Gira Esprit
Het schakelaarprogramma met afdekraamvarianten van de natuurlijke materialen glas, aluminium,
messing, wengéhout en chroom.
Esprit wordt uitgebreid met een
nieuwe kleurvariant: glas umbra.

Gira Esprit, tweevoudige combinatie schakelaar /
wandcontactdoos met randaarde, glas umbra / antraciet

Gira Esprit
Natuurlijke materialen in het
schakelaarprogramma
Nieuw. Glas umbra

Gira huisstation video opbouw, Gira Esprit, glas umbra / zuiver wit glanzend

Nieuw. Gira Esprit, glas umbra
Meer dan 230 functies voor intelligente gebouwenbeheerssystemen kunnen in het schakelaarprogramma Esprit worden geïnstalleerd.

Gira Esprit
Gira Esprit is het schakelaarprogramma met afdekraamvarianten van
natuurlijke materialen. Glas, chroom, aluminium, messing of wengéhout plaatsen spannende accenten in een ruimte. Daarbij heeft het
programma een tijdloos heldere vorm, die niet onderhevig is aan
vluchtige woontrends. De glasvarianten in zwart, wit en mint worden
nu door Gira aangevuld met een nieuwe kleur: glas umbra. Daarmee
wordt het spectrum van de tot nu toe neutralen glasvarianten uitgebreid met een harmonische warme tint.

Groot assortiment
Ook qua assortiment komt Gira Esprit aan alle wensen tegemoet.
Circa 230 componenten voor comfortabel, efficiënt en veilig wonen
zijn beschikbaar – van de conventionele elektrotechnische installatie
tot de intelligente functies voor het Gira Instabus KNX / EIB systeem
en het Gira draadloze bussysteem. Alle functies zijn verkrijgbaar in
de kleuren zuiver wit en crème wit glanzend en in de kleur aluminium
en antraciet.

Gira Esprit glas
-

6 mm dik glas
hoogglanzend
licht afgeschuinde kanten
afschuining: 0,3 × 45 °
Glas zwart /
kleur aluminium

Glas wit /
zuiver wit glanzend

Gira Esprit aluminium

Gira Esprit messing

-

-

6 mm dik aluminium E1 EV1
mat geslepen en geëloxeerd
licht afgeschuinde kanten
afschuining: 0,3 × 45 °
Aluminium /
antraciet

6 mm dik messing
hoogglanzend
gegalvaniseerd, goudkleurig
afgeschuinde kanten
afschuining: 1,5 × 45 °

Gira Esprit wengéhout

Gira Esprit chroom

- 6 mm dik hout
- licht afgeschuinde kanten
- afschuining: 0,5 × 45 °

Wengéhout /
kleur aluminium

Glas mint /
zuiver wit glanzend

Nieuw. Glas umbra /
crème wit glanzend

Messing /
zuiver wit glanzend

6 mm dik chroom
hoogglanzend
afgeschuinde kanten
afschuining: 1,5 × 45 °
Chroom /
antraciet

Afdekraam
geschikt voor verticale en
horizontale montage
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Afdekramen in glas zwart, wit,
mint en umbra zijn verkrijgbaar in de varianten enkel- t/m
vijfvoudig, alle andere materialen in de varianten enkel- t/m
viervoudig.
Nieuw. Esprit glas umbra
Assortiment
- Afdekraam enkelvoudig
Art. nr. 0211 122
- Afdekraam tweevoudig
Art. nr. 0212 122
- Afdekraam drievoudig
Art. nr. 0213 122
- Afdekraam viervoudig
Art. nr. 0214 122
- Afdekraam vijfvoudig
Art. nr. 0215 122
- Afdekraam tweevoudig zonder
middenstijl
Art. nr.1002 122
Afmetingen (b × h)
enkelvoudig: 95 × 95 mm
tweevoudig: 95 × 166 mm
drievoudig: 95 × 236,8 mm
viervoudig: 95 × 308 mm
vijfvoudig: 95 × 380,2 mm
Beschermingsklasse
IP 20
Design
Gira Designteam, Radevormwald
Phoenix Design, Stuttgart
Designonderscheidingen
DESIGN PLUS 2000,
light+building Frankfurt
red dot award 2001,
Design Zentrum NRW
Technische wijzigingen
voorbehouden
Meer informatie vindt u in de
Gira catalogus en op internet
onder www.gira.nl

Art. nr. 1818 20 09/09 6. 22

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektrotechnische installatiesystemen

Importeur in Nederland

