raster
plafondsystemen
Caleidoscope Fixpoint

Zeer flexibel rasterplafond met unieke
uitstraling en het beste alternatief
voor ruimtes waar geen conservatief
plafond gewenst is qua ontwerp en
beleving. Het ruimtelijke effect is
van toepassing in de ruimste zin van
het woord waarbij het systeem leverbaar is met een uitgereid gamma aan
accessoires.

Leverbaar in alle RAL kleuren in
samenspel met de door u gewenste verlichting. Eventueel inclusief
verlichtingsplannen en ontwerp.
Combinaties met alle denkbare systeemplafonds mogelijk waardoor
per locatie specifiek kan worden
ingesprongen op akoestische eisen
indien gewenst.

De te combineren mogelijkheden zijn
eindeloos en de voordelen legio zoals
bijvoorbeeld in nieuwbouw waar de
sprinklers niet noodzakelijkerwijs dienen te worden verlaagd tot onder het
systeemplafond. Hiermee verwerft het
een zeer grote budgettaire voorsprong
op de huidige in de markt zijnde systeemplafonds.

Het complete systeem wordt zonder
gereedschap in het werk geassembleerd waarbij de gepatenteerde
verbindingskruizen dienst doen als
bevestigingspunt. De raster-profielen
kunnen tevens dienst doen als secundaire kabelgoot.

Systeem
omschrijving
Fixpoint TM raster
plafondsysteem
01. Hoofdligger 03-000 L2000 MM
02. Dwarsligger 03-001 L1900 mm
03. Dwarsligger met punthaak 04-031 L1950 MM
04. Wandaansluiter 03-072
05. Schuine wandaansluiting met l-wandaansluiter 20.101
06. Hoofd / Dwarsligger 03-009 L1950 mm
07. Sluitplaat 03-007
08. Eindophangbeugel 03-054-A/B
09. Diagonale ligger (rechts) 04-008
10. Diagonale ligger (links) 04-007
11. verlichtingsmodule
12. Dwarsligger met haak 04-067 L1900 mm
13. Dwarsligger met haak 04-067-A L1900 mm
14. hoofd / dwarsligger 03-012 L950 MM
15. Aluminium open cel roosterpanelen
16. spotplaat t.b.v. verlichting
17. akoestische plafondpanelen

Standaard
Componenten
voor Fixpoint TM raster
plafondsysteem
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Standaard
Componenten
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01. DWARSLIGGER MET DOWNLIGHTER
02. DECORAIL + GLIJDERS TBV GORDIJNEN, AFSCHEIDINGEN, DISPLAYS ETC
03. OPHANG - DRAADCLIP TBV HET BEVESTIGEN VAN DISPLAYS ETC
04. MONTAGEPANEEL, TE MONTEREN OP ELKE WILLEKEURIGE LOCATIE
05. KLEMSPOT HALOGEEN
06. HAAKSPOT
07. SPOTPLAAT VIERKANT, AFMETING NAAR KEUZE
08. TL5 VERLICHTINGSMODULE
09. VULLING MET ROOSTERPANELEN
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10. TELESCOPISCHE WANDSTEUN
11. KABELSCHEIDINGSPROFIEL IN HOOFD- EN OF DWARSLIGGER
12. VULLING MET VERTICALE LAMELLEN EN VERLICHTINGSMODULE
13. VERLICHTINGSMODULE TBV VERSCHUIFBARE SPOTPLATEN
14. OPHANGPUNT (GEPATENTEERD)
15. SPOTPLAAT DRIEHOEKIG
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SLAAPGENOTEn
Uden

Slaapgenoten te Uden zocht een bijzondere
manier om extra aandacht te geven aan hun
Alpin assortiment. Ze hebben dit gevonden
door speciale verlichting, in 2 lange rijen, te
plaatsen in ons rasterplafond. Tevens heeft
men de functionaliteit van het rasterplafond
optimaal weten te benutten door genoemde
verlichting te combineren met een aantal
narrowcasting flatscreens welke op een

dusdanig uitgekiende positie en hoogte
hangen dat maximale aandacht van de
klant is gegarandeerd. Toegepast is hier
een modulaire afmeting van 2,0 x 2,0 mtr
in de kleur wit (RAL 9010). Voor de verlichting zijn speciale brede dwarsliggers
toegepast welke geheel zijn aangepast
aan de afmeting van de downlighters.

Hochrath Wonen en Slapen
Winterswijk

Hochrath Wonen en Slapen te Winterswijk heeft onlangs hun nieuwe vestiging
geopend en heeft daarbij gekozen voor een
rasterplafond met een moduul van 2,0 x 2,0
mtr. De kleurstelling van het gehele plafond is uitgevoerd in aluminiumkleur (RAL
9006) in combinatie met downlighters en
klemspots in dezelfde kleur. De uitstra-

ling van vierkante vakken en vlakken,
welke zijn doorgevoerd in het interieur
en vliesgevel, vormen een geweldig
harmonieus geheel met de vakverdeling van het rasterplafond waarbij het
antraciet gecoate bovenliggende bouwkundige plafond het geheel perfect
afmaakt.
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