NYHETER HUS OG FASADE

Produkter i stål og glass for private boliger. Både den solide utførelsen og
overflatebehandlingen er tilpasset de mest krevende norske forhold.

OM PRODUKTENE FRA MIDTHAUG
Våre baldakintak og franske balkonger er !lpasset en moderne bygges!l og prak!sk bruk av boligen. Baldakintakene
kan også være aktuelle for ulike næringsbygg.
Fotskraperister og vinkler for tretrinn er enkle og ny*ge produkter for alle som skal bygge terrasse, utendørs trapp
eller pla*ng i impregnert treverk. Like aktuelle for den profesjonelle husbygger som for selvbyggeren.

Midthaug leverer løsningene

BALDAKINTAK
Tak av glass i stålramme for montering til vegg ved inngangspartier.

Produktet består av:
•

Ramme laserskåret av plater og proﬁler i stål.

•

Strekkstag 45 grader mot vegg.

•

Stål i varmforsinket og evt. pulverlakkert overﬂate.

•

Lang leve!d og minimalt vedlikehold.

•

Herdet og laminert klart glass 12,76 mm .

•

Vannrenne av hulproﬁl 60x40x3 mm i front.

•

Kje*ng ned !l bakken i en ende av renne.

Til sammen gir de=e en solid og sikker u>ørelse for lang
holdbarhet under norske forhold.

FRANSK BALKONG
Med et høyt vindu og rekkverk foran blir stua balkong.

•

Ramme laserskåret av plater og rør sveist sammen.

•

Herdet laminert glass 8,76 mm i klemfester mellom
sideplater på ramma.

•

Forutse=er stendere 48x148 mm i vegg 0,6 m !l hver
side av senter dør.

•

Alt stål i varmforsinket og pulverlakkert overﬂate.

•

Tilbys som standard i bredde i 1,2 m og høyde 1,0 m.

•

Andre størrelser og u>ørelser kan !lbys på forespørsel.
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BALDAKINTAK
Leveres som standard i dybde 0.9 m og 1.2 m. Begge i breddene 1.2 m, 2.4 m og 3.6 m.

FOTSKRAPERIST
Utviklet spesielt for innfelling mellom terrassebord.

•

Dybde 360 mm, som !lsvarer bredden på tre stk 120
mm terrassebord.

•

Bredder 600- og 1200 mm, slik at de hviler på hhv. 2
eller 3 dragere.

•

Oppkragede hull med riﬂet kant for sklisikkerhet.

•

Varmforsinket stål for minimalt vedlikehold og lang
leve!d.
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VINKEL FOR TRETRINN
Vinkel for enkel bygging av tretrapp
•

Festes !l innsiden av vanger av f.eks.
48x198 mm impregnert treverk.

•

Trinnplankene legges på vinklene og
skrues fast fra undersiden.

•

Hullmønster !lpasset trinn av treverk med
bredde 3 x 98 mm.

HVORFOR VELGE MIDTHAUG?
Produsert i Norge

Sertifiseringer

Topp kvalitet

Mer enn 65 år erfaring

Kvalifiserte medarbeidere

Trygghetsgaranti

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
Besøk oss på internett:

Facebook:

LEVERANSEPROSESS

salg@midthaug.no
www.midthaug.no

YouTube:

Midthaug leverer løsningene
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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.

