
Nieuwe producten
Gira System 55 



Nieuw 
Gira Studio inbouw Glas wit,  
drukschakelaar zuiver wit glanzend

Nieuw 
Gira E2,  
drukschakelaar zwart mat

Nieuw 
Gira Esprit edelstaal, 
drukschakelaar zwart mat

Nieuw 
Gira Studio opbouw, Glas zwart, 
drukschakelaar zwart mat
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Het bedrijf Gira

Familiebedrijf sinds 1905

Al vanaf het begin voelen Gira en de onder-
nemersfamilie Giersiepen zich verplicht 
wat betreft denken en handelen actief ver-
antwoording te nemen voor de vormgeving 
van de toekomst. Duurzaam handelen is 
daarvoor de sleutel – voor het welzijn van 
het milieu, de mens en de economie. Dit 
ligt Gira na aan het hart en weerspiegelt 
ons denkpatroon – voor het bedrijf als 
 geheel en voor elk van de medewerkers. 
Het is een permanente taak, waar wij bij 
Gira elke dag allemaal aan werken. Deze 
duidelijke bereidheid tot het nemen van 
verantwoordelijkheid vloeit voort uit een 
in 112 jaar opgebouwde bedrijfscultuur en 
waarden, waarbij de omgang met markt-
partners en medewerkers is gericht op 
welwillendheid, betrouwbaarheid, weder-
zijds respect en samenwerking tussen 
partners.

Duurzaam in denken en doen

Hiermee houdt ook de Gira duurzaam-
heidsstrategie verband. Deze heeft ten 
doel om in het bedrijf alle processen en 
de organisatie zo vorm te geven dat zij 
 rekening houden met economische, ecolo-
gische en sociale belangen – binnen en 
buiten de eigen fabriekspoorten. Daarom 
investeert Gira in de continue verbetering 
van zijn milieubeleid en in de verantwoor-
delijke omgang met natuurlijke hulpbron-
nen. En in de ontwikkeling van producten 
en oplossingen, die gedurende hun volledi-
ge levenscyclus bijzonder vriendelijk zijn 
voor het milieu. Recycling van materiaal in 
de kunststofproductie, een schakelaarpro-
gramma van natuurlijke, ecologisch goed 
verdraagbare en tegelijkertijd duurzame 
materialen, wezenlijke optimalisatie van de 
energie-efficiëntie van productie en gebou-
wen, een actief gezondheidsbeheer voor 
de medewerkers: Gira heeft al veel in gang 
gezet om de gestelde doelen te behalen.

Bedrijf  
Wij verantwoorden toekomst

Toekomsttechnologieën  
’Made in Germany’

Dat het Gira telkens weer lukt uit te blinken 
met baanbrekende prestaties, innovatieve 
oplossingen en interessante toepassingen, 
heeft te maken met de buitengewone tech-
nologische kennis en de uitgesproken uit-
vindersgeest van de medewerkers. Meer 
dan 130 ingenieurs in diverse disciplines, 
van softwarespecialist tot machinecon-
structeur, zorgen voor een hoge innova-
tiekwaliteit in de productontwikkeling en 
productie. Daarbij staan Gira producten en 
oplossingen voor de bijzonder hoge kwali-
teitseis die aan het label ’Made in Germany’ 
verbonden is: namelijk voor Duitse techni-
sche topprestaties en voor vakmanschap 
in de ruimste zin van het woord. Dienover-
eenkomstig overtuigen Gira producten 
door hun hoogwaardige afwerking, hun 
betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaam-
heid. En hun tijdloze esthetiek en stijlvolle 
elegantie.

Onderscheiden design

Gira hecht niet alleen bijzonder veel 
 waarde aan een zo hoog mogelijke mate 
van functionaliteit en betrouwbaarheid van 
de producten, maar richt zich bovendien 
op hun aantrekkelijke en intuïtieve vorm-
geving. Daarbij ziet Gira de ’goede vorm’ 
van de producten en oplossingen niet als 
doel op zich, maar ontwikkelt deze uit het 
samenspel van design, functie, technische 
innovatie en emotie. Talrijke onderschei-
dingen met internationaal gerenommeerde 
designprijzen voor producten en oplossin-
gen van Gira, waaronder de ’iF Award’, de 
’Red Dot Award’ en de ’German Design 
Award’, bevestigen de buitengewone 
design kwaliteit. En het vermogen om de-
sign en functie  gewoon concreet te maken.

Productiegebouw van Gira in Radevormwald



Lid van de KNX Association en CEDIA

Als lid van de KNX Association en CEDIA zorgt 
Gira ervoor dat de producten en oplossingen 
 voldoen aan internationale en fabrikantonafhan-
kelijke normen.

Gira live beleven

In de Gira studio’s is het mogelijk het samenspel 
van home entertainment en intelligente gebouwen-
techniek live te beleven. Specialisten als systeem-
integratoren en audiospecialisten presenteren 
hier in een elegante omgeving niet alleen de 
nieuwste aanwinsten op het gebied van gebou-
wentechniek en multimedia, maar ook onderling 
verweven functionaliteiten.

In andere showrooms worden Gira producten in 
combinatie met technologieën van andere disci-
plines als sanitair, verwarming, klimaatregeling 
en ventilatie toepassingsgericht gepresenteerd 
of, zoals in grote meubelzaken, in verschillende 
woonwerelden geïntegreerd.

Gira showrooms bij u in de buurt vindt u hier: 
www.gira.be/nl/showrooms

Het bedrijf Gira



5Inhoudsoverzicht

Nieuwe schakelaardesigns

Mooi vormgegeven, functioneel en dé trend van het moment: de nieuwe schakelaarprogramma’s van 
Gira. U kunt zich verheugen op de klassieker Gira E2 met het nieuwe oppervlak in zwart mat. Boven-
dien helemaal nieuw voor iedereen die in luxueuze designinterieurs contrastrijke accenten wil zetten: 
het schakelaarprogramma Gira Studio.  
In combinatie met het Gira System 55 zijn de vele mogelijkheden wat betreft toepassingen en design 
hier nagenoeg onbeperkt.
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Zwart mat.

De nieuwe oppervlaktetrend



7Designconcept

Black is back! De nieuwe 
stijl voor alle hoogwaardige  
interieurs: zwart mat. Ga 
voor dit trendy design.
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Gira E2 zwart mat 

8

Gira E2, drukschakelaar 
Zwart mat



9Designconcept

Tijdloos en toch trendy. 

Aansprekend uiterlijk, verrassend gevoel. Het beproefde 
schakelaarprogramma Gira E2 is nu uitgebreid met een nieuw 
oppervlak: zwart mat. Breng exclusieve, polariserende accenten 
aan die in de mode zijn – met een heldere vormentaal en een 
hoogwaardig design. Ideaal in luxueuze interieurs, zowel privé 
als zakelijk. Met de talrijke functies uit het Gira System 55 
voldoet Gira E2 in zwart mat aan een modebewuste, veelzijdige 
en toekomstgerichte elektrische installatie.
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Gira E2, drukschakelaar zwart mat

Impressies
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Gira E2, System 3000 jaloezie- en schakelklok Display zwart mat

Gira E2, huisstation video opbouw zwart mat

Het Gira schakelaarprogramma 
E2 in zwart mat verleent elke 
ruimte stijl. Als drukschakelaar, 
als traditionele wandcontact-
doos of als tastsensor. Voor 
 volledige functionaliteit in het 
hele huis. 

Impressies



13Impressies

Gira E2 vlakke montage, drukschakelaar zwart mat

Gira E2, tastsensor zwart mat



14 Varianten

Gira E2 zwart mat

Voor de montage van het 
schake laarprogramma Gira E2 
worden de EU round box of 
hollewanddozen gebruikt.



15Varianten

Gira E2 zwart mat vlakke montage

Voor de vlakke montage van het 
schakelaarprogramma Gira E2 
zijn Gira apparaatdozen voor holle 
wanden of inbouw-apparaatdozen 
voor metselwerk beschikbaar als 
accessoires.



16 Varianten

Gira E2

Zuiver wit glanzend Zuiver wit mat 

Kleur aluminium Edelstaal

Antraciet Zwart mat

Installatie
Montage in standaard inbouw- 
of hollewanddozen 

Materiaal 
Thermoplast: 
breukvaste, uv-bestendige 
kunststof met eenvoudig te 
 reinigen oppervlak 

Edelstaal: 
hoogwaardig zuiver materiaal, 
robuust oppervlak met koel- 
zilveren zijdeglans 

Afmetingen in mm 
Afdekraam, 1-voudig:
b 80,8 × h 80,8 × d 9,3 
Hoekradius thermoplast: 0,5 
Hoekradius edelstaal: 2,5

Afdekraamvarianten
1- tot 5-voudig,
1,5-voudig (alleen verkrijgbaar 
in thermoplast), 
2-voudig zonder middenstijl 

Nieuw



17Varianten

Gira E2 vlakke montage 

Installatie 
Montage in holle wanden met 
Gira apparaatdozen of in met-
selwerk in Gira apparaatdozen 
en inbouw-apparaatdozen 
 (accessoires) 

Materiaal 
Thermoplast: 
breukvaste, uv-bestendige 
kunststof met eenvoudig te 
 reinigen oppervlak 

Edelstaal: 
hoogwaardig zuiver materiaal, 
robuust oppervlak met koel- 
zilveren zijdeglans 

Afmetingen in mm 
Afdekraam, 1-voudig: 
b 87,8 × h 87,8 × d 3,4 
Hoekradius thermoplast: 0,5 
Hoekradius edelstaal: 2,5 

Afdekraamvarianten 
1- tot 4-voudig 
2-voudig zonder middenstijl

Zuiver wit glanzend Zuiver wit mat 

Kleur aluminium Edelstaal

Antraciet Zwart mat

Nieuw



Gira Studio opbouw Glas zwart, 
drukschakelaar zwart mat 

Gira Studio

18
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Een rond design.

Rond en hoekig, zwart en wit: het nieuwe schake-
laarprogramma Gira Studio levert contrasten. Als 
opbouwvariant in een modern designinterieur of als 
inbouwvariant in hoogwaardige woonruimtes. In com-
binatie met de basiselementen van Gira System 55 
kunnen met Gira Studio veel moderne designs en 
een toekomstgerichte installatie worden gerealiseerd.

Designconcept



Designconcept20 Designconcept

Gira Studio opbouw Glas zwart, drukschakelaar, radio RDS zwart mat



Designconcept 21

Gira Studio opbouw 
Design in serie 

Het op design gerichte opbouw-schakelaarpro-
gramma Gira Studio opbouw is ook ideaal voor 
hoogwaardige installaties. Het kan als eenvoudige 
oplossing worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld om 
het licht te bedienen. Gira Studio opbouw is ook 
perfect voor meervoudige installaties – horizontaal 
of verticaal. Het biedt eindeloze vormgevingsmo-
gelijkheden en een nagenoeg onbeperkte ver-
scheidenheid aan functies in Gira System 55. 



Gira Studio opbouw Glas wit, drukschakelaar, zuiver wit glanzend

22 Impressies
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24 Impressies

Gira Studio opbouw Glas zwart, tastsensor zwart mat

Gira Studio opbouw Glas wit, drukschakelaar zuiver wit glanzend 

In een stijlvolle loft of in een andere 
hoogwaardige designsfeer speelt 
het nieuwe schakelaarprogramma 
Gira Studio zijn troeven uit. Op bak-
steen, op stucwerk of op beton: met 
heldere vormen en scherpe contras-
ten heeft het overal een aantrekkelijk 
effect. 



25Impressies

Gira Studio opbouw Glas zwart, System 3000 jaloezie- en schakelklok Bluetooth zwart mat



26 Designconcept

Gira Studio inbouw Glas wit, drukschakelaar zuiver wit glanzend 



27Designconcept

Gira Studio inbouw
Eenvoudig meervoudig 
 geïnstalleerd

Gira Studio inbouw biedt net zo veel toepassingsmogelijkheden 
als de opbouwvariant van Gira. Als 1-voudige of meervoudige 
 installatie, horizontaal of verticaal: Gira Studio inbouw maakt 
 bijzondere highlights op de wand en strakke designs mogelijk 
die zich volmaakt van vorm en functioneel aan elke ruimtelijke 
 situatie aanpassen.

Gira E2 als meervoudige installatie moet in de EU round boxes 
worden geïnstalleerd. 

Gira Studio inbouw Glas wit, wandcontactdozen met  
aardingspen  CEBEC zuiver wit glanzend 
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Gira Studio inbouw Glas zwart, drukschakelaar zwart mat

Impressies
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Gira System 55

Het succesverhaal gaat verder: zwart mat. 
Het nieuwe oppervlak.

Designconcept

Wandverlichting

Jaloezie

Wonen Gasten



31Designconcept



32 Designconcept

Nu nieuw in het Gira System 55: 
de basiselementen en functies 
in eigentijds zwart mat, die elk 
luxueuze designinterieur stijlvol 
afronden. En nagenoeg einde-
loos veel functies bieden. Van 
gebruikelijke schakelaars tot en 
met tastsensoren. Functioneert 
gewoon altijd.

Zwart mat 
in het Gira 
 System 55 

De maatstaf 
van alle basis
elementen
De centrale basiselementen en 
afdekkingen uit het Gira  System 55 
passen in de afdekramen van 
verschillende beproefde Gira 
schakelaarprogramma’s alsook 
in het Gira Profiel 55 en de Gira 
modulaire functiezuil. 55 mm



33Impressies

Gira Esprit aluminium zwart, tastsensor zwart mat



34 Impressies

Het juiste afdekraam voor elk 
interieur: met het Gira schake-
laarprogramma en het Gira 
System 55 is elk privé of zake-
lijke interieur modebewust op 
te waarderen. Laat u inspireren!

Gira Esprit edelstaal, drukschakelaar, wandcontactdoos met aardingspen CEBEC zwart mat



35Impressies

Gira Esprit Glas wit, System 3000 opzetstuk bedieningselement pijlsymbool zwart mat
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Platform 
System 55 

Montagewijze 
Inbouw

Materiaal 
Thermoplast in de kleuren: 
 Zuiver wit glanzend 
Zuiver wit mat 
Kleur aluminium 
Antraciet 
Nieuw. Zwart mat

Breukvaste, uv-bestendige 
kunststof met eenvoudig te 
 reinigen oppervlak 

Edelstaal: 
hoogwaardig zuiver materiaal, 
robuust oppervlak met koel- 
zilveren zijdeglans 

Design 
Gira designteam, 
Radevormwald

Onderscheidingen 
International Design Award,  
Roter Punkt  
Design Innovationen, 
iF Product Design Award 

Technische gegevens

Gira E2 
Afdekraamvarianten/afmetingen in mm

1-voudig 1,5- 
voudig* 

2-voudig 2-voudig 
zonder 
midden-
stijl

3-voudig 4-voudig 5-voudig 

b 80,8 
h 80,8
d 9,3

b 80,8
h 121,4
d 9,3 

b 80,8
h 151,9
d 9,3 

b 80,8
h 151,9
d 9,3 

b 80,8 
h 223,4
d 9,3

b 80,8
h 294,7 
d 9,3

b 80,8
h 366,0
d 9,3 

Hoekradiussen: 2,5 mm [edelstaal], 0,5 mm [thermoplast] 

Gira E2 vlakke montage 
Afdekraamvarianten/afmetingen in mm

1-voudig 2-voudig 2-voudig 
zonder 
midden-
stijl

3-voudig 4-voudig 

b 87,8
h 87,8
d 3,4

b 87,8
h 158,9
d 3,4

b 87,8
h 158,9 
d 3,4 

b 87,8 
h 230,3
d 3,4 

b 87,8
h 301,5 
d 3,4

Hoekradiussen: 2,5 mm [edelstaal], 0,5 mm [thermoplast] 

 
*  alleen verkrijgbaar in thermo-

plast

Gira E2 



37Technische gegevens

Montage in EU round boxes. 

Gira E2 
Afdekraamvarianten/afmetingen in mm

Gira E2 vlakke montage 
Afdekraamvarianten/afmetingen in mm

Montage in holle wanden of 
metselwerk met Gira apparaat-
dozen of Gira inbouwdozen

64,0 3,4 87,8

30,7 9,3 80,8

151.9
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Gira Studio opbouw
Afmetingen in mm

b 103
h 103
d  51,6

b 103
h 103
d 51,6

b 103
h 103
d 51,6

b 103
h 103
d 51,6

8

8

8

Gira Studio

8 8 8

Platform 
System 55 

Montagewijze 
Opbouw, 1-voudig

Materiaal 
Behuizing: slag- en breukvast, 
halogeenvrij thermoplast (PC) 
in de kleuren zwart en wit 

Afdekraam 
Glas zwart en Glas wit

Montage 
Verticaal en horizontaal

Design 
Gira designteam, 
Radevormwald

Accessoires 
Adapter voor kabelinvoer met 
buisschuif M20 en voor kanaal 
15 × 15 mm en 20 × 30 mm, 
verbindingsstuk in zuiver wit 
glanzend en zwart glanzend
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b 103
h 103
d 9,7

b 103
h 103
d 9,7

b 103
h 103
d 9,7

b 103
h 103
d 9,7

b 103
h 103
d 9,7

1-voudig

Steekmaat 111

8 8 8

8111

8

Gira Studio inbouw meervoudige installatie in serie
Afmetingen in mm

b 103
h 103
d 9,7

b 95
h 174,1
d 9,7

2-voudig1-voudig

b 95
h 174,1
d 9,7

2-voudig 
zonder 
middenstijl

b 95
h 245,6
d 9,7

3-voudig

Gira Studio inbouw, standaard meervoudige installatie
Afdekraamvarianten/afmetingen in mm

Platform 
System 55 

Montagewijze 
Inbouw, 1-voudig
In EU round boxes, eindeloos 
uitbreidbaar door installatie in 
apparaatdozen met afstandsstuk

Materiaal 
Glas wit en Glas zwart

Montage 
Verticaal en horizontaal

Design 
Gira designteam,  
Radevormwald

Platform 
System 55 

Montagewijze 
Inbouw, 1-voudig tot 3-voudig, 
2-voudig zonder middenstijl  
In gangbare apparaatdozen

Materiaal 
Glas wit en Glas zwart

Montage 
Verticaal en horizontaal

Design 
Gira designteam,  
Radevormwald



40 Gira designconfigurator

Gira E2 en  
Gira Studio

Met de Gira designconfigurator 
krijgt u snel en eenvoudig een 
realistische indruk van hoe de 
schakelaarprogramma’s Gira E2 
en Gira Studio eruitzien in de 
werkelijke omgeving en hoe 
deze passen bij elke individuele 
woonstijl. Hiervoor maakt de 
fascinerende ’Live View’-modus 
van de Gira designconfigurator 
gebruik van de camera van een 
smartphone of tablet.

De vele designvarianten van 
Gira E2 en Gira Studio – en 
natuurlijk ook van de overige 
Gira schakelaarprogramma’s – 
kunnen in de Gira designconfi-
gurator worden gecombineerd 
met geselecteerde functies uit 
het Gira assortiment.
De Gira designconfigurator kan 
online worden opgeroepen en 
is als gratis app verkrijgbaar 
voor mobiele apparaten met 
iOS en Android.

De Gira designconfigurator app bevat een afdrukbare trackingsjabloon  
om op de wand te plaatsen.

Met behulp van de camera van het mobiele eindapparaat scant de app de trackingsjabloon 
en geeft de Gira schakelaarprogramma’s weer op de gewenste plaats in de ruimte. 

Met de ’Live View’-modus kan een productaanzicht vanuit verschillende perspectieven worden weergegeven.

Voor iOS Voor Android



Uitgever: 

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG  

 

Concept, design, redactie:  

Schlasse Für Kommunikation  

www.schlasse.de 

 

Bronvermelding: 

Schlasse Für Kommunikation

vimago GmbH 

p. 32

schmitz visuele communicatie

p. 16 – 17, 40 – 41

Überholz GmbH 

p. 18, 30 – 31

das da. 

p. 36 – 39

H. G. Esch, 

Omslag voor 

Architectuur productiegebouw: 

Ingenhoven en partners 

Architekten

 

Lithografie: 

vimago GmbH, Krefeld 

 

Technische wijzigingen voorbehouden 

Eventuele kleurafwijkingen tussen 

de afbeeldingen in deze productin-

formatie en het product worden 

veroorzaakt door het drukproces 

en kunnen niet worden voorkomen.

Meer over Gira

Intelligente gebouwentechniek van 

Gira biedt meer comfort, meer veilig-

heid, omvangrijke functies en een 

hoge mate aan flexibiliteit en mobi-

liteit. Gira ontwikkelt en produceert 

systemen en producten die zowel 

technologisch als qua design grens-

verleggend zijn.

Meer gedetailleerde informatie over 

Gira en de Gira producten vindt u 

op:

www.gira.be 

Het totale productassortiment van 

Gira en de afzonderlijke prijzen 

vindt u in de onlinecatalogus van 

Gira op: 

 

www.katalog.gira.de/nl_BE

De Gira designconfigurator is online 

te raadplegen en bevat de prijzen 

voor de geselecteerde complete 

apparaten en functies: 

www.designconfigurator.

gira.com 

Volg de Gira Community op Face-

book, Twitter, YouTube, Google+ of 

Instagram. 

Meer informatie vindt u op:

www.gira.com/socialmedia

Gira en duurzaamheid: 

Gira stelt zich tot taak verantwoor-

delijk te handelen en een duurzame 

ontwikkeling van de maatschappij 

te ondersteunen. Bij de productie 

van deze brochure hebben wij daar-

om ons best gedaan het verbruik 

van natuurlijke hulpbronnen en de 

uitstoot van stoffen die schadelijk 

zijn voor het klimaat te verminderen 

en milieubelasting zoveel mogelijk 

te voorkomen. Deze doelen willen 

wij bereiken door het gebruik van 

milieuvriendelijke materialen. De 

gebruikte papiersoorten zijn 

FSC®-gecertificeerd en bestaan 

voor minstens 60 % uit oud papier. 

Meer informatie over actuele maat-

regelen en projecten vindt u in het 

Gira duurzaamheidsportaal:  

www.sustainability.gira.com 
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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 - 119

www.gira.be
info@gira.be

Gira is uitsluitend via de 
groothandel te verkrijgen.

Salesmanager Belgium
West- en Oost-Vlaanderen
Steven Moreau
Tel +32 474 534041
steven.moreau@gira.be

District manager Wallonie
Provinces: 
Hainaut, Brabant Wallon,
Namur, Liège, Luxemburg
Bruxelles francophone
Guillaume Kalpers
Tel +32 494 915783
guillaume.kalpers@gira.be

District manager
Noord België
Provincies: 
Antwerpen, Limburg,
Vlaams-Brabant,
Nederlandstalig Brussel
Jan Wittemans
Tel +32 497 53 37 65
jan.wittemans@gira.be

KNX Specialist
Technische ondersteuning
België
Gino Debuyck
Tel +32 479 802372
gino.debuyck@gira.be


