
To my, Gira.  
Ci od przełączników. 
Lecz oferujemy 
znacznie więcej.

Gira  /  Świat marki



Więcej o Gira

Włącz.



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.



A między jednym 
i drugim toczy się 
życie.

„ Każda innowacja może być tylko 
 odpowiedzią na potrzeby człowieka. 
 Ponieważ to on jest najważniejszy w 
 procesie  tworzenia naszych produktów.”

Dirk Giersiepen 

Partner Zarządzający
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Gdzie rozsądek 
i emocje nie są prze
ciwieństwem.

Świat marki  /  Smart Home



Innowacyjność nie polega na tym, że  

mamy możliwości, ale na tym, że robimy 

wszystko, aby takie możliwości dać Tobie.

Pomimo wszystkich innowacyjnych tech

nologii w domu nie wolno nam zapominać 

o życiu, które w nim się toczy. Dlatego  

firma Gira opracowała elastyczny system 

 produktów, który stale dostosowuje się do 

wymagań użytkownika, wciąż się rozwija 

i może być później rozbudowywany.  

Nasze nagradzane wzornictwo można przy 

tym dostosowywać do zmieniających się 

warunków i koncepcji aranżacji bez istotnych 

zmian elementów centralnych. 

Ludzie są mobilni, skomunikowani i niezależni.  
Ich wymagania rosną – szczególnie we własnych 
 czterech ścianach. Gira nie tylko podąża za tym 
 trendem, lecz dzięki produktom Smart Home 
 wyprzedza je zawsze o krok, skupiając się na  
ludziach oraz ich potrzebach.

Dzisiaj to nowe jutro.

Decyzje podjęte dzisiaj muszą być nadal 

 aktualne także jutro, albo muszą wpasować 

się w nową rzeczywistość. Muszą być mądre 

i elastyczne. W końcu nie co dzień wybiera 

się „układ nerwowy” dla swojego domu.

0302



Z nami masz wybór. Czy to przy remontach, 

czy w nowych budynkach: Gira  oferuje 

 elastyczny system modułowy, spełniający 

wszystkie wymagania budowlane i ekono-

miczne, który indywidualnie dostosowuje  

się do Twoich możliwości lub przyszłych 

 planów.

Sterowanie 

— oświetlenie 

— żaluzje / rolety / markizy

— ogrzewanie

Obsługa

— łączniki i przyciski 

— czujniki ruchu

—  aplikacja na smartfony i tablety

System 3000

Bądź smart – 
z systemem. 

Idealny sposób na wejście do świata Smart 

Home: sterowanie oświetleniem, zacienieniem 

i ogrzewaniem z kanapy za pośrednictwem 

Bluetooth lub też symulacja obecności dzięki 

możliwości programowania czasowego 

 oświetlenia i ruchu żaluzji.

Komfort (Bluetooth)

Świat marki  /  Smart Home  /  Przegląd systemu



Skomunikuj swój dom i zaprogramuj 

 indywidualne scenariusze, obejmujące 

oświetlenie, żaluzje, temperaturę lub  

muzykę.

Home Server kompleksowo zarządza  

Twoim domem i protokołuje go: klimatyzację, 

urządzenia multimedialne innych firm, 

 bezpieczeństwo, a w razie potrzeby nawet 

zraszacze do trawników.

 Obsługa  

— wyświetlacz wielodotykowy Gira G1 

— czujnik przyciskowy

—  aplikacja na smartfony i tablety

Sterowanie 

— oświetlenie 

— monitorowanie okien i drzwi

— ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja

— pomiary i regulacja

— żaluzje / rolety / markizy

— audio

— wprowadzanie wartości

— scenariusze

— integracja z przeglądarką

— wykresy

— kamery

— komunikaty

— czytnik RSS

— prognoza pogody

Sterowanie 

— oświetlenie 

— monitorowanie okien i drzwi

— ogrzewanie / wentylacja / klimatyzacja

— pomiary i regulacja

— żaluzje / rolety / markizy

— audio

— wprowadzanie wartości

— scenariusze

— integracja z przeglądarką

— kamery

— prognoza pogody

Obsługa  

— wyświetlacz wielodotykowy Gira G1

— czujnik przyciskowy

—  aplikacja na smartfony i tablety

Gira Home ServerX1

Premium (KNX) High End (KNX)
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Nie tylko włączanie  
i wyłączanie. Stawiamy  
też na skomunikowaną 
 obsługę.

Świat marki  /  Smart Home  /  Elementy obsługi



Inteligentne rozwią

zania dostosowują 

się do otoczenia? 

Nasze nim sterują.

Inteligentny element 

obsługi Gira G1 

umożliwia intuicyjne 

sterow anie oświetle

niem, żaluzjami, 

ogrzewaniem i inny

mi  funkcjami. Zegar 

sterujący umożliwia 

zaprogramowanie 

wybranych funkcji 

oraz symulację obec

ności, gdy nikogo  

nie ma w domu,  

dla ochrony przed 

włamaniami.

Nastrój zaprogra

mowany  

w aplikacji. 

Niezależnie od 

 wybranego systemu 

aplikacja Gira 

 zapewnia kontrolę 

wszystkich ustawień: 

sterowanie żaluzjami 

i oświetleniem, 

 komunikacją domo

fonową i systemami 

bezpieczeństwa. 

Umożliwia łatwą 

 obsługę i ustawianie 

utworzonych wcze

śniej programów 

 czasowych – wygod

nie z kanapy lub 

spoza domu.

Masz wszystkie 

możliwości – za jed

nym dotknięciem.

Czujnik dotykowy 

Gira TS4 systemu 

KNX umożliwia 

 sterowanie ogrzewa

niem, klimatyzacją, 

żaluzjami i oświetle

niem. Pozwala przy 

tym nie tylko kontro

lować poszczególne 

elementy, ale również 

aktywować całe 

 scenariusze po

mieszczenia. 

Wystarczy jedno 

 naciśnięcie, aby 

 obsługiwać swój 

dom za pomocą 

przyjemnego w do

tyku,  dużego przyci

sku sterowania. 

Wbudowany czujnik 

wilgotności i przyłą

cze do zewnętrznych 

czujników tempera

tury  nadają temu 

eleganckiemu czuj

nikowi wielofunk

cyjny charakter.
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Świat marki  /  Sterowanie oświetleniem



Kiedy światło  
nabiera kształtu.

Światło ma wielki wpływ na nasze samopoczucie. 
Aby zapewnić sobie wysoki komfort mieszkania, 
potrzebna jest możliwość dostosowania atmosfery 
wnętrza do indywidualnych oczekiwań. Zapewnie
nia sobie więcej dnia w nocy albo więcej nocy 
w dzień.

Obniżaj jasność,  

nie komfort.

Ściemniacz Gira 

z płynną regulacją 

zapewnia przyjem

ną atmosferę i jed

nocześnie oszczędza 

energię.

Światło nie ma gra

nic. Teraz nie ma  

ich również obsługa 

oświetlenia.

Sterowanie oświetle

niem Gira umożliwia 

nastrojowe akcento

wanie lub też precy

zyjne oświetlanie 

pomieszczeń. Gira 

oferuje w zależności 

od systemu wiele 

możliwości obsługi: 

do wyboru jest ręcz

ne przełączanie lub 

ściemnianie albo też 

obsługa oświetlenia 

z aplikacji lub w 

 sposób dotykowy.
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Nadzór 360°. 

Wszystko pod  

kontrolą.

Nadzoruj cały obszar 

dookoła za pomocą 

nakładki Gira Blue

tooth 360° z czujni

kiem obecności 

i ruchu. Montuje się 

ją po prostu pod 

 sufitem. Ten czujnik 

obecności włącza 

światło również 

w przypadku spora

dycznego ruchu. 

Urządzenie można 

łatwo i wygodnie 

ustawiać za pomocą 

aplikacji Bluetooth.

Bezpieczeństwo  

na okrągło.

Czujnik ruchu Gira 

Cube w nowej tech

nologii zapewnia 

kompleksowe bez

pieczeństwo w stre

fach zewnętrznych. 

Termiczna detekcja 

ruchu powoduje 

 automatyczne włą

czanie oświetlenia 

zewnętrznego.

Czujnik ruchu Gira 

Cube można monto

wać na suficie lub na 

ścianie. Regulowana 

osłona umożliwia 

ograniczenie zakresu 

detekcji w zależności 

od potrzeb.

Niech stanie się 

światło.

Niezwykle czułe 

 czujniki cyfrowe za

pewniają niezawod

ne i bezbłędne 

wykrywanie ruchu. 

Oprócz automatycz

nego  sterowania 

oświe tleniem umoż

liwiają one aktywo

wanie przy wejściu 

w obszar detekcji nie 

tylko całych scena

riuszy oświetlenio

wych, ale także 

ogrzewania, klimaty

zacji czy też żaluzji. 

Oraz ich wyłączanie.

Świat marki  /  Sterowanie oświetleniem



1110



Nie ma cienia  
bez światła.

Dyryguj rytmem 

dnia i nocy.

Dostosowane  

do każdej pogody 

żaluzje pomagają 

w stabilizacji klimatu 

pomieszczenia 

i oszczędzaniu ener-

gii. Dzięki odpowied-

niej nakładce można 

samodzielnie wybrać 

sposób obsługi: 

 sterowanie ręczne, 

automatyczne lub  

za pośrednictwem 

aplikacji.

Gira System 3000 

oferuje różne 

nakładki do łatwej 

obsługi żaluzji, rolet 

i markiz: od sterowa-

nia ręcznego przez 

sterowanie Bluetooth 

z aplikacji aż po ste-

rowanie czasowe. 

Wpuść słońce. Albo schroń się w cieniu. 
Automatycznie lub samodzielnie. 
 Myślisz, że to tylko żaluzja? To dzięki 
niej poskromisz słońce i zapewnisz 
komfortowy klimat.

Na dotykowym 

 ekranie sterownika 

czasowego żaluzji 

można ustawiać 

czasy działania, 

symulując tym 

samym obecność 

w domu.

Zintegrowana funk-

cja astro dynamicz-

nie dostosowuje 

czasy do wschodu 

i zachodu słońca, 

a także do czasu 

 letniego. 

Świat marki  /  Zacienienie
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Wszystko  
dla dobrego 
klimatu.  
I spokoju 
 ducha.

Świat marki  /  Sterowanie klimatyzacją



Wyobraź sobie miejsce, w którym pogo
da nie ma znaczenia. Pomieszczenie, 
w którym panuje serdeczność i spokój 
ducha, a temperatura i wentylacja są 
 regulowane równie skutecznie, co dys
kretnie. Pomieszczenie, w którym chce 
się przebywać.

Temperatura. 

 Komfort i ekologia.

Sterownik Gira za

pewnia nie tylko 

odpowiednią, kom

fortową temperatu

rę, ale jest również 

najbardziej inteli

gentnym sposobem 

sterowania poszcze

gólnymi pomiesz

czeniami w zależ

ności od potrzeb, w 

sposób oszczędny i 

ekologiczny, np. w 

przypadku nieobec

ności lub ograniczo

nego użytkowania.

Możesz odetchnąć 

z ulgą.

Izolacja termiczna 

w połączeniu z nad

mierną wilgotnością 

może powodować 

rozwój pleśni w po

mieszczeniach. 

 Higrostat Gira nieza

wodnie pomaga 

w kontrolowaniu wil

gotności w pomiesz

czeniach i regulacji 

temperatury pomiesz

czeń, przyczyniając 

się tym samym do 

utrzymania wartości 

nieruchomości.

Dobre powietrze 

tworzy dobry nastrój.

Czujnik CO₂ Gira  

nadzoruje stężenie 

dwutlenku węgla 

w pomieszczeniach, 

zapewniając lepsze 

samopoczucie. 

 Jakość powietrza 

wskazują diody LED 

w kolorach sygnali

zacji drogowej.

W razie przekroczenia 

wartości granicznej 

następuje automa

tyczne otwarcie 

okien lub włączenie 

wentylacji.
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Bezpiecznie  
jak w domu.

Świat marki  /  Bezpieczeństwo



Gira oferuje wiele elementów bezpie-
czeństwa, dzięki którym możesz czuć się 
w domu bezpiecznie.

Odźwierny o atrak-

cyjnym wyglądzie.

System 106 jest 

atrakcyjny nie tylko 

pod względem 

 wzornictwa. Funkcja 

wideo umożliwia 

 rejestrowanie dzwo-

niących osób 

 również podczas 

 nieobecności do-

mowników. Dzięki 

aplikacji Gira TKS 

Mobil możesz zoba-

czyć dzwoniącego 

na smartfonie, 

 rozmawiać z nim 

i otwierać drzwi, 

 nawet będąc poza 

domem. 

Orientacja  

w ciemności – dzię-

ki gniazdkom.

Doskonałe połącze-

nie – gniazdko Gira 

z diodą ułatwiającą 

orientację oferuje 

dwie  zalety: zasilanie 

i światło. 

Niewielki, wpuszczo-

ny pasek świetlny 

tworzy w ciemności 

na podłodze jasny 

 korytarz świetlny, 

który pomaga 

w orientacji, a dzie-

ciom w wyzbyciu  

się strachu przed 

ciemnością. Dostęp-

ne w różnych liniach 

wzorniczych. 

Więcej informacji na ten temat można  

znaleźć na naszej stronie internetowej.

 Systemy domofonowe:
 gira.com/pl

 Konfigurator systemów domofonowych:
 dcsconfigurator.gira.com

Przezorna 

 gościnność.

Unifon Video AP 7 

łączy w sobie wysoki 

komfort obsługi 

z wyświetlaczem 

o doskonałej jakości 

i praktyczną funkcją 

głośnomówiącą. 

Dzięki niemu zoba-

czysz, kto stoi przed 

drzwiami. To, co  

już od dawna jest 

standardem w moto-

ryzacji, teraz dzięki 

pomysłom Gira trafia 

do budynków: urzą-

dzenia Keyless In 

umożliwiające do-

stęp do pomieszczeń 

lub budynków bez 

 używania kluczy.
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Bezpieczeństwo  
to nie kwestia 
 przypadku.

Wiedzieć, którędy 

droga.

Diodowa lampka 

ułatwiająca orienta-

cję Gira umożliwia 

bezpieczne porusza-

nie się w ciemności 

dzięki odpowiednie-

mu oświetleniu 

schodów, korytarzy 

i ścieżek zewnętrz-

nych. Gira oferuje 

różne produkty dio-

dowe dopasowane 

do asortymentu 

przełączników. 

We wszystkich urzą-

dzeniach technika 

diodowa zapewnia 

trwałość i oszczędne 

zużycie energii. 

 Dzięki piktogramom 

i opisom lampki 

 diodowe mogą pełnić 

funkcję uniwersal-

nych tabliczek infor-

macyjnych. 

Bezpieczeństwo 

 zaczyna się od 

 danych.

Aby zapewnić bez-

pieczeństwo nie tylko 

domu, ale także 

transmisji danych, 

moduł zdalnego 

 dostępu Gira S1 

umożliwia bezpiecz-

ny dostęp do stero-

wania KNX Smart 

Home z dowolnego 

miejsca. 

Szyfrowana komuni-

kacja umożliwia 

 sterowanie roletami, 

wyłączanie lamp lub 

sprawdzanie obrazu 

z kamery, gdy jesteś 

poza domem. 

A wszystko to  

przy pewności, że 

Twoje dane są za-

bezpieczone przed 

 nieuprawnionym 

 dostępem.

Świat marki  /  Bezpieczeństwo
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Ukojenie dla uszu.

Zostaw dzień za sobą. Albo noc. 
Działaj na pełen regulator lub 
 całkowicie się wycisz. Przy akom
paniamencie ulubionej muzyki. 

Świat marki  /  Rozrywka



Życzymy Ci dobrej 

zabawy.

Podtynkowe radio 

Gira, zainstalowane 

w łazience lub kuch

ni, zapewnia Ci stały 

dostęp do informacji 

i rozrywki oraz do

skonałe brzmienie.

Gira G1 może się 

 łączyć z Twoimi sys

temami multimedial

nymi i umożliwia 

dotykową obsługę 

tych systemów  

z dowolnego miejsca. 

Albo za pośrednic

twem sterowania 

głosowego Alexa.

System audio Sonos 

w salonie można 

 obsługiwać za po

mocą Gira G1 lub 

aplikacji Gira X1. Czyż 

nie  słucha się tego 

z przyjemnością?
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Możliwości bez granic.

55 mm

55 mm

Świat marki  /  Wzornictwo i funkcje przełączników



55 × 55 mm. To tylko kwadrat? A może cały świat? 
Gira System 55 ze swoim jednolitym kwadratowym 
wymiarem jest modułowym systemem, obejmują
cym siedem linii wzorniczych i ponad 300 funkcji,  
co daje nieograniczoną elastyczność. Umożliwia 
 nawet późniejszą wymianę ramek i wariantów 
kolorystycznych. To system, który spełni każde  
wymagania.

Więcej informacji na ten temat można  

znaleźć na naszej stronie internetowej.

 gira.com/pl/system55
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Konfigurator  

wzornictwa 

Dla systemu Android

Konfigurator  

wzornictwa 

Dla systemu iOS

Postaw na funkcjo

nalność w świetnym 

stylu.

Od momentu wpro

wadzenia na rynek 

Gira System 55 jest 

stale rozwijany 

i wzbogacany o nowe 

funkcje, dzięki któ

rym Twój dom jest 

zawsze na czasie.

Do wyboru jest  

ponad 300 wkładek 

funkcyjnych do 

 obsługi oświetlenia, 

żaluzji, ogrzewania 

i klimatyzacji, 

a oprócz tego gniaz

da i unifony Gira 

oraz szeroka gama 

elementów teleko

munikacyjnych.

System modułowy 

umożliwia uzyskanie 

jednolitego wzornic

twa lub też indywi

dualnych akcentów 

w pomieszczeniu. 

Zaplanuj swoje 

wzornictwo online 

na stronie:  

designconfigurator.

gira.com

Świat marki  /  Wzornictwo i funkcje przełączników



W innych krajach asortyment może różnić się od przedstawionego 
tutaj lub też może mieć inne specyfikacje.
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Myślimy przede  
wszystkim o Tobie.

Przyszłościowe myślenie, szukanie rozwiązań, 
 kształtowanie przyszłości. 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 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 pomie

szczeniu i zapisywać. 

Sprawdź na stronie:  

designconfigurator.

gira.com

Świat marki  /  Serwis



GPulse

Interaktywny maga

zyn Gira dostarcza 

inspirujących infor

macji na bieżące 

 tematy z zakresu 

projektowania do

mów, inteligentnych 

technologii, architek

tury, oświetlenia 

i stylu życia:  

gpulse.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.

Świat marki  /  Firma
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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/pl 

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.tema.pl

biuro@tema.pl


