REKKVERK MODULSYSTEM
REKKVERK

Midthaug modulrekkverk i stål og glass for private boliger.

OM REKKVERK MODULSYSTEM FRA MIDTHAUG
Med Midthaug si Modulsystem (MS) koples ulike typer av stendere, felt og håndløpere sammen l
komple e rekkverk. Med fastlagte prinsipper og mål kan de ulike komponentene kombineres l utallige
varianter av u rykk. Rekkverkene leveres i høyde på 1,0 meter og for montering både på topp av dekke
og l utside av dekkekant.

Alle våre rekkverk oppfyller kravene l høyder og åpninger fastsa i TEK 10, samt kravene l styrke på
rekkverk i nasjonalt llegg l NS-EN1991. Rekkverk av glass har for øvrig u+ørelse iht. NS 3510.
Anbefalingene i Byggforskblad 536.112 ivaretas også. Midthaug har sentral godkjenning for ansvarsre .

FOLLA REKKKVERK

•

Spiler 12x12 mm. Over- og underlist 20x20
mm.

•

Monteres på innsiden av stenderne.

•

Sveiste aluminiumseksjoner i lengde 2,9 m.

•

Kappes enkelt l ønsket lengde.

Her er Folla vist i kombinasjon med stender modell
HS-13 av hulproﬁl 40x40 mm og håndløper ø42,4 mm.

Tilbys i varmforzinket, hvit og mørkgrå u+ørelse.

Midthaug standardvarer

GLITRA REKKKVERK

•

Glass 8,76 mm herdet og laminert.

•

Glassene monteres i heltrukne aluproﬁler
20x20 mm på innsiden av stenderne.

•

Glass går forbi stender mot vegg og hjørner.

Her er Glitra vist i kombinasjon med stender modell
HS-13 av hulproﬁl 40x40 mm og håndløper ø42,4 mm.

Tilbys i varmforzinket, hvit og mørkgrå u+ørelse.

Midthaug standardvarer

ORKLA REKKKVERK

•

Glass 8,76 mm herdet og laminert.

•

Glassene monteres i syrefaste klemfester
mellom stenderne.

•

Pinne gjennom hull i glass som sikring.

Her er Orkla vist i kombinasjon med stender modell
HS-14 av hulproﬁl 40x40 mm og håndløper ø42,4
mm.

HVORFOR VELGE MIDTHAUG?
Produsert i Norge

Sertifiseringer

Topp kvalitet

Mer enn 65 år erfaring

Kvalifiserte medarbeidere

Trygghetsgaranti

OVERFLATEBEHANDLING

Kontakt oss gjerne for mer informasjon
om våre produkter og tjenester

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforzinkes.

Brødrene Midthaug AS
6453 Kleive, Molde
Telefon 71 20 15 00
Besøk oss på internett:

PULVERLAKKERING

Facebook:

salg@midthaug.no
www.midthaug.no

YouTube:

Med et av Scandinavias mest moderne pulverlakkanlegg, u+ører vi all
pulverlakkbehandling på egne stål—og aluminiumsprodukter. Et 8—
trinns forbehandlingsprogram gir et førsteklasses pulverlakkﬁnish som

Midthaug standardvarer
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gjør overﬂaten motstandsdyk g mot sol, regn, vind og kulde.

