TAKSTIGER
STANDARDVARER

Midthaug har et stort utvalg av takstiger, tilpasset de fleste taktyper og
underlag for sikker adkomst til pipe.

OM TAKSTIGER FRA MIDTHAUG
Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres s getrinn eller taks ge opp l pipen
for å sikre feieren adkomst. Det skal kun beny es typegodkjent taks ger, noe Midthaug s gen
selvsagt er.
Taks gene leveres i både varmforsinket og pulverlakkert u ørelse. De ﬁnnes i tre ulike bredder, 300
mm, 375 mm og 450 mm. Lengden på s gen leveres fra 0,66 m l 6,0 m lengde.
Midthaugs utstyrspakke gjør taks gene typegodkjente, og er tenkt brukt l følgende taks ger;
Type D: Eks. Opplektede tak , Zanda steintak, Delte platetak, Karlson takpanner, Decra, Planjatak og
Skifer lagt på lekt.
Type E: Tak lagt på tro (papp,skifer og eterni ),Bølgeeterni og Shingel.
Type F: eks. Opplektede lengre platetak , Økonomiplater, Bølgeblikk, A– tak og Bølgeeterni .
Trapper, Rekkverk, Baldakin, Flaggstenger, Tørkestativ, Sykkelstativ, Byggetrinn, Fotskraperister,
Skyvestiger, Brannstiger, Gittertrinn, Takstiger, Veggstiger og Veibommer.

TAKSTIGER
Midthaug feie plaBorm gir tryggere arbeidsforhold for
feieren og andre som ferdes på taket. PlaBormen er særlig
egnet for høye piper som i utgangspunktet gjør lkomsten
vanskelig.
Passer l alle typer fabrikater av takstein og takplater, og
takvinkler fra 18° l 45°.
Midthaugs feieplaBorm er produsert i varmforsinket stål og
pulverlakkert i sort u ørelse som standard. Kan også leveres
i andre farger e er kundens ønske.
Det må oppgis om montasje skal være på tak med eller uten
lekter.

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.

