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Kenmerkende vormen en kleuren. Superieure functies. 
Gira Studio en Gira Studio opbouw. Heldere grafische contrasten vormen het vorm
gevingsprincipe van Gira Studio. Zowel in kleur als in vorm: zwart, wit, rond, hoekig.  
Bij Gira Studio opbouw staan het bijzondere materiaal van de schakelaar van glas  
en de opbouwmontage centraal. Zo wordt een buitengewoon effect bereikt. Gira Studio 
en Gira Studio opbouw overtuigen ook qua functie: ze bieden het volledige assortiment 
uit het Gira System 55 met meer dan 300 functies en kunnen dankzij de modulaire 
opbouw van de afdekramen 1voudig in de installatie onbeperkt worden uitgebreid. 

Kenmerken
  Meer dan 300 functies beschikbaar.
  Geschikt voor verticale en horizontale montage.
  Inbouwmontage of opbouwmontage (Studio opbouw) (IP20).

Kenmerken Studio:
 Afdekraam 1voudig, eindeloos uit te breiden.
  Afdekraam 1 tot 3voudig, 2voudig zonder middenstijl
  Afdekramen glas wit en glas zwart

Kenmerken Studio opbouw:
  Eenvoudige elektrotechnische installaties, zonder muren open 

te breken.
  Kabel en kanaalinvoer voor een veilige en eenvoudige 

 apparaataansluiting.
  Behuizing 1voudig in zuiver wit glanzend en zwart glanzend, 

van slagvast en onbreekbaar, halogeenvrij materiaal, onbeperkt 
uit te breiden

  Afdekramen 1voudig glas wit en glas zwart

Accessoires voor Studio opbouw: 
  Adapter voor kabelinvoer voor buis ø 20 mm en voor kanaal 

15 × 15 mm alsook voor kanaal 20 × 30 mm
  Verbindingsstuk voor opbouwbehuizing in zuiver wit glanzend 

en zwart glanzend

Technische gegevens
Platform: System 55
Materiaal:  glas wit, glas zwart, thermoplast 

(PC) (Studio opbouw)
Montagewijze:  inbouw (Studio) of  

opbouw (Studio opbouw)
Beschermingsklasse: IP20

Aanwijzing
  Standaard ijkmaat van 71 mm bij inbouwmontage wordt door 

middel van 2× afstandsstukken verhoogd tot 111 mm. 
(Artikelnr. firma Kaiser: 115934)

Varianten

Gira Studio, afmetingen in mm

Afdekraam 1voudig: B 103 H 103 D 9,7 
Eindeloos uit te breiden met behulp van de afstandsstukken van de 
firma Kaiser (artikelnr. 115934) en de Gira boorsjabloon 
(www.download.gira.nl)

Afdekraam 2voudig: B 95 H 174,1 D 9,7
Afdekraam 3voudig: B 95 H 245,6 D 9,7

Gira Studio opbouw, afmetingen in mm

Afdekraam 1voudig: B 103 H 103 D 51,6
Eindeloos uit te breiden met behulp van de Gira verbindingsstukken 
(artikelnr. 0013 …) en de Gira boorsjabloon (www.download.gira.nl)

Glas wit Glas zwart




