VEIBOM
STANDARDVARER

Midthaug leverer veibommer i ulike varianter.

OM VEIBOM FRA MIDTHAUG
•

Todelt bom. Bom i eloksert aluminium og knekt proﬁl i stål som innfes ng l fot. Bom kan forsterkes
med en AL HUP x 40 innvendig i AL—proﬁl om ønskelig. Må evt. bes lles i llegg.

•

Hulltaking og evt. kapping av bom og stø%estag gjøres ved montering.

•

Løs fotplate for nedstøping og reﬂeksbånd er ekstrautstyr.

Veibom med sving:
•

Fot og stø%efot skjært av rør Ø 101,6 x 4,0 med utenpåliggende rør skjært av rør Ø 114.3 x 4,5.

•

Svingbar begge veier eller låses for sving kun en vei.

•

Låsbar. Enkel hengelås med 6 mm bøyle inkludert. Beregnet for hengelås med bøyle opp l 11 mm
diameter.

Trapper, Rekkverk, Baldakin, Flaggstenger, Tørkestativ, Sykkelstativ, Byggetrinn, Fotskraperister,
Skyvestiger, Brannstiger, Gittertrinn, Takstiger, Veggstiger og Veibommer.

VEIBOM
Sperrebom:
•

Fot og stø%efot skjært av rør Ø 101,6 x 4,0 med utenpåliggende rør skjært av rør 114,3 x 4,5.

•

Svingbar begge veier eller låses for sving kun en vei.

Veibom med vipp:
•

HUP 100 x 100 x 4, varmforsinket.

•

Standardiserte motvektslodd i 8 mm plate (ca 1,5 kg pr. stk) Mengde lpasset ulike lengder.

•

Låsbar. Enkel hengelås med 6 mm bøyle inkludert. Beregnet for hengelås med bøyle opp l 11 mm
diameter.

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, uFører 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.

