
Stworzone na  
całe życie.  
W jego wszystkich 
 aspektach.

Gira  /  Wzornictwo i funkcje przełączników 



To my, Gira –
ci od przełączników.
Ale oferujemy znacznie więcej.

Jesteśmy zorientowani na przyszłość,
odpowiedzialni, mamy
certyfikowany.

Jesteśmy odźwiernymi, wizjonerami,
pionierami inteligentnych domów, prekursorami,
twórcami systemów, partnerami KNX,
autorami przyszłościowych rozwiązań, mistrzami patentów,
laureatami nagród i projektantami.

Ale przede wszystkim 
jesteśmy ludźmi,
którzy słuchają.

Wsłuchują się w Twoje potrzeby –
dyskretnie, ale inteligentnie.
Z wyraźnym nastawieniem na jakość,
solidność i funkcjonalność.
Mamy w sobie mnóstwo innowacyjności.

W głębi serca jesteśmy inżynierami,
którzy chcą budzić zachwyt,
fascynację nowymi technologiami,
inteligentną realizacją
i przekonującymi detalami.

Zrobimy wszystko, aby znaleźć dla
Ciebie najlepsze rozwiązanie.
Oferujemy serwis, design i jakość
„made in Germany”.

Oto nasze zobowiązanie –
i to już od 1905 roku.
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Przełączniki, gniazda, sterowniki żaluzji 
oraz wiele innych funkcji. Codziennie 
z nich korzystamy, bez zastanowienia. 
Lecz czy nie pełnią one ważniejszej roli 
niż tylko proste włączanie i wyłączanie? 
Czy nie sterują one życiem w naszym 
domu?

To one regulują światło, tworzą nastrój, 
dają ciepło lub zmieniają przestrzeń. 
I właśnie dlatego powinny być dla nas 
tak samo ważne jak ich dotknięcie. Ich 
estetyczne kształty, przyjemny dotyk 
i olśniewająca różnorodność wzorów.  
To nie przełączanie – to doznanie.

Systemowy  
indywidualizm.

Wzornictwo i funkcje przełączników  /  Wprowadzenie
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E2 Matt-SchwarzE2 Matt-Schwarz

Możliwości 
bez granic.

Dzięki swym jednolicie kwadratowym 
wymiarom wewnętrznym System Gira 55 
oferuje różnorodne możliwości łączenia 
i zawsze dopasowuje się pod względem 
wzornictwa oraz działania – do Twojego 
stylu, do Twojego budżetu, do Twoich 
wyobrażeń o nowoczesnym mieszkaniu.

Wzornictwo i funkcje przełączników  /  Gira System 55 i linie wzornicze 



To więcej niż  
tylko przełącznik. 
To cały świat.



Wersje kolorystyczne:

01 Gira E2, łącznik samopowrotny, czarny matowy 
02 Gira E2, łącznik samopowrotny, antracytowy 
03 Gira E2, łącznik samopowrotny, szary matowy 
04 Gira E2, łącznik samopowrotny, stal szlachetna 
05 Gira E2, łącznik samopowrotny, w kolorze aluminium (lakierowany) 
06 Gira E2, łącznik samopowrotny, czysta biel matowa 
07 Gira E2, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem 

02 03

04 05 06
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Ponadczasowa linia wzornicza Gira E2 

wyróżnia się czystymi kształtami. Design 

został sprowadzony do minimum – jakość 

pozostała.

Gira E2
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Wersje kolorystyczne:

01  Gira E3, ciemnoszary, przyjemny w dotyku,  
łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem

02  Gira E3, jasnoszary, przyjemny w dotyku,  
łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem 

03  Gira E3, piaskowy, przyjemny w dotyku,  
łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem

04  Gira E3, umbra, przyjemny w dotyku, łącznik samopowrotny, antracytowy 
05  Gira E3, ciemnoszary, przyjemny w dotyku,  

łącznik samopowrotny, antracytowy 
06  Gira E3, szary, przyjemny w dotyku, łącznik samopowrotny, antracytowy 
07  Gira E3, czysta biel z połyskiem,  

łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem

02 03

04 05 06
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Gira E3
Styl, który można zobaczyć. I poczuć: dzięki 

matowym lub błyszczącym powierzchniom 

w stonowanych kolorach linia wzornicza 

Gira E3 dopełni swą harmonią każde stylowe 

wnętrze.
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Wersje kolorystyczne:

01 Gira Standard 55, łącznik samopowrotny – czysta biel matowy
02 Gira Standard 55, łącznik samopowrotny – kremowy z połyskiem 
03 Gira Standard 55, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem
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Gira Standard 55
Gira Standard 55 to prosta, lecz elegancka 

linia wzornicza do tworzenia wysokiej jakości 

instalacji bazowej, którą można w razie 

potrzeby rozszerzyć i dostosować.
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Wersje kolorystyczne:

01  Gira Esprit stal szlachetna, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem
02  Gira Esprit linoleum-sklejka, jasnobrązowy,  

łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem
03  Gira Esprit aluminium, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem
04  Gira Esprit czarne szkło, łącznik samopowrotny, czarny matowy
05  Gira Esprit brązowe aluminium, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem
06  Gira Esprit Bronze (PVD), łącznik samopowrotny, czarny matowy
07  Gira Esprit białe szkło, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem
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Gira Esprit
Dzięki linii wzorniczej Gira Esprit można 

nadać wnętrzu bardzo stylowy akcent  

za pomocą wysokiej jakości materiałów, 

takich jak szkło, metal lub też linoleum-sklejka.
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Wersje kolorystyczne:

01 Gira ClassiX Art mosiądz, łącznik samopowrotny, mosiądz
02 Gira ClassiX Art czarny mosiądz, łącznik samopowrotny, mosiądz
03 Gira ClassiX Art kremowy mosiądz, łącznik samopowrotny, mosiądz
04 Gira ClassiX brąz, łącznik samopowrotny, brąz
05 Gira ClassiX czarny brąz, łącznik samopowrotny, brąz
06 Gira ClassiX kremowy brąz, łącznik samopowrotny, brąz
07 Gira ClassiX Art kremowy brąz, łącznik samopowrotny, brąz
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Gira ClassiX
Tajemnica elegancji polega na tym, że poka-

zuje ona świat z jego najpiękniejszej strony.  

I to nawet w najmniejszych detalach. Dzięki 

niej przełącznik służy nie tylko do włączania  

i wyłączania. Dzięki kunsztownej dekoracji 

staje się ozdobą pomieszczenia.



Wersje kolorystyczne:

01  Gira Event w kolorze aluminium, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem 
02 Gira Event Clear piaskowy, łącznik samopowrotny, antracytowy
03 Gira Event Opaque biały, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem
04 Gira Event Clear czarny, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem
05 Gira Event antracytowy, łącznik samopowrotny, antracytowy
06  Gira Event Opaque ciemnobrązowy,  

łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem 
07 Gira Event Clear biały, łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem 
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04 05 06
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Gira Event
Dzięki niepowtarzalnej linii wzorniczej 

Gira Event z jej zaokrągloną w wyjątkowy 

sposób ramką możesz uwolnić swą 

 kreatywność – codzienne przełączanie stanie 

się wtedy prawdziwą przyjemnością.
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Wersje kolorystyczne:

01  Gira Studio do montażu podtynkowego, czarne szkło,  
łącznik samopowrotny – czarny matowy

02  Gira Studio do montażu natynkowego, czarne szkło,  
łącznik samopowrotny – czarny matowy

03  Gira Studio do montażu natynkowego, białe szkło,  
łącznik samopowrotny – czysta biel z połyskiem

04  Gira Studio do montażu podtynkowego, białe szkło,  
łącznik samopowrotny, czysta biel z połyskiem
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Gira Studio
Linia wzornicza Gira Studio nadaje wnętrzu 

intrygujące akcenty, pasuje doskonale  

do oryginalnego stylu mieszkania i nadaje  

zdecydowany ton.
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Wersje kolorystyczne:

01 Gira TX_44, łącznik samopowrotny – antracyt
02 Gira TX_44, łącznik samopowrotny – aluminium 
03 Gira TX_44, łącznik samopowrotny – czysta biel

0201



Ze względu na wodoodporną i trwałą  

konstrukcję linia wzornicza TX_44 nadaje się 

świetnie do zastosowań zewnętrznych.

Gira TX_44

03



Więcej informacji na temat 

produktów Gira System 55 

można znaleźć na naszej 

stronie internetowej. 

Gira System 55 
gira.com/system55

Konfigurator wzornictwa Gira 
gira.com/designconfigurator



55 × 55 mm – to  

nie tylko kwadrat, to 

cała idea. Innowa-

cyjny, modułowy 

system umożliwia 

indywidualne dobie-

ranie ramek i np. 

wyłączników oświe-

tlenia oraz ich wy-

mianę w dowolnym 

momencie. Dzięki 

temu wszystkie ele-

menty obsługi będą 

mieć zawsze jedno-

lite wzornictwo. 

Prosty przełącznik 

światła można  

więc zastąpić inteli-

gentnym sterowa-

niem oświetleniem, 

nie zmieniając styli-

styki. Albo przejść  

z linii wzorniczej  

Gira Standard 55  

na Gira Esprit bez 

konieczności wymia-

ny przełącznika 

światła. Zróżnicowa-

ne linie wzornicze 

umożliwiają ponadto 

 tworzenie indywi-

dualnych akcentów 

w każdym pomiesz-

czeniu.

Stylowa inscenizacja.

55 mm

55 mm
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Nowoczesne czy 
ponadczasowe –  
a może połączenie 
obydwu.

Wzornictwo i funkcje przełączników  /  Gira System 55  /  Gira E2



Ponadczasowa linia wzornicza 
Gira E2 wyróżnia się czystymi 
kształtami. Design został 
 sprowadzony do minimum – 
jakość pozostała.

Gira E2

W przypadku linii 

wzorniczej Gira E2 

można wybierać 

 pomiędzy dwoma 

wysokiej jakości ma-

teriałami: odpornym 

na pękanie i promie-

niowanie UV tworzy-

wem sztucznym 

w kolorze matowej 

czystej bieli, czystej 

bieli z połyskiem, 

czarnym matowym, 

szarym matowym, 

aluminium (lakiero-

wanym) oraz antra-

cytowym lub też 

prawdziwą stalą 

szlachetną.

Gira E2,  

wersja  płaska

Oprócz normalnej 

wersji we wszystkich 

kolorach Gira E2 jest 

dostępna również 

jako dodatkowa 

opcja stylistyczna w 

wersji płaskiej 

3,4 mm. Odstaje ona 

od ściany tylko mini-

malnie, dzięki czemu 

elegancko dopaso-

wuje się do Twojego 

wnętrza.

Gira E2,  

wersja  natynkowa

Wersja natynkowa 

klasycznej prostej 

konstrukcji Gira E2 

stanowi prosty 

 sposób na elastyczne 

doposażenie bez 

 kucia ścian. Ofero-

wana w wersji poje-

dynczej, podwójnej 

lub potrójnej.
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Styl, który widać i czuć.

Design, który porusza. Tysiąckrotnie. 
Dzięki matowym lub błyszczącym 
powierzchniom w stonowanych kolo-
rach linia wzornicza Gira E3 dopełni 
harmonijnie każde stylowe wnętrze.

Gira E3 

Zaokrąglone z zewnątrz, kanciaste wewnątrz, 

z przyjemną w dotyku matową lub błyszczącą 

powierzchnią: linia wzornicza Gira E3 prezen-

tuje się elegancko i harmonijnie. Duży wybór 

kolorów ramek zapewnia swobodę projekto-

wania – od purystycznej, błyszczącej, czystej 

bieli przez ciepłe odcienie szarości aż po sto-

nowany brąz. Przeważnie ze szlachetną 

i przyjemną w dotyku, matową powierzchnią. 

Z połączenia ramek nośnych w kolorze antra-

cytowym oraz czystej bieli z połyskiem z ko-

lorową ramką ozdobną i wkładką funkcyjną 

powstają przy tym różnorodne warianty 

wzornicze.

Wzornictwo i funkcje przełączników  /  Gira System 55  /  Gira E3
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Zawsze maksymalnie 
wysoki standard.

Gira Standard 55 

Gira Standard 55 z niełamliwego tworzywa 

sztucznego to odporna i łatwa do czyszczenia 

linia wzornicza, która ponadto zapewnia duże 

możliwości modyfikacji. Gira Standard 55 

 nadaje się idealnie do instalacji bazowych 

i jest dostępna w następujących kolorach: 

czystej bieli z połyskiem, czystej bieli matowej 

oraz kremowym z połyskiem. Gira System 55 

umożliwia w dowolnym momencie skorzy-

stanie z innych linii wzorniczych Gira, takich 

jak np. Gira Esprit linoleum-sklejka.

Dotyczy to w równym samym stopniu 
jakości, co wzornictwa oraz jego funk-
cjonalności. Gira Standard 55 to prosta, 
lecz wysokiej jakości linia wzornicza  
do instalacji bazowych, którą można roz-
szerzać i dopasowywać odpowiednio  
do potrzeb.
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Postaw akcent. 
Wyraź siebie.

Pomieszczenia także potrzebują osobowości. 
 Ostatecznie spędzamy w nich większość naszego 
czasu. Nasza linia wzornicza Gira Esprit nadaje 
wnętrzom charakter dzięki wysokiej jakości mate-
riałom, takim jak szkło, metal lub linoleum-sklejka. 

Wzornictwo i funkcje przełączników  /  Gira System 55  /  Gira Esprit



Gira Esprit metal

Czysta forma linii Gira Esprit przejawia się 

niezwykle czytelnie w trzech wariantach 

 metali, w których dominuje stal szlachetna, 

aluminium i chrom. Stal szlachetna to kla-

syczny materiał w nowoczesnym budownic-

twie. W wariancie szczotkowanym urzeka 

elegancją.

Aluminiowe ramki z matowym szlifem i ano-

dowaną powierzchnią w wariantach kolory-

stycznych aluminium, czarnym i brązowym 

wyróżnia ponadczasowa elegancja. Chłodna, 

dyskretna, szlachetna: Gira Esprit w jasnozło-

tym aluminium idealnie pasuje do klasyczne-

go, luksusowego klimatu. Ciepła i błyszcząca: 

Gira Esprit Bronze (PVD) nadaje każdemu 

 pomieszczeniu ekskluzywny wygląd.
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Gira Esprit linoleum-sklejka

Gira Esprit linoleum-sklejka łączy po raz 

pierwszy w jednej linii wzorniczej dwa 

 naturalne materiały, które się doskonale 

 uzupełniają. Obydwa są wytwarzane  

z surowców odnawialnych, są trwałe i uni-

wersalne w zastosowaniu. Ramki oferują 

swobodę w zakresie możliwości łączenia 

i kształtowania przestrzeni i są dostępne 

w następujących kolorach: antracytowym, 

 jasnoszarym, ciemnobrązowym, jasnobrą-

zowym, niebieskim oraz czerwonym. 

Wzornictwo i funkcje przełączników  /  Gira System 55  /  Gira Esprit



Gira Esprit szkło

Szkło pełni istotną rolę w kształtowaniu 

 przestrzeni. Dzięki niemu ramki Gira Esprit 

zapewniają dodatkową przejrzystość 

w domu. Nieważne, czy podłoże jest jasne, 

czy też ciemne: szkło z połyskiem, z podkła-

dem w kolorze czarnym, białym, mięty lub 

umbry rozjaśni i jednoznacznie podkreśli 

 każde pomieszczenie.
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Trudna sztuka elegancji. 

Tajemnica elegancji polega na tym, że 
pokazuje ona świat z jego najpiękniejszej 
strony. I to nawet w najmniejszych deta-
lach. Dzięki niej przełącznik służy nie 
tylko do włączania i wyłączania. Staje  
się szlachetną ozdobą pomieszczenia.

Gira ClassiX

Wysokiej jakości materiały, takie jak ciepły 

brąz czy lśniący mosiądz, a także elegancka 

stylistyka ramki z zaokrąglonymi narożnikami, 

stworzą w Twoim domu ekskluzywne akcenty. 

Starannie, ręcznie wyprodukowane ramki 

mają szlifowaną strukturę, co nadaje każdemu 

egzemplarzowi unikalny wygląd.

Gira ClassiX Art

W luksusowej linii wzorniczej Gira ClassiX Art 

klasyczne, eleganckie ramki są dodatkowo 

wzbogacone ozdobnymi detalami oraz uży-

ciem wysokiej jakości materiałów. Filigranowe, 

obrabiane laserowo ozdoby będą artystyczną 

atrakcją Twojego domu.

Wzornictwo i funkcje przełączników  /  Gira System 55  /  Gira ClassiX
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To więcej niż 
 przełącznik –  
to przeżycie.

Dzięki niepowtarzalnej linii 
wzorniczej Gira Event z jej 
zaokrągloną w wyjątkowy 
sposób ramką możesz 
 uwolnić swą kreatywność – 
codzienne przełączanie  
stanie się wtedy prawdziwą 
przyjemnością.
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Gira Event

Linia wzornicza  

Gira Event operuje 

klasyczną paletą 

 kolorów, a przy tym 

charakterystycznym, 

zaokrąglonym kształ-

tem. Barwione na 

wskroś ramki są do-

stępne w czterech 

wariantach: czystej 

bieli z połyskiem, 

czystej bieli matowej, 

w kolorze  aluminium 

oraz  antracytowym.

Gira Event Opaque

Specjalne tworzywo 

sztuczne jest lekko 

przejrzyste. Światło 

sprawia zaś, że 

 kolory wydają się raz 

jaśniejsze, raz ciem-

niejsze. Intrygującą 

grę kolorów intensy-

fikuje jeszcze wygię-

ty kształt ramki. 

Swoją ulubioną wer-

sję można wybrać 

spośród bieli, bursz-

tynu, mięty, niebie-

skiego, czerwonego, 

pomarańczowego 

i ciemnobrązowego.

Gira Event Clear

Gira Event Clear od 

razu przyciąga wzrok 

swym połyskiem. 

Powstaje on dzięki 

bardzo błyszczącej 

powierzchni oraz 

przezroczystemu 

tworzywu sztuczne-

mu, którego tło może 

mieć kolor biały, 

czarny, brązowy, 

 piaskowy, bakłaża-

nowy lub zielony.
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Kwadratura koła?  
Nic prostszego.
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Wyróżnij się. Odważ się na 
coś nowego. Połącz po prostu 
klasykę z awangardą: nowa 
linia wzornicza Gira Studio 
nadaje wnętrzu intrygujące 
akcenty, pasuje doskonale  
do oryginalnego stylu miesz-
kania i nadaje zdecydowany 
ton.

Wariant podtynkowy

Polecany do eksklu-

zywnych, wyszuka-

nych wnętrz: ta linia 

wzornicza tworzy 

 interesujące kontra-

sty, wpasowuje się 

jednak harmonijnie 

w każdy nowocze-

sny styl wystroju.

Wariant natynkowy

W wariancie natyn-

kowym Gira Studio 

staje się designerską 

ciekawostką na 

 ścianach loftów lub 

przebudowanych  

hal fabrycznych. 

Przełączniki z tej linii 

wzorniczej, wykona-

ne z wysokiej jakości 

szkła oraz niełamli-

wego tworzywa 

 termoplastycznego, 

nadają się do insta-

lacji pojedynczej  

lub wielu urządzeń 

w szeregu.
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Pokaż swój dobry gust 
także na zewnątrz.

Gira TX_44 

Ze wzmocnioną 

ramką, trwałym 

materiałem i moż-

liwością montażu 

zabezpieczającego 

przed działaniem 

wody i kradzieżą 

Gira TX_44 oferuje 

najlepsze warun-

ki do zastosowań 

w ogrodzie, na bal-

konach i tarasach. 

Linia Gira TX_44 jest 

dostępna w kolorze 

aluminium, antracy-

towym i czystej bieli.

Gira TX_44 nadaje 

się jednak również 

dobrze do kształto-

wania pomieszczeń 

wewnętrznych –  

do instalacji w po-

mieszczeniach 

 wilgotnych oraz 

wszędzie tam, gdzie 

obowiązują podwyż-

szone wymagania – 

w piwnicy, w garażu, 

w warsztacie lub 

w pomieszczeniach 

technicznych.

Doskonały dom zapewnia dobre samopoczucie nie 
tylko w czterech ścianach, lecz zaprasza również 
z zewnątrz. Dlatego też linia wzornicza Gira TX_44 
nadaje się doskonale do zastosowań na zewnątrz 
budynku dzięki swej wodoodpornej i trwałej kon-
strukcji.

Bryzgoszczelny 

montaż 

Gama przełączników 

Gira E2 i Gira Stan-

dard 55 w połącze-

niu z wybranymi 

wkładkami może 

być również wypo-

sażona w zestaw 

uszczelniający o 

stopniu ochrony 

IP44.
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Włącz. 
Wyłącz. 
I wiele 
 więcej.

Wzornictwo i funkcje przełączników  /  Funkcje



01 0402 0503

Liczne funkcje przełączników Gira to coś więcej  
niż tylko włączanie i wyłączanie oświetlenia. Odkryj 
pełnię możliwości – z takim samym wzornictwem 
jak inne przełączniki i gniazda.

Nieograniczona różnorodność funkcji 

Możliwości linii wzorniczych Gira, obejmujące 

prawie 300 funkcji, są wręcz nieograniczone. 

Umożliwiają na przykład sterowanie oświetle-

niem, żaluzjami oraz temperaturą w pomiesz-

czeniu, do czego wystarczy naciśnięcie tylko 

jednego przycisku. Lub też do linii wzorniczej 

Gira można dodać sterowane oświetlenie – 

w prosty sposób, za pomocą Plug & Light. 

Ponadto nowoczesne systemy domofonowe 

z funkcją wideofonu zapewniają bezpieczeń-

stwo oraz różnorodne przyłącza multimediów, 

oferując rozrywkę najwyższej klasy w Twoich 

czterech ścianach. A wszystkie te możliwości 

można zintegrować z liniami wzorniczymi 

Gira. Dzięki temu otwiera się przed nami cały 

świat techniki domowej o jednolitym wyglą-

dzie, który doskonale odpowiada Twojemu 

indywidualnemu stylowi mieszkania. 

Funkcje

01  System 3000 – 
 sterownik żaluzjowy 
i zegar sterujący 
z wyświetlaczem 

02 Unifon 
03  Czujnik przyciskowy 

z wykonanymi 
 laserowo opisami 
na przyciskach 

04  Naświetlacz  
Plug & Light

05  System 3000, 
 regulator tempera-
tury pomieszczenia 
z wyświetlaczem
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To Ty jesteś w centrum 
naszej uwagi.

Wybiegamy myślą naprzód, tworzymy systemy, 
kształtujemy przyszłość – Gira tworzy produkty 
doskonałe pod względem technologii i wzornictwa. 
Wprowadzamy do budynków inteligentne rozwiąza-
nia, nadajemy technologiom emocje, bierzemy 
odpowiedzialność za przyszłość i kształtujemy ją. 
Czym się przy tym kierujemy? Indywidualnymi 
potrzebami naszych klientów – Twoimi potrzebami.

Konfigurator 

 wzornictwa

Konfigurator 

 wzornictwa Gira 

umożliwia łączenie 

wszystkich linii 

wzorniczych Gira z 

wybranymi funkcja-

mi. Indywidualnie 

skonfigurowany 

 produkt można 

następnie oglądać  

w swoim pomieszc-

zeniu i zapisywać. 

Sprawdź na stronie:  

designconfigurator.

gira.com
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G-Pulse

Interaktywny maga-

zyn Gira dostarcza 

inspirujących infor-

macji na bieżące 

 tematy z zakresu 

projektowania do-

mów, inteligentnych 

technologii, architek-

tury, oświetlenia 

i stylu życia:  

g-pulse.com

Media społeczno-

ściowe

Przyłącz się do 

 społeczności Gira: 

gira.com/socialmedia

Konfigurator 

 systemów 

 domofonowych

Przyjazny w użyciu 

konfigurator syste-

mów domofonowych 

Gira umożliwia 

 szybkie i przejrzyste 

wyszukiwanie odpo-

wiednich komponen-

tów do Twojego 

planowanego syste-

mu domofonowego 

na stronie:  

dcsconfigurator. 

gira.com

Osoby kontaktowe

Tu znajdziesz osoby 

kontaktowe w swojej 

okolicy: 

gira.com/country

Usługa opisów

Usługa opisów Gira 

oferuje wykonanie 

jednolitych, estetycz-

nych opisów, np. na 

tabliczkach dzwon-

ków i przyciskach 

dotykowych. Napisy 

wykonane laserowo 

dostarczane są przez 

Twojego elektro-

instalatora. Zamów 

online na stronie:  

marking.gira.com

Salony wystawowe

Tutaj możesz poznać 

nas bezpośrednio: 

zobaczyć nasze pro-

dukty, dotknąć ich 

i wypróbować je 

w licznych salonach 

wystawowych Gira: 

gira.com/showrooms
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DESIGN 
AWARD

Innowacyjność wymaga 
niestandardowego myślenia.

„Made by diversity”

Gira produkuje od ponad 100 lat w zakładach 

w Radevormwald (Niemcy). Firma bezwarun-

kowo kieruje się zobowiązującym do jakości 

hasłem „Made in Germany”. Na tę renomę 

pracuje 1250 osób z 27 krajów – każda z nich 

ma różne talenty, swoje własne umiejętności, 

różne doświadczenia. Ta różnorodność – 

wspierana przez wspólne wartości – jest pod-

stawą naszej kreatywności, innowacyjności 

i zrównoważonego rozwoju.

Gira to firma rodzinna w czwartym  
pokoleniu. Mimo to, albo może właśnie 
dlatego, wciąż udaje nam się być pionie-
rami w dziedzinie techniki mieszkaniowej 
i rewolucjonizować rynek dzięki innowa-
cyjnym produktom i rozwiązaniom  
systemowym.

Innowacyjne technologie i doskonałe 

 wzornictwo

Firma Gira zawsze dążyła do połączenia mak-

symalnej funkcjonalności i niezawod-

ności w unikalnym wzornictwie. Liczne 

 międzynarodowe nagrody za wzornictwo  

są dowodem jakości designu naszych 

 produktów i wyznaczają nowe wzorce  

w rozwoju i innowacyjności.

Wzornictwo i funkcje przełączników  /  Firma
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Ilustracje produktów TX_44

Peter Krämer, Düsseldorf 

Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych.

Ewentualne odchylenia kolorów pomiędzy ilustracjami 

zawartymi w niniejszych informacjach o produkcie 

a samymi produktami wynikają z techniki druku i są 

nieuniknione.

Kształtowanie przyszłości oznacza również robienie 

wszystkiego, co się da, dla ochrony środowiska, w którym 

chcemy żyć w przyszłości. Gira wspiera ideę zrównoważo-

nego rozwoju – niniejsza broszura powstała z poszanowa-

niem zasobów i wykorzystaniem materiałów przyjaznych 

dla środowiska. Użyte gatunki papieru posiadają certyfikat 

FSC® i składają się w co najmniej 60% z makulatury.

www.sustainability.gira.com 
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Gira  

Giersiepen GmbH & Co. KG  

Elektro-Installations-Systeme  

 

Industriegebiet Mermbach 

Dahlienstraße  

42477 Radevormwald  

 

P.O. Box 12 20  

42461 Radevormwald  

Germany  

Tel. +49 2195 602-0  

Faks +49 2195 602-119  

 

www.gira.com 

info@gira.com 

TEMA 2 Sp. z o.o.

ul. Boryny 7

PL-02-257 Warszawa

Tel. +48 22 8780353

Faks +48 22 8464745

www.gira.com/pl

biuro@tema.pl


