Gira Esprit
Program stylistyczny wyróżniający
się ramkami wykonanymi z
naturalnych materiałów: szkła,
aluminium, mosiądzu, drewna
wenge i chromu. Esprit wzbogacił
się o nową szklaną ramkę koloru
umbry.

Gira Esprit, Zestaw podwójny – wyłącznik i gniazdo wtyczkowe,
szkło umbra / antracyt

Gira Esprit
Naturalne materiały w stylistyce
Nowość. Szkło umbra

Gira Wideounifon natynkowy, Gira Esprit, szkło umbra / biały z połyskiem

Nowość. Gira Esprit, Szkło umbra
Program stylistyczny Esprit zawiera
ponad 230 urządzeń do wyposażenia
inteligentnego budynku.

Gira Esprit
Gira Esprit jest programem stylistycznym wyróżniającym się ramkami
wykonanymi z naturalnych materiałów: szkła, chromu, aluminium,
mosiądzu lub drewna wenge, stanowi fascynujący akcent w pomieszczeniu. Program posiada ponadczasową formę, dzięki czemu nie
podlega krótkotrwałym modom stylizacji wnętrz. Dotychczas oferowany wachlarz kolorów szkła, czarny, biały i seledynowy, został
wzbogacony o nowy kolor: umbra. W ten sposób zestaw neutralnych
barw został harmonijnie powiększony o cieplejszy odcień.

Szeroki zakres asortymentu
Także pod względem zakresu oferowanego asortymentu Gira Esprit
spełnia wszelkie wymagania. Około 230 urządzeń umożliwia budowę
komfortowej, ekonomicznej i niezawodnej instalacji – od konwencjonalnych do inteligentnych rozwiązań, w ramach systemu Gira Instabus
KNX / EIB oraz systemu radiowego Gira FB.

Gira Esprit szkło
-

grubość szkła 6 mm
wysoki połysk
lekko fazowane krawędzie
krawędzie: 0,3 × 45 °
czarne szkło /
kolor aluminium

białe szkło /
biały z połyskiem

Gira Esprit aluminium

Gira Esprit mosiądz

-

-

aluminium E1V1 grubości 6 mm
szlifowane na mat i anodowane
lekko fazowane krawędzie
krawędzie: 0,3 × 45 °

seledynowe szkło /
biały z połyskiem

mosiądz grubości 6 mm
galwanizowane i złocone
lekko fazowane krawędzie
krawędzie: 1.5 × 45 °

aluminium /
anracyt

mosiądz /
biały z połyskiem

Gira Esprit drewno wenge

Gira Esprit chrom

- drewno grubości 6 mm
- lekko fazowane krawędzie
- krawędzie: 0.5 × 45 °

drewno wenge /
kolor aluminium

Nowość.
szkło koloru umbry /
kremowy z połyskiem

chrom grubości 6 mm
wysoki połysk
lekko fazowane krawędzie
krawędzie: 1.5 × 45 °
chrom /
antracytowy

Ramki
Przeznaczone do pionowego
i poziomego montażu

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
P. O. Box 12 20
42461 Radevormwald
Germany
Tel +49 (0) 21 95 - 602 - 0
Fax +49 (0) 21 95 - 602 - 119
www.gira.com
info@gira.com

Przedstawicielstwo w Polsce
TEMA 2 Sp. z. o.o.
ul. Boryny 7
02-257 Warszawa
www.gira.pl
biuro@tema.pl
Tel 022 - 8 78 03 47
Fax 022 - 8 46 47 45

Wymiary (szer. x wys.)
pojedyncze: 95 × 95 mm
podwójne: 95 × 166 mm
potrójne: 95 × 236,8 mm
poczwórne: 95 × 308 mm
pięciokrotne: 95 × 380,2 mm
Stopień ochrony
IP 20
Stylistyka
Gira Designteam,
Radevormwald, Niemcy
Nagrody za wzornictwo
DESIGN PLUS 2000,
Light + Building Frankfurt
red dot award 2001,
Design Zentrum NRW
Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych.
Więcej informacji znajdą
Państwo w katalogu Gira, jak
również w Internecie pod:
www.gira.pl
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Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Electrical installation
systems

Ramki wykonane ze szkła
czarnego, białego, seledynowego i w kolorze umbry są
oferowane w wersjach od
pojedynczej do pięciokrotnej,
ramki z wszystkich pozostałych
materiałów oferowane są
w wersjach od pojedynczej
do poczwórnej.

