vindt u op:  
www.gira.com/socialmedia

Technische wijzigingen voor-
behouden. 

De huidige prijzen en overige 
 informatie vindt u in de Gira cata-
logus alsook in de Gira online-
catalogus op catalogus.gira.nl  
en op www.gira.nl.
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