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NYHET!



Midthaug har en økende etterspørsel etter rekkverk i kombinasjon med innglassing. 
Vår nye modell DRIVA er utviklet med tanke på montasje av innglassing. Stendere er 
dimensjonert for økt vekt og vindlast, håndløper er flat for montasje av innglassing oppe 
på denne. Rekkverk DRIVA kan også være aktuell ved krav om lydbegrensende rekkverk.

Spesifikasjoner
• Glassfelt fra dekke opp til håndrekke montert i 

kontinuerlige horisontale aluprofiler, maks åpnin
ger over 10 mm mellom glass eller profiler. 

• Bred flat håndrekke i alu som også er egnet for 
evt. montering av innglassing på. 

• Eventuell innglassing kan både monteres samti
dig med rekkverket eller senere.

• Stabile stendere i varmforzinket stål hulprofil  
40 x 60 helt opp til håndrekken.

• Alt metall kan som vanlig i tillegg også pulver
lakkeres i valgfri RALfarge.

• To standardversjoner for glass hhv på innside 
eller utside av stenderne.

Bruksområde
DRIVA leveres høyde 1,0 og 1,2 meter med styrke 
inntill 1,5 kN. Tilbys i 1,0 meter høyde inntil 10 
meters høyde over terreng. 1,2 meter høyde for 
høyder over 10 meter ned til terreng. 

Styrke og sikkerhet
Våre standard rekkverk oppfyller kravene til høy
de og åpninger fastsatt i TEK 10, samt kravene 
til styrke på rekkverk i nasjonalt tillegg til NSEN 
1991. Rekkverk av glass har for øvrig utførelse iht. 
NS 3510. Anbefalingene i Byggforskblad 536.112 
ivaretas også.

GLASSREKKVERK:

MODELL DRIVA

Her er versjonen med glass på 
innsiden av stenderne vist på 
vår egen balkongløsning med 
dekke av selvbærende flis. På 
balkongene i stål har bæringen for 
toppdekket også integrert system 
for avrenning samt flott himling 
sett fra undersiden.



Såkalte stenderfrie spilerekkverk er populært, spesielt for yrkesbygg slik som skoler, 
kultur eller administrasjonsbygg. Dette løses ofte med helsveiste rekkverk, ofte av flatt
stål bredde 4050 mm i både spiler og omramming. Utfordringer med slike rekkverk 
er presisjon pga. mye sveising/tilført varme, materialkostnad, vekt ved håndtering og 
montasje. Vi stilte oss følgende spørsmål: Kan Midthaug oppfylle de fleste av kriteriene 
for slike rekkverk på en smartere måte? Svaret ble vårt nye rekkverk modell FORRA. 

Spesifikasjoner
• Omramming (topplist/bunnlist/endelist) av HUP 

45 x 15 x 1,5, spiler av HUP 35 x 15 x 1,5.
• Bærende massiv spile/stender pr. 3 trinn i plate 

15 mm x 35 mm som utvides til ca. 50 mm 
nederst for tilstrekkelig styrke.

• Inntrekte håndløpere i trapp Ø42,4 i en eller to 
høyder, montert på håndløperfester av syrefaste 
utførelse Ø14 med vugge skrudd til spilene med 
gjennomgående skrue ISO 7380.

• Alt metall kan som vanlig i tillegg også pulver
lakkeres i valgfri RALfarge.

Bruksområde
Forra leveres høyde 1,0 og 1,2 meter med styrke 
inntill 1,5 kN. Tilbys i 1,0 meter høyde, inntil 10 
meters høyde over terreng. 1,2 meter høyde for 
høyder over 10 meter ned til terreng. 

Styrke og sikkerhet
Våre standard rekkverk oppfyller kravene til høyde 
og åpninger fastsatt i TEK 10, samt kravene til styr
ke på rekkverk i nasjonalt tillegg til NSEN 1991. 
Anbefalingene i Byggforskblad 536.112 ivaretas 
også.

SPILEREKKVERK:

MODELL FORRA
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