
Flytta taklampan dit du vill 

- Kräver inga nya hål i taket
- Integrerad el
- Enkel installation
- Roterbar 360° 
- Steglös förskjutning 
- Justerbar med armatur monterad
- Svensktillverkad   

vrida
of Sweden



Patenterad 
glidögla i metall, 
möjliggör 
förskjutning och
roterbarhet. 

Flexibel
Med Vrida kan du flytta taklampan till-
fälligt. Vrida skapar frihet och flexibilitet 
när taklampans position inte längre styr 
möbleringen. Vrida kan även användas 
för att skapa platser. En arbetsplats kan 
snabbt skapas genom att pendla ner en 
taklampa i en oanvänd del av ett rum.



Nordisk
Vrida är en förlängningsarm med integrerad el i 
nordisk tidlös design. Det nordiska återspeglas i 
utformningen men även i var Vrida produceras. 
Snickerierna finns i Småland och i Västra Göta-
land. Upphängningen i metall görs i Stockholm och 
monteringen sker i Göteborg.



Enkel
Med Vrida flyttar du snabbt & enkelt taklampan utan 
att borra nya hål i taket. Vrida är enkel att installe-
ra, den hängs på en takkrok. Du kan sedan justera 
taklampan i längdriktning samt vrida den 360°. För 
nedpendlat undertak finns det ett tillägg till stödändan 
för att den ska nå undertakets profiler.  



Vrida startade med en idé om att förenkla flytten av lampor både för privatpersoner och företag. Under våren 2017 
togs ett stort kliv då patent beviljades och Vrida har under sommaren 2017 även blivit godkänd för försäljning i 

Sverige. För oss är kvalité ett måste. Vrida är därför designad, patenterad, 
CE-märkt och produktionen sker i Sverige.
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2,0 meter
Vikt lampa  Möjlig förskjutning*
0,5 kg              80 – 150 cm
< 2,0 kg          38 – 150 cm
< 4,0 kg          38 – 120 cm
< 6,0 kg         38 – 90 cm

1,5 meter
Vikt lampa  Möjlig förskjutning*
0,5 kg              50 – 120 cm
< 1,5 kg           33 – 120 cm
< 3,0 kg          33 – 100 cm
< 4,5 kg          33 – 80 cm
< 6,0 kg          33 – 60 cm

1 meter
Vikt lampa  Möjlig förskjutning*
0,5 kg   30 – 70 cm
< 2,0 kg          20 – 70 cm
< 4,0 kg          20 – 55 cm
< 6,0 kg       20 – 40 cm

0,5 meter
Vikt lampa  Möjlig förskjutning*
5 kg   12 – 25 cm

*Belastningen på befintligt krok beror dels på arma-
turens/lampans vikt samt hur lång förskjutning som 
görs. Ovan anges möjliga förskjutningar vid olika vik-
ter. Följs rekommendationerna belastas inte befintligt 
takkrok med mer än 15 kg.  


