TRAPPER RETTE LØP
Trapper som tilpasses ethvert areal og formål med følgende egenskaper:
Høy kvalitet, sikre og gode i bruk, trygg og oversiktlig leveranseprosess.

OM RETTLØPSTRAPPENE FRA MIDTHAUG
Midthaug kan lby re"løpstrapper som dekker de aller ﬂeste behov. Trappevangene lbys normalt laserskåret i
enten 6-, 8- eller 10 mm plate eller av hulproﬁl 50x250 mm. Av trinntyper, så er gi"er og strekkmetall de mest
populære l utendørs bruk. Trinn for mørtel og ﬂis eller belegg er de mest populære innendørs. Trappene kan
kombineres med ﬂere av våre rekkverksmodeller, enten med spiler, glass eller plater.
Våre erfarne selgere, prosjektledere og konstruktører sørger for at trappene lpasses eksakt det enkelte rom eller
terreng. Vi lbyr også montering, slik at leveranseprosessen skal bli en oversiktlig og trygg opplevelse.

Midthaug leverer løsningene

TRAPPER INNENDØRS
Stål er et suverent materiale hva angår styrke og produksjonsmessig smidighet. Alle våre trappeløsninger
har stål som bærende konstruksjon. Til innendørs bruk er overﬂatebehandlingen i all hovedsak slyngrensing
og pulverlakkering. Ulike typer overﬂatebehandling gjør at ståltrapper passer inn over alt og i ulike miljøer.

Trinn for belegg

Trinn for mørtel og ﬂis

Front, underside og bakkant skjæres i en del og bukkes l
trinnets proﬁl, før frontjern sveises på. Med slik trinntype
slipper man støp men de gir noe mer trinnlyd enn mørtel.

Front, underside og bakkant skjæres i en del og bukkes l
trinnets proﬁl, før sidejern og armeringsjern sveises på.
Trinnbredde lpasses eksakt l den enkelte leveranse.

I byggeprosjektene inngår normalt legging av belegg, ﬂis
og evt. trinnkant i det samme faget som gulvene ellers.

Repostrapper med slike trinn kan innen gi"e rammer og
individuell beregning oppfylle brannkrav R30.
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TRAPPER UTENDØRS
De mest aktuelle trinntyper for utendørs bruk er strekkmetall eller gi"er i varmforzinket stål. I llegg kan
trappene pulverlakkeres i RAL-farger e"er kundes eget ønske. De"e gjør at trappene tåler de mest ekstreme
værforhold. Samme typer trinn er også velegnet i industrisammenheng og andre røﬀe lokaler innendørs.

Strekkmetalltrinn

Gi ertrinn

Røﬀe og solide trinn. Det egenproduserte strekkmetallet
sveises l ramme av 3- og 6 mm plate og underliggende
bærejern. Bra sklisikkerhet i gangretningen.

Gode egenskaper mht. sklisikkerhet. Åpent mønster, slik
at de i stor grad slipper gjennom snø.

Normalt leveres disse i våre standard størrelser men de
kan også lbys i lpassede bredder, dybder og fasonger.

Leveres i faste standardbredder for hver 100 mm mellom
700– og 1500 mm. Leveres i varmforsinket uAørelse som
evt. kombineres med pulverlakkerte vanger og rekkverk.
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SPESIALTRAPPER
Vi kan også lby trapper med tretrinn eller andre
spennende materialer. Spør oss gjerne også om
andre løsninger på vanger og bæring av trapper.

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 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 trapper.

