SKYVESTIGER
STANDARDVARER

Midthaugs anerkjente skyvestige er en sikker vei til og fra taket

OM SKYVESTIGEN FRA MIDTHAUG
Midthaugs anerkjente skyves ger i aluminium er produsert i solid rørvange u ørelse. S gene er sveiset
sammen, noe som gir en kompakt og s v s ge med lang leve d.
S gene leveres som enkel s ge eller skyves ge. De e er s gene for de som ønsker det beste når det
gjelder stabilitet og brukskomfort.
Midthaug s ger er kjent for sin kvalitet helt siden disse ble lansert på 50-tallet og som dagens modeller
er en videreutvikling av.
Trapper, Rekkverk, Baldakin, Flaggstenger, Tørkestativ, Sykkelstativ, Byggetrinn, Fotskraperister,
Skyvestiger, Brannstiger, Gittertrinn, Takstiger, Veggstiger og Veibommer.

SKYVESTIGER
Midthaug skyves ge består av en hoveds ge og en s geforlenger. Hoveds gen
har en bredde på 46 cm og har en vekt fra 12. l 17. kilo. Finnes i tre forskjellige
lengder.
S geforlengeren har en bredde på 41. cm og har en vekt fra 8. l 14. kilo.
Finnes i tre ulike lengder.
Skyves gen har vanger i aluminiumproﬁler hvor de åpne feltene mellom de to
rørene på hver vange er stanset ut. Trinnene er i sklisikker u ørelse og er
sveiset l vangene. Denne har gummisko i begge ender.

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

