KIMEN KULTURHUS STJØRDAL

Midthaug leverte strekkmetallfasade, hovedtrapp og rekkverk til Kimen kulturhus.
Løsninger er utviklet spesielt til prosjektet i samarbeid med arkitekt og entreprenør.

OM KULTURHUSET OG LEVERANSENE FRA MIDTHAUG
Kimen Kulturhus er på totalt 15.700 kvm og ble åpnet i august 2015. Huset inneholder blant annet bibliotek, kino,
konsertsaler, dansesaler, kirke, galleri, fri.dsklubb, kafe, parkeringsanlegg, møterom og kontorer.
Arkitekter: Reiulf Ramstad Arkitekter, Lusparken Arkitekter og JST Arkitekter. Entreprenør: Skanska
Leveransene har gi2 oss spennende u3ordringer og vi er stolte over å ha kunnet bidra .l det ﬂo2e resultatet.
Mer informasjon om kulturhuset kan ﬁnners på kimenkulturhus.no

Midthaug leverer løsningene

STREKKMETALL FASADE

•

Strekkmetallfasade over en total veggﬂate
på ca. 3200 m2.

•

De2e fordelt på ca. 600 element med
strekkmetall sveist .l rammer for
innfes.ng og stabilitet.

•

Hovedformålet er dekorelement foran
klimavegg.

•

Strekkmetallets u3orming gjør at det
foran vinduer også har en funksjon som
solforblending.

•

Korset i slipt syrefast stål på utsiden av
kirkedelen er også levert av Midthaug.
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VINDELTRAPP

•

Utvendig diameter 6500 mm.

•

Innvendig diameter 2900 mm.

•

Etasjehøyder på ca. 5,5 m og 4,5 m
altså totalt ca. 10 m.

•

Stålvanger som også utgjør rekkverk.

•

Stålkledning på undersiden.

•

Stålplatetrinn med isolering mot trinnlyd klargjort for gummibelegg.

•

Produsert i seksjoner, som så ble sveist
sammen på byggeplass.

•

Kon.nuerlig sveiste håndløpere i
rus3ri2 stål.

•

Trappen ble overﬂatebehandlet på
byggeplass av et lakkeringsﬁrma.
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REKKVERK MED STREKKMETALL
Rekkverk av strekkmetall i stålrammer. Alt i pulverlakkert u3ørelse.

Midthaug leverte også rekkverk i betongtrapper og andre mindre trapper i bygget.

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 komple2 leveranseprosess fra rådgiving, prosjektering og
oppmåling via konstruksjon og produksjon .l transport og montering.
De2e gir deg som kunde et enkelt og bekymringsfri2 kjøp.

