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Gira Systeem 55:
Design- en 
functiediversiteit  
in één systeem



Gira Systeem 55 – 
Maatgevend voor 
alle toepassingen

Design- en functiediversiteit in één systeem

Gira Standaard 55 Gira E2



Alle centrale toepassingen en afdekkingen uit 
het Gira Systeem 55 passen in de afdekramen 
van de Gira schakelaarprogramma's Standaard 
55, E2, E3, Event, Esprit en ClassiX alsmede in 
het Gira Profiel 55 en de modulaire functiezuilen. 
Het schakelaarprogramma Gira TX_44 kan 
door toepassing van speciale tussenplaten 
met functies uit het Gira Systeem 55 worden 
uitgebreid en in de Gira energie- en lichtzuilen 
worden geïntegreerd.

Door dit modulaire systeem kan met een 
bescheiden assortiment een breed programma 
met aantrekkelijke keuzemogelijkheden 
worden aangeboden - ideaal voor efficiënt 
voorraadbeheer. 

Basiselementen en afdekramen in verschillende 
kleuren, designs en materialen met elkaar 
combineren – dit wordt mogelijk gemaakt met 
het Gira systeem 55. Er kan worden gekozen 
uit acht kleurvarianten in zes verschillende 
schakelaarprogramma’s, die worden 
gekenmerkt door een eigen materiaalkwaliteit 
en optiek.

De grote diversiteit aan combinaties die 
dit oplevert, biedt talrijke mogelijkheden 
om individuele inrichtingsconcepten te 
verwezenlijken - eenvoudig, klassiek of sierlijk.

Gira Event Gira ClassiXGira E3 Gira Esprit



Het Gira systeem 55 biedt meer dan 300 
functies van de intelligente gebouwentechniek, 
die passend in zes verschillende 
schakelaarprogramma’s kunnen worden 
geïnstalleerd. Sinds het op de markt kwam is 
het continu verder ontwikkeld en met nieuwe 
functies en systemen uitgebreid. Naast 
het Gira deurcommunicatiesysteem en het 
oproepsysteem werd ook het wereldwijd grootste 
assortiment aan datacommunicatietechniek in 
de schakelaarwereld geïntegreerd. Hiermee 
voldoet het Gira Systeem 55 ook in de toekomst 
aan de steeds veranderende eisen van de markt.

Onderscheidingen

iF product design 
award, iF Design 
Hannover

Red Dot Award,
Design Zentrum 
NRW

Plus X Award,
medie society
networks

Grote diversiteit 
met meer dan 300 
functies

Gira Systeem 55

Uw voordelen
• Flexibiliteit door modulaire opbouw
• Bescheiden assortiment met tegelijkertijd 

een aantrekkelijke variatierijkdom 
• Kostenbesparing: minder ruimte nodig in  

het magazijn dankzij platformstrategie
• Eenvoudige beschikbaarheiden  en  

bestelling door kleiner aantal artikelen





Succesvolle  
zaken – tevreden 
klanten

Gira Systeem 55

Met het Systeem 55 van Gira heeft u alle 
mogelijkheden om uw klanten individueel en 
flexibel te adviseren en aan hun wensen te 
voldoen.

• Mogelijkheid tot upgrade door uitstellen 
van de investering: eigenaren kiezen, om 
financiële redenen, eerst voor het standaard 
55 afdekraam, waarbij latere vervanging 
door een hoogwaardiger afdekraam mogelijk 
is, zoals bijvoorbeeld Gira Esprit

• De klant kiest individueel uit zes 
verschillende afdekraamvarianten en acht 
kleurvarianten

• Te allen tijde flexibele aanpassing mogelijk 
aan nieuwe inrichting 

• Slag- en breukvast materiaal (thermoplast)   

• Homogene en onderhoudsarme 
oppervlakken, halogeenvrij en UV-bestandig 
materiaal, bijzonder resistent tegen 
gebruikssporen

• Met meer dan 300 functies biedt het 
Systeem 55 een zo breed mogelijk 
functiepakket en aanpassingsmogelijkheden 
aan veranderende comfort- en 
veiligheidseisen in verschillende levensfases 





 
Nieuw:  
fictieve realiteit 
met live view

Gira designconfigurator

Gira designconfigurator app 
voor iOS-apparatuur

Gira designconfigurator app 
voor Android-apparatuur

Het hele Gira designsysteem in één oogopslag 
— binnen de eigen vier muren. Met de 
Gira designconfigurator kunt u samen met 
uw klant heel eenvoudig een realistische 
indruk krijgen van de ideale combinatie. De 
veelzijdige afdekraamvarianten van de Gira 
schakelaarprogramma's kunnen worden 
gecombineerd met geselecteerde functies in 
verschillende kleuren en materialen uit het 

Gira assortiment. De nieuwe, fascinerende 
modus “Live View” gebruikt de camera van 
een smartphone of tablet en laat zien wat voor 
effect geselecteerde designvarianten in de reële 
omgeving hebben. De Gira designconfigurator 
kan online worden opgeroepen en is als gratis 
app verkrijgbaar voor mobiele apparaten met 
iOS en Android.





Details
• Alle afmetingen mogelijk
• Vanaf 2 m x 2 m en afhankelijk van de  

gebruikslocatie gebruik van meshweefsel  
aanbevolen

• Ook bestelbaar met QR-code, zodat uw  
klanten snel via smartphone informatie  
kunnen vinden

• Gepersonaliseerd met bedrijfsadres en  
-logo in kleur

• Keuze uit diverse thema‘s (o.a. campagne,  
deurcommunicatie, KNX en eNet)

• Rondom om de 50 cm voorzien van een  
zeilring

Prijs
EUR 30,– per m²

Met de gepersonaliseerde reclamedoeken 
voorziet u iedere bouwsteiger in een 
handomdraai van reclame. De zeildoeken 
maken al van verre duidelijk dat uw bedrijf 
de werkzaamheden uitvoert. Het flexibele 
daaraan: de zeildoeken kunnen in alle gewenste 
afmetingen worden geproduceerd en zijn op 
veel plaatsen te gebruiken, wat voor weer het 
ook is. 

Bij grote reclamedoeken raden wij voor een 
betere houdbaarheid een winddoorlatend 
meshweefsel aan. Zo trotseren uw 
reclamedoeken weer en wind. En dat zonder 
meerprijs. 

Gira marketingservice Nederland
Bel gratis: 0800 - 12 31
Fax +49(0)511-16 76 74 56

www.gira.nl/marketingservice
marketing-service@gira.nl

Reclamedoek  
in ieder formaat

Marketingservice voor installatiebedrijven



Advertenties- 
jablonen

Gepersonaliseerde 
brochurestickers 

Voor uw dagbladreclame vindt u advertentie- 
sjablonen voor diverse Gira-producten op 
www.gira.nl/advertentiesjablonen. Deze kunt 
u downloaden en als bestand naar de krant 
sturen. Elke advertentiesjabloon heeft een leeg 
veld voor uw bedrijfsgegevens.

Details
• Advertentiesjablonen bestaande uit 1 of 2  

kolommen met leeg veld voor uw  
bedrijfsgegevens

• Alle advertentiesjablonen kunnen online 
opgevraagd worden www.gira.nl 
advertentiesjablonen

Prijs
Gratis

Personaliseer uw Gira brochures heel  
eenvoudig en snel met praktische stickers. 

Details
• Stickers in het formaat 134 mm x 78 mm
• Gepersonaliseerd met bedrijfsadres en  

-logo in kleur
• Naar wens met QR-code naar uw eigen  

landing page
• Oplage: 100 stuks

Prijs
EUR 25,–

Elektro de Groof B.V.Industrieterrein de Poortmannen · de Boelakkers 31
5591 RA Heeze · 040 - 2264994
info@elektrodegroof.nl · www.elektrodegroof.nl

Elektro de Groof B.V.

Industrieterrein de Poortmannen · de Boelakkers 31

5591 RA Heeze · 040 - 2264994
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatie-
systemen

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

Postbus 1220
42461 Radevormwald

Duitsland
Tel. +49(0)2195-602-0
Fax +49(0)2195-602-191

www.gira.nl
info@gira.nl

John Eikelenboom
Districtsmanager Zuid-West
Tel +31 653 120553
john.eikelenboom@gira.de

Aart B. van den Brink
Districtsmanager Noord-Oost
Tel +31 622 506139
aart.vandenbrink@gira.de

Ted Jansen
Districtsmanager Midden
Tel +31 622 942627
ted.jansen@gira.de

Rob Jansen
Districtsmanager Zuid
Tel +31 651 127034
rob.jansen@gira.de

Paul Huisman
Technisch adviseur
Noord-Midden-Nederland
Tel +31 651 511728
paul.huisman@gira.de

Rob Vos
Technisch adviseur Zuiden
Zuid/Oost-Nederland
Tel +31 622 942628
rob.vos@gira.de

Lex Snaphaan
Technisch adviseur West
West/Zuid-Nederland
Tel +31 653 274954
lex.snaphaan@gira.de

Jeffrey Stolk
Districtsmanager
Noord-West-Nederland
Tel +31 653 191739
jeffrey.stolk@gira.de

Frank Rothuis
Projectbewerking
Zorg en Utiliteit
Tel +31 622 607494
frank.rothuis@gira.de

Hans Flier
Verkoopleider Nederland
Tel: +31 (0) 657 - 64 46 23
hans.flier@gira.de

www.gira.nl

Exclusieve importeur

Technische Unie
Bovenkerkerweg 10-12
NL-1185 XE Amstelveen
Postbus 900
NL-1180 AX Amstelveen
Tel +31 205 450345
Fax +31 205 450250
communicatie@technischeunie.
com
www.technischeunie.com
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