SPIRALTRAPPER
Spiraltrapper for tilkomst og rømning med viktige egenskaper for både utbygger
og sluttbruker: Effektiv leveranseprosess, stabil og god i bruk, lang levetid.
STANDARD SPIRALTRAPPER:
Radius: Hver 100 mm fra 700 l 1300.
Trinn og repos u ørt i perforert plate.

OM SPIRALTRAPPENE FRA MIDTHAUG
Midthaug kan lby spiraltrapper som dekker de ﬂeste behov. Her tar vi for oss trapper som gjerne brukes utvendig
eller l li1 røﬀere lokaler innvendig. Trinnene på disse er laget av perforerte plater med oppkragede hull for styrke
og sklisikkerhet. Trappene leveres med radius opp l 1300 mm. Rekkverk i trappene kan leveres enten med plater
eller spiler. Sikringsbur i ulike utgaver samt dører l disse kan også lbys i sammenheng med trappene.
Våre erfarne selgere, prosjektledere og konstruktører sørger for at trappene lpasses eksakt det enkelte rom eller
bygg. Vi lbyr også montering av trappene, slik at leveranseprosessen skal bli en oversiktlig og trygg opplevelse.
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REKKVERK FOR SPIRALTRAPPER

SS-1, Perforert plate med rund hull

SS-2, Perforert plate med firkanthull

SS-7, Spiler

Rekkverk
Platefelt lbys enten med runde hull ø18 mm eller med rektangulære hull 36x36 mm med avrundete hjørner. Vi lbyr også våre
horisontale rekkverk Visa med plater med samme mønster, slik at eventuell svalgang i fortse1else av trappene holdes i samme s l.
Spilefeltene har bøyler av ﬂa1stål 8x20 mm sveist l hulproﬁler 40x20 mm eventuelt med spiler 10x10 mm mellom.
Vår standard for håndløpere i spiraltrapper er aluminiumsrør ø42,4 mm i pulverlakkert sort u ørelse.

Overﬂatebehandling rekkverk
Rekkverk i spiraltrapper kan enten leveres i
kun varmforzinket u ørelse eller i llegg
med pulverlakkering.

Industrirekkverk
Et rimeligere industrirekkverk kan også
lbys for spiraltrappene. De1e er smale
platefelt uten perforerte hull. Åpninger
mellom felt er her større enn hva som er
lla1 andre steder enn i industriarealer
med lgangskontroll.
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SIKRINGSBUR

Trinn

Festelist

Håndløper

Trapper med sikringsbur
Sikringsbur blir o?e beny1et i forbindelse med trappeløsninger utendørs. Løsningene skreddersys l de ulike prosjekter og kan
variere fra enkle bur i pås gningsnivå, l å dekke hele trappekonstruksjonen fra bunn l topp, inklusiv takkonstruksjon.
Våre bur designes enten med ver kale aluminiumproﬁler, perforerte plater, eller ﬂatvalset strekkmetall. Alt stål leveres
varmforzinket, mens aluminiumproﬁler leveres i natureloksert u ørelse. I llegg kan burene pulverlakkeres i ønsket RAL-farge.

Fordeler med sikringsbur ,l trappen
Uavhengig av trappens størrelse, så gir bur
rundt trappen en spesiell sikkerhetsfølelse.
Burets u orming og overﬂatebehandling
kan lpasses byggets arkitektoniske u1rykk.

Spiraltrapper blir o?e brukt som rømningsvei. Da kan det være hensiktsmessig med
burløsning og låsbar dør som hindrer uønsket adkomst og bruk.

Burløsning i perforerte plater.
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DØR TIL SPIRALTRAPP

Dørløsninger for sikringsburene lbys for montasje med låssystem e1er kundens egne spesiﬁkasjoner.

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:
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Vi kan lby en komple1 leveranseprosess fra rådgiving, prosjektering og
oppmåling via konstruksjon og produksjon l transport og montering.
De1e gir deg som kunde et enkelt og bekymringsfri1 kjøp.

