
fixPOiNT
Funktionsundertakssystem

Caleidoscope®

Ett patenterat funktionellt, prisvärt 
undertakssystem för varuhus och butiker 
när mångsidig funktion och hög kvalitet 
sätts i fokus.

TM

Svenskt patent: nr 524 518, ett flertal internationella 
patent samt patenterat i Kina: nr ZL 03 8 25194.9 



Armatur avsedd för infällnad 
i funktionsundertak med profil 
100x80, modul 2000x2000 
mm.

Caleidoscope

2000 mm

fixPOiNT 
med öppna aluminiumraster
Som tillbehör till fixPOiNT funktionsun-
dertak finns förmonterade öppna alumi-
niumraster när önskemål om en förtät-
ning av den interiöra miljön önskas. 
Aluminiumrasterna kan levereras med 
flera olika cellstorlekar som 50x50 
mm, 100x100 mm, 200x200 mm eller 
250x250 mm.

fixPOiNT
med belysning
Caleidoscope erbjuder marknaden ett 
högkvalitativt och varierat belysnings-
program. Serien av högeffektiva linjära 
LED-armaturer för allmänljus är de-
signade för att smidigt integreras med 
fixPOiNT funktionsundertak. 
Som accentbelysning kan våra högkvali-
tativa spotlights antingen appliceras i en 
3-fas strömskena eller monteras direkt 
mot fixPOiNT-profilen med vår paten-
terade magnetiska spotlight adaptor 
”tracky” (se infälld bild till höger).

När krav ställs på ökad ljudabsorbtion 
kompletteras fixPOiNT funktionsunder-
tak enkelt med heltäckande ljudabsor-
benter, vertikala eller horisontella ljud-
bafflar. 
På bilden till höger är fixPOiNT funk-
tionsundertak kombinerat med heltäck-
ande akustikplattor och LED-plattor från 
Caleidoscope för maximal ljudabsorbtion 
och effektiv ljussättning.

fixPOiNT
med ljudabsorbenter

fixPOiNT
precision och kvalitet
garanti och säkerhet
livslängd och bestående värde
effektivt montage
förläggning av kablage
positionering av belysning
tillbehör för display

fixPOiNT funktionsundertakssystem överträffar 
andra liknande system när det gäller:

TM

®



Caleidoscope®

One Supplier   lighting   ceiling   power system

Caleidoscope Systems AB
Östra Sandgatan 14 
SE - 252 27 Helsingborg
V +46 (0)42 311 18 10
sales@caleidoscope.se

3 steg för en enkel, snabb och säker installation med det patenterade fixPOiNT-systemet.

fixPOiNT   Funktionsundertakssystem

fixPOiNT är ett internationellt patenterat funktionsundertakssystem, som samman-
fogas utan verktyg och fixeras med fixPOiNT connectorn. 
Detta medför ett överlägset enkelt och snabbt montage.
I de rymliga profilerna med avrundade hörn förläggs kablage och kontakter på ett 
smidigt och skonsamt sätt. 
fixPOiNT går att komplettera med en mängd spännande och kreativa tillbehör där 
bara fantasin sätter gränserna!

fixPOiNT är överlägset när det gäller att jobba med 
elsystem. Det finns gott om utrymme för kablage, 
kraft, data, larm m.m. Till systemet finns färdiga 
elsystemslösningar. Fråga oss på Caleidoscope, så 
hjälper vi er med en helhetslösning eller specifika 
detaljlösningar.

Systemets krysspunkt kopplas ihop med hjälp av vår patenterade connector. Detta förkortar montagetiden 
samtidigt som den röda plastconnectorn fungerar som ett smart kabelskydd. Systemet pendlas med M6 
gängstänger förankrade till yttertak eller mellanbjälklag med anpassad infästning.

TM

fixPOiNT mått och dimensioner fixPOiNT med elsystem

fixPOiNT finns att få i modulstorlekar 
2000x2000 mm, 1800x1800 mm respektive 
1500x1500 mm.
Kan mot önskemål tillverkas i ett flertal andra 
modulstorlekar och variationer.
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