
REKKVERK AV GLASS 

OM GLASSREKKVERK FRA MIDTHAUG  

Midthaug beny�er anerkjente leverandører som samarbeidspartnere på glass og inngående komponenter )l rekkverkene. 

Konstruksjon for innfes)ng beregnes ut fra  forutsetningene ved det enkelte bygningsareal. Ønskes det dekkekan-orblending 

i pulverlakkert eller rus-ri� stål, så kan de�e o/e integreres som en del av konstruksjonen for innfes)ng av rekkverket.   

Alle våre rekkverk oppfyller kravene )l høyder og åpninger fastsa� i TEK 10 samt kravene )l styrke på rekkverk  i nasjonalt 

)llegg )l NS-EN1991. Rekkverk av glass har for øvrig u-ørelse iht. NS 3510. Anbefalingene i Byggforskblad 536.112 ivaretas 

også. Midthaug har sentral godkjenning for ansvarsre� innen prosjektering og montering samt et ser)fisert kvalitetssystem. 

Midthaug leverer løsningene 

Rekkverk av glass, som er innspent i profiler eller punktfestet, gir et stilrent og 

åpent uttrykk. Samtidig står også sikkerhet og holdbarhet i høysetet.   

REKKVERK MODELL ISTRA: 
Punktfestet glass, håndlist i eik.  
Dekkekanter i pulverlakkert stål 

 



INNSPENT GLASS 

Midthaug leverer løsningene 

Bunnprofiler for glass )lbys toppmontert eller sidemontert og i ulike u-ørelser for styrkekrav fra 1,0 kN/m )l 

1,5 kN/m. Bunnprofilene er )lvirket i eloksert aluminium, og kan i )llegg leveres med deksel i syrefast og 

børstet stål. De�e kan så kombineres med flere ulike løsninger og materialer på håndløpere. 

Bunnprofil BP2 

For bruksområder i bygningsareal kategori A, B og C1, 

altså styrkekrav rekkverk 1,0 kN/m. Glass 16,76 mm. 

Bunnprofil BP3 

For bruksområder i bygningsareal kategori C2, C4 og D, 

altså styrkekrav rekkverk 1,5 kN/m. Glass 20,76 mm. 



Midthaug leverer løsningene 

PUNKTFESTET GLASS 

Punk-estet glass kan festes mot treverk, betong eller stål. Punk-estet glass kan kombineres med håndløpere 

i enten syrefast rus-ri� stål eller ulike treslag. Sistnevnte kun ved innendørs bruk. Håndløpere kan enten 

monteres )l toppen eller )l innsiden av glasset. 

Punk%estet glass 

Rekkverk punk-estet glass i repostrapp. Håndlist både på 

topp og innside av glass.    

Punk%estet glass 

Festet i trappevange av limtredrager. Håndløper av syrefast 

stål med spor og gummi-pakning )l toppen av glassene.  



SPESIALLØSNINGER 

Midthaug leverer løsningene 

Produsert i Norge 

Mer enn 65 år erfaring Kvalifiserte medarbeidere 

Topp kvalitet 

Trygghetsgaranti 

HVORFOR VELGE MIDTHAUG? 

Sertifiseringer 

Spesialløsninger  

Spesielle løsningsprinsipper vedr innfes)ng 

kan utarbeides )l de enkelte prosjekt. De�e 

gjerne i samarbeid med arkitekt og/eller  

rådgivende ingeniør for prosjektet. 

Dekkekan%orblending 

Dekkekan-orblending kan o/e integreres som 

en del av konstruksjonen for innfes)ng og   

bæring av rekkverket. Høyde, farge og       

u-orming )lpasses etasjeskillene og arealet 

ellers. Eksempel på de�e vist ovenfor. 

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

vi fra vårt eget moderne anlegg )lby 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 )lby en komple� leveranseprosess fra rådgiving, prosjektering og 

oppmåling via konstruksjon og produksjon )l transport og montering. 

De�e gir deg som kunde et enkelt og bekymringsfri� kjøp av rekkverk. 
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