
Midthaug leverer løsningene 

Balkongløsninger med unike egenskaper både for utbygger og sluttbruker:  

Høy kvalitetsfølelse, kostnadseffektiv leveranseprosess, minimalt vedlikehold. 

Komple�e balkonger bestående av: 

• Omramming av hulprofiler. 

• Vannavrenning, himling og bæring.   

• Dekke i royalimpregnert furu. 

• Rekkverk med spiler, glass eller plater. 

• Alt stål varmforsinket og pulverlakkert. 

Her vist med montering til veggbraketter og skråstag. 

BALKONGLØSNINGER 
 

OM BALKONGLØSNINGENE FRA MIDTHAUG 

Våre løsningsprinsipper for rektangulære balkonger er skalerbare innenfor dybder fra 1- 1l 3 meter og  

lengder på inn1l 5,8 meter. To rektangulære balkongplater kan kombineres 1l L-fasong. 

Balkongene kan kombineres med alle våre rekkverksmodeller i vårt modulsystem, samt rekkverk av 

punk5estede glass. Den mest populære 1l balkonger er modellen Glitra med glass, som vist ovenfor.     

Rekkverkene kan leveres i både 1,0- og 1,2 meters høyde. 



SKRÅSTAG TIL VEGG 

Midthaug leverer løsningene 

Skråstag 

Skråstag 1l vegg er gjerne å foretrekke dersom byggets vegger og 

dekker gir muligheter for 1lstrekkelig innfes1ng.   

Løsningen består av veggfester i 3 størrelser, strekkstag med 

gjenger for finjustering og vribart feste for strekkstag på selve  

balkongrammen. Veggfestene monteres enten gjennomgående 

eller kun 1l ytre vegg dersom konstruksjon og materiale gjør det 

mulig.   

Andre løsningsprinsipper kan utarbeides 1l det enkelte prosjekt, 

da gjerne i samarbeid med rådgivende ingeniør for prosjektet. 

Her vist med spilerekkverk «Folla» 

Her vist med glassrekkverk «Glitra» 

 BÆRING INTEGRERT I REKKVERK 

Integrert bæring 1 

Ved mindre balkongstørrelser kan bæringen      

integreres i rekkverkene på sidene av balkongen.  

Bærekonstruksjonen lages da som en sveist     

ramme, som 1lslu; dekkes med plater på begge 

sider.  

De;e kan så kombinere med annet rekkverk i 

front av balkongene. F.eks. glass eller spesielle 

perforerte plater, som vist 1l venstre her.   

Generelt vedr konstruksjonen  

Rammen av hulprofil 250x50 mm gir 

e; ryddig u;rykk ved at få skruer blir 

synlige. Under terrassebordene ligger 

kasse;er som sørger for oppsamling 

av regnvann. Disse fungerer også 

som dragere for terrassebord og som 

himling se; fra undersiden. Vannet 

føres inn i bakre rammeprofil for 

nedløp på valgfri side.    
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SØYLER 

 BÆRING INTEGRERT I SKILLEVEGGER 

Integrert bæring 2 

I mange 1lfeller ønskes det skillevegger mellom  

balkongene. De;e kan i noen 1lfeller kombineres 

med bærekonstruksjonen for balkongene. 

Prinsippet er det samme som ved bæring integrert i 

rekkverk, men er her trukket høyere opp. Denne   

ekstra høyden kan også  medføre at løsningen kan 

brukes på noe større balkonger.  

Siste balkongside evt. med strekkstag og samme 

rekkverk som i front. 

Søyler 

Det kan o>e være nødvendig med søyler på li; større balkonger  

eller hvis byggets vegger og dekker ikke 1llater belastningen ved 

strekkstag. Spesielt for hjørnebalkonger kan søyler o>e være eneste 

mulighet.  

Løsningen består av hulprofil-søyler med fotplater, samt feste-

brake;er på selve balkongrammen. Søylene kan føres videre opp 1l 

tak over øverste balkong. Tak kan enten bygges på stedet eller    

leveres med ramme og avrenning som på balkong. 

Andre løsningsprinsipper kan utarbeides 1l det enkelte prosjekt. 

Glassrekkverk  

Vi kan 1lby flere ulike modeller av 

glassrekkverk evt. også i kombinasjon 

med spiler eller plater. Glass kan   

1lbys klare, so5argede, etsede eller 

med folie i ulike farger.  

Slik kan man finne en god balanse 

mellom privatliv, innsyn og åpenhet. 
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Rask og effek$v gjennomføring på byggeplass 

Balkongplatene monteres sammen ved vår fabrikk.  

I noen 1lfeller kan også rekkverk monteres ferdig på bakken.  

Balkongene heises så på plass og festes med brake;er og strekkstag 

eller søyler, montert inn på forhånd.  

TRANSPORT OG MONTERING 

Produsert i Norge 

Mer enn 65 år erfaring Kvalifiserte medarbeidere 

Topp kvalitet 

Trygghetsgaranti 

HVORFOR VELGE MIDTHAUG? 

Sertifiseringer 

OVERFLATEBEHANDLING 
Alle våre stålprodukter 1l utendørs bruk varmforsinkes. I 1llegg så kan 

vi fra vårt eget moderne anlegg 1lby pulverlakkering i  valgfri RAL-farge. 

 

 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon 

om våre produkter og tjenester 
Brødrene Midthaug AS 

6453 Kleive, Molde 

Telefon 71 20 15 00  salg@midthaug.no 

Besøk oss på internett:  www.midthaug.no 

 

Facebook:        YouTube:  
LEVERANSEPROSESS 

Vi kan 1lby en komple; leveranseprosess fra rådgiving, prosjektering og 

oppmåling via konstruksjon og produksjon 1l transport og montering. 

De;e gir deg som kunde et enkelt og bekymringsfri; kjøp av balkonger. 
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TERRASSEBORD 

MøreRoyal® Brun 28x120mm, 

brukes med rillet side opp 

MøreRoyal® Grå 28x120mm, 

brukes med rillet side opp 


