
Gira ClassiX



Szlachetne. Klasyczne. O doskonałym kształcie.



Gira ClassiX
Mosiądz

Perfekcyjnie dopracowane powierzchnie o ciepłym połysku złota – 
wykonany z mosiądzu program stylistyczny Gira ClassiX stwarza atmos-
ferę elegancji i luksusu. Całkowicie mosiężne lub z elementami w ko-
lorze czarnym albo kremowym – starannie wykonane ramki z delikatnie 
zaokrąglonymi narożami doskonale nadają się zarówno do wnętrz o 
klasycznym wystroju, jak i o nowoczesnej stylistyce.

Gira ClassiX Gira ClassiX 0504

Gira ClassiX mosiądz–czarny
Urządzenie mosiądz
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Gira ClassiX brąz–kremowy
Urządzenie brąz

Gira ClassiX
Brąz

Ciepły kolor i jedwabista struktura powierzchni nadają programowi 
stylistycznemu Gira ClassiX wykonanemu z brązu ekskluzywny charak-
ter. Starannie, ręcznie wyprodukowane ramki mają wyraźnie widoczną 
strukturę powierzchni szlifowanej, co każdemu egzemplarzowi nadaje 
unikalny wygląd. Odpowiednio do atmosfery wnętrza dostępne są 
ramki wykonane całkowicie z brązu lub z czarnymi albo kremowymi 
wewnętrznymi obramowaniami.

Gira ClassiX Gira ClassiX
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Gira ClassiX Art mosiądz–czarny
Urządzenie mosiądz

Gira ClassiX Art
Kunsztowne ornamenty

Linia wzornicza ClassiX Art uszlachetnia klasyczną elegancję programu 
stylistycznego Gira ClassiX dzięki kunsztownie wygrawerowanym 
ornamentom. Delikatne wzory, wykonane laserowo, stwarzają ciekawe 
akcenty zarówno w dotyku, jak i wizualnie.

Gira ClassiX Art Gira ClassiX Art
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Gira ClassiX Gira ClassiX Art
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Gira ClassiX Art mosiądz–kremowy
Czujnik przyciskowy 3 plus pięciokrotny, mosiądz*Przegląd dostępnych połączeń kolorów i materiałów można znaleźć w katalogu fi rmy Gira.

Szeroki asortyment urządzeń
Ponad 280 inteligentnych urządzeń

Tradycyjny charakter ramek elegancko uzupełnia najnowocześniejsza 
technika: w programie stylistycznym Gira ClassiX można zamontować 
ponad 280* urządzeń, zapewniających komfortowe i bezpieczne miesz-
kanie – od gniazd wtyczkowych poprzez system domofonowy aż 
po liczne urządzenia inteligentnych systemów zarządzania budynkiem 
KNX  /  EIB.
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Gira ClassiX Art mosiądz–czarny
Czujnik przyciskowy 3 plus podwójny, mosiądz oraz czujnik przyciskowy 3 komfortowy potrójny, mosiądz

Szeroki asortyment urządzeń 15

Gira ClassiX mosiądz–kremowy
Wideounifon natynkowy, kremowy z połyskiem

Szeroki asortyment urządzeń
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Gira ClassiX brąz–czarny
Czytnik karty hotelowej, brąz

Szeroki asortyment urządzeń 17

Gira ClassiX Art brąz–kremowy
Radio RDS, kremowy z połyskiem

Szeroki asortyment urządzeń



System domofonowy Gira

Gniazdo wtyczkowe, wyłącznik i domofon przy drzwiach mieszkania z tego samego programu stylistycznego – to oferuje 
system domofonowy Gira. Asortyment obejmuje różne wideounifony i unifony głośnomówiące oraz unifony słuchawkowe. 
Do instalowania na zewnątrz Gira oferuje bramofony ze stali szlachetnej w programie stylistycznym TX_44 oraz do 
montażu w słupkach, np. przy wjeździe do bramy.

Gong natynkowyUnifon natynkowy UnifonWideounifon 
natynkowy

Wideounifon 
z kolorowym 
wyświetlaczem TFT

Przyciskowy wyłącznik 
kontrolny

Wyłącznik kołyskowy 
z polem opisowym

Czujnik przyciskowy 3 
podstawowy 
pojedynczy

Podwójny wyłącznik 
kontrolny

Ściemniacz podwójnyŚciemniacz 
przyciskowy

Uniwersalny 
ściemniacz 
z pokrętłem

Ściemniacz dotykowy

Wyłącznik 
przyciskowy

Gira załączanie, przyciskanie, ściemnianie 

Gira oferuje bogaty asortyment produktów, związanych z załączaniem i ściemnianiem światła. Wyłączniki przyciskowe, 
kołyskowe lub pociągane, różnego rodzaju ściemniacze, gniazda z klapką lub polem opisowym – asortyment Gira spełni 
każde wymaganie.
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Dzięki serwisowi wykonywania opisów Gira można w kilku krokach opracować opisy różnych produktów Gira. Pro-
fesjonalnie opisane klawisze lub szyldziki z opisem do czujników przyciskowych, unifonów i bramofonów oraz 
do lampki orientacyjnych i sygnalizacyjne LED można wygodnie zamówić w serwisie internetowym. Na klawiszach 
z mosiądzu lub brązu napisy wykonywane są laserowo. Więcej informacji można znaleźć pod adresem 
www.marking.gira.com lub w krajowym przedstawicielstwie Gira.

Czujnik przyciskowy 3 
plus podwójny oraz 
czujnik przyciskowy 3 
komfortowy potrójny

Czujnik przyciskowy 3 
komfortowy potrójny

Czujnik przyciskowy 3 
podstawowy 
pojedynczy

Wyświetlacz 
informacyjny 2

System Gira KNX  /  EIB

System inteligentnej techniki wyposażenia budynku: KNX  /  EIB. Elastyczna technika magistralna umożliwia automatyza-
cję i centralne sterowanie wszystkimi elementami instalacji elektrycznej w budynku – co zapewnia nie tylko wyższy kom-
fort i bezpieczeństwo, lecz także pozwala zaoszczędzić energię.

Podwójny wyłącznik 
żaluzjowy 

Klawiszowy przycisk 
sterujący

Przelacznik na klucz Elektroniczny układ 
sterowania żaluzjami 2 

Elektroniczny układ 
sterowania żaluzjami 
easy 

System sterowania żaluzjami Gira 

Przez naciśnięcie przycisku, za pomocą zegara sterującego lub systemu Gira KNX  /  EIB – firma Gira oferuje liczne moż-
liwości podnoszenia i opuszczania żaluzji, rolet lub markiz.Sugerującego obecność podczas urlopu albo z wykorzystaniem 
programu astronomicznego, uwzględniającego długość dnia w lecie i zimie.



Teletechnika Gira

Gira oferuje bogaty asortyment produktów z zakresu teletechniki, umożliwiających dostęp do internetu, podłączanie ante-
ny czy głośników albo różnych urządzeń innych producentów. Możliwa jest ich instalacja w ścianie, w typowych kanałach 
podokiennych lub w puszkach podłogowych.
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Gniazdo wtyczkowe 
z bolcem uziemiają-
cym

Gniazdo wtyczkowe 
z bolcem uziemia-
jącym i klapką

Gniazdo wtyczkowe 
z bolcem uziemia-
jącym i lampką orien-
tacyjną LED

Gniazdo wtyczkowe 
z bolcem uziemia-
jącym i symbolem 
wtyczki

Lampka orientacyjna 
LED z piktogramem

Lampka orientacyjna 
LED

Lampka sygnalizacyjna 
LED

Lampka orientacyjna 
LED z żaluzją

Tabliczka 
z nazwiskiem/
szyld orientacyjny

Gniazdo przyłącze-
niowe TAE z polem 
opisowym

Koncentryczne 
gniazdo antenowe 
TV/radio z dodatko-
wym złączem SAT

Modułowe złącze 
wtykowe Jack/Western 
z polem opisowym

Osłona telekomuni-
kacyjna z polem 
opisowym i złączem 
wtykowym D-Sub

Zasilanie USB

Gira oświetlenie i orientacja 

Gira oferuje szeroki asortyment lampek orientacyjnych LED, które można indywidualnie opisywać i wyposażać w pikto-
gramy. Mogą być stosowane jako znaki informacyjne i kierunkowe na schodach, we windach czy w toaletach albo innych 
miejscach.

Gniazda wtyczkowe Gira 

Asortyment Gira obejmuje gniazda wtyczkowe w różnych wykonaniach, między innymi z symbolem gniazda, klapką 
i lampką orientacyjną LED do orientacji w nocy.

Gniazdo przyłą-
czeniowe głośników 
stereo
 

Czujnik przyciskowy 3 
komfortowy potrójny

Radio RDS

Złącze wtyczkowe 
głośników High-End 
WBT

Urządzenie kontrolno-
sterownicze do obsługi 
systemu Revox multi-
room

Systemy audio Gira

Wygodne sterowanie muzyką w różnych pomieszczeniach domu, komunikaty i muzyka w poczekalni u lekarza, muzy-
ka w tle w sklepie odzieżowym: dzięki systemom Revox multiroom i audio Gira KNX  /  EIB można zrealizować te i wiele 
innych wymagań.

Czytnik – transponderKlawiatura kodowaCzytnik linii 
papilarnych

Regulator temperatury 
pomieszczenia

HigrostatRegulator ciągły Regulator obiektu

Gira Keyless In

Gira oferuje trzy urządzenia do kontroli dostępu bez użycia klasycznego klucza. Są one dostępne w wersji stand-alone lub 
jako część systemu domofonowego Gira. System Gira Keyless In otwiera drzwi za pomocą odcisku palca, kombinacji cyfr 
lub karty wszędzie tam, gdzie dostęp ma być zastrzeżony tylko dla określonych osób: przy wejściu do budynku, w pomiesz-
czeniach technicznych lub przy wejściu do określonego wydziału.

Gira układy sterowania klimatyzacją i ogrzewaniem

Energooszczędne korzystanie z ogrzewania i klimatyzacji staje się coraz ważniejsze przy wzrastających cenach energii. 
Oprócz konwencjonalnej regulacji klimatyzacji Gira oferuje także regulatory z zegarem sterującym lub do automatycznego 
sterowania za pośrednictwem systemu Gira KNX  /  EIB.



Od producenta wyłączników do dostawcy systemów

Korzenie niemieckiego przedsiębiorstwa rodzinnego Gira 
sięgają roku 1903. Richard Giersiepen skonstruował modyfi ka-
cję typowego wówczas przełącznika dźwigienkowego i zgłosił 
ją do opatentowania. Dwa lata później razem z bratem Gusta-
vem założył zakład w celu rynkowej sprzedaży swojego wyna-
lazku oraz innych elementów instalacji elektrycznych w bu-
-dynkach. Tym samym bracia Giersiepen położyli w 1905 roku 
kamień węgielny dla ponad stuletniej historii sukcesu fi rmy, 
umożliwiając rozwój od producenta wyłączników aż do dostaw-
cy systemów inteligentnej techniki wyposażenia budynku. Dzi-
siaj fi rmą  Gira kieruje czwarta generacja rodziny.

Jakość i innowacja

Gira stawia od samego początku na jakość – nie tylko w za-
kresie materiału i wykonania. Do dzisiaj centralną rolę w całym 
asortymencie produktów odgrywają optymalizacja i dalszy 
rozwój, dokładnie jak miało to miejsce przy zgłaszaniu pierw-
szego patentu. Widać to po licznych innowacjach, którymi 
Gira od ponad wieku wywiera wyraźny wpływ na rynek tech-
niki wyposażenia budynku. W 1960 roku wnukowie Gustava 
Giersiepen zrewolucjonizowali rynek branżowy, wprowadza-
jąc modułowy system łączników, przycisków i osłon. W latach 
dziewięćdziesiątych fi rma Gira rozpoczęła działanie na mło-
dym jeszcze rynku inteligentnej techniki zarządzania budyn-

kiem, tworząc w 2008 roku kamień milowy w tym zakresie: in-
terfejs Gira to intuicyjnie zrozumiały interfejs użytkownika 
do Gira HomeServer, komputera pokładowego inteligentnego 
budynku – zoptymalizowany do różnych urządzeń służących 
do obsługi, jak Gira Control Client, iPhone, iPad, iPod touch 
czy komputer. Rok później fi rma Gira otrzymała prestiżową 
nagrodę Plus X jako najbardziej innowacyjna marka w  techno-
logii mieszkaniowej.

Wyróżnione wzornictwo

Oprócz najwyższych wymagań w zakresie jakości i funkcjonal-
ności długą tradycję ma w fi rmie Gira również wzornictwo. 
W połowie lat osiemdziesiątych pojawił się na rynku program 
stylistyczny Gira S-Color, jeden z pierwszych programów 
oferujących rodzaje ramek w różnych kolorach. Został on wie-
lokrotnie nagrodzony za stylistykę i stanowi do dzisiaj stały 
element asortymentu. Również następne programy stylistyczne 
były regularnie wyróżniane w międzynarodowych konkur-
sach stylistycznych, np. red dot design award czy iF Product 
Design Award. Jednakże koncepcja wzornicza Gira to nie 
tylko harmonia materiału, koloru i kształtu. Dzięki optymal-
nej integracji innowacyjnych urządzeń, jak urządzenia domo-
fonii, systemy audio czy elementy do sterowania inteligent-
nych funkcji budynku w programach stylistycznych Gira także 
w zakresie jednolitej stylistyki produktów fi rma Gira ustana-
wia nowe standardy.

Wydawca: Gira Giersiepen GmbH & Co. KG - Koncepcja, design, redakcja: schmitz Visuelle Kommunikation, www.hgschmitz.de - 
Autorzy zdjęć: str. 5, 7, 9, 13-17: schmitz Visuelle Kommunikation, Wuppertal - Litografi a : Damo Digital Technik, Krefeld - Druk: Druckhaus Ley & Wiegandt, Wuppertal - 

Zastrzega się możliwość zmian technicznych. Ewentualne rozbieżności kolorów pomiędzy ilustracjami w tej informacji o produktach 
a samym produktem wynikają z techniki druku i są nieuniknione.

Ponad 100 lat 
tradycji i innowacji

Inteligentna technika wyposażenia budynku fi rmy Gira22



Made in Germany

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, systemy instalacji elektrycznych
Industriegebiet Mermbach, Dahlienstraße, 42477 Radevormwald

P. O. Box 12 20, 42461 Radevormwald, Niemcy
Tel. +49 (0) 21 95 - 602 - 0  Faks +49 (0) 21 95 - 602 - 119  www.gira.com  info@gira.com
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