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Till systemet fi nns möjlighet att kunna använda olika 
ifyllnadsmaterial. I och med att allmänljusarmaturerna kan 
integreras som sekundärkanaler kan man skapa 
heltäckande undertakslösningar. Ifyllnadsmaterial görs då 
i full modulstorlek för att passa modulrutans 
innermått 1130 x1130 mm. 

IFYLLNADSMATERIAL

VÄLJ DIN EGNA UNIKA FÄRG!
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Inredningen i den offentliga lokalen/butiken blir 
allt mer viktig. Ofta önskar man att tak och 
vägginredning följer det övriga konceptet. Genom 
att välja valfri kulör på profi ler och tillbehör kan du 
skapa din unika lösning!

UPPHÄNGNING
Systemet kan förslagsvis nerpendlas med 
Caleidoscopes egna vajerkit, som snabbt 
och säkert skruvas fast direkt i 
undertakets bärok.  

MÅTT OCH DIMENSIONER

prioGRID™ 70-50 
Ett minimalistiskt och dekorativt funktionsundertak där 
kvalitet och design är i fokus! Stora möjligheter till 
kundanpassning av ifyllnadsmaterial, allt från 
sträckmetall och aluminiumraster till väldesignande 
akustikabsorbenter fi nns att integrera mellan undertakets 
profi ler.

Med profi lmåtten B70xH50 mm och modulmåtten 
1200x1200 mm passar systemet väl in i lite mindre ytor, 
men gör sig även bra i större lokaler.

Kundanpassade moduler ner till 600x600 mm går att 
tillverka.

Systemet baseras på samma patenterade ihopsättnings-
teknik som sin storebror fi xPOiNT 100-80 där inga 
skruvar eller bultförband krävs. Detta garanterar ett enkelt 
och snabbt montage!

BELYSNINGSLÖSNINGAR
Ett brett utrval LED och T5 
belysningsarmaturer fi nns för 
montage mellan undertaksprofi lerna.
Samtliga våra armaturer kan också fås 
med sekundärgavlar för att kunna integre-
ras i systemet.

ELDISTRIBUTION
Till prioGRID fi nns det möjlighet att montera 
elsystem. Små smidiga jordade 4-vägs uttag 
placeras i undertaksprofi len och ansluts mot 
det färdiga elsystemet. Detta förenklar 
användandet av belysningen avsevärt. 
Alla armaturer blir fl yttbara till 
valfritt uttag. Kontakta 
Caleidoscope för hjälp med 
projekteringen.
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ACCENTLJUS MED HAKSPOTLIGHTS

Sträckmetall och prioBEAM LED Opal armatur.

Clamp LED 15 W

prioBEAM LED Optic
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Det är enkelt att arbeta med 
både infällda och fl yttbara 
LED- och metallhalogen 
spotlights. Mer information 
om våra belysningsprodukter 
fi nns på vår hemsida www.
caleidoscope.se samt i vår 
belysningskatalog.
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