TRAPPEREKKVERK
Våre rekkverk kan tilpasses krav og behov i alle typer trapper og bruksområder.
Produktene gir høy kvalitetsfølelse, lang levetid og svært god sikkerhet i bruk.

OM TRAPPEREKKVERK FRA MIDTHAUG
Håndløpere trukket innenfor stenderne er felles for alle trapperekkverkene vist her. De$e gjør at samme rekkverk
kan leveres med både enkel- og dobbel håndløper samt med- eller uten sammenheng i retningsendringer.
Alle våre rekkverk oppfyller kravene +l høyder og åpninger fastsa$ i TEK 10. Vi fokuserer også på den opplevde
sikkerhetsfølelsen. Våre rekkverk har derfor høyde 1,0 m også i trapper, selv om minimumskravet her er 0,9 m.
Anbefalinger i Byggforskblad 536.112 ivaretas med +lstrekkelig margin og diskusjoner om ulike tolkninger unngås.
Midthaug har sentral godkjenning for ansvarsre$ ved prosjektering og montering samt ser+ﬁsert kvalitetssystem.

Midthaug leverer løsningene

FOLLA ST

Rekkverk Folla ST
Spilefelt i stål montert på utside av stendere, slik at det kan gå sammenhengende i hele trappeløpet. Selv om
de$e er vårt rimeligste trapperekkverk, så skal det oppleves som solid og fullt ut +lpasset den enkelte trapp.

REISA

Rekkverk Reisa
Spilefelt i stål montert mellom stendere. Kan enten leveres sveist +l stenderne fra fabrikk som hele seksjoner
pr trappeløp eller med festeører for å skrues sammen med stenderne ved montasje.
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ORKLA

Rekkverk Orkla
Glass montert mellom stendere med syrefaste rus7rie klemfester. Glass tykkelse 8,76 mm i herdet og
laminert u7ørelse. Sikringspinner gjennom hull i glassene sikrer at glassene ikke kan sige.

SPESIAL TRAPPEREKKVERK

Spesielle trapperekkverk
Spilerekkverk med ulike stålproﬁler som spiler og rammer, plater med ulike perforerte mønster eller glass.
Våre erfarne selgere og konstruktører sørger for at alle rekkverk som +lbys også blir funksjonelle og sikre.
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KRAV TIL TRAPPEREKKVERK I TEK 10
§ 12-16. Trapp
(1) Trapp skal være le$ og sikker å gå i. Bredde og høyde i trapp skal +lpasses forventet ferdsel og
transport, herunder rømning ved brann. Følgende skal minst være oppfylt:
Trapp skal ha sikker avgrensing og ha håndlist på begge sider.

(2) For hovedtrapp som betjener mer enn én boenhet gjelder i +llegg +l første ledd, følgende:
Håndlist skal være i to høyder på begge sider med overkant henholdsvis 0,9 m og 0,7 m over
inntrinnets forkant. Håndlist skal føres utover øverste og nederste trinn med avrundet
avslutning. Håndlist skal følge trappeløpet, også rundt repos.

(3) I byggverk med krav om universell u7orming gjelder i +llegg +l krav i første og annet ledd, følgende:
Håndlist skal ha et *lnærmet rundt tverrsni+ med luminanskontrast 0,8 i forhold *l
bakgrunnsfarge. Ved begynnelse av hver etasje skal etasjeangivelse markeres. Håndlist skal føres
0,3 m utover øverste og nederste trinn med avrundet avslutning.

HVORFOR VELGE MIDTHAUG?
Produsert i Norge
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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.

