
Midthaug har et stort utvalg av takstiger, tilpasset de fleste taktyper og          

underlag for sikker adkomst til pipe. 

  STANDARDVARER 

       TAKSTIGER 

Dersom pipe feies fra taket er det i dag krav om at det skal monteres stigetrinn eller takstige opp til pipen 
for å sikre feieren adkomst. I enkelte tilfeller må det også monteres feieplattformer. 
Midthaug leverer taksikringsprodukt i høy kvalitet, som er testet og godkjent av Sintef. 
Gjeldene CE-merking og Norsk Standard for produktene finner du på siste side. 
 
I vårt sortiment finner du takstige, feietrinn, feieplattform, skyvestiger, og stigefester. 
Alt som skal til for å trygge arbeidsforholdet på taket for deg, eller feieren. 

 

  T r a p p e r ,  R e k k v e r k ,  B a l d a k i n ,  F l a g g s t e n g e r ,  T ø r k e s t a t i v ,  S y k k e l s t a t i v ,  B y g g e t r i n n ,  F o t s k r a p e r i s t e r ,   
S k y v e s t i g e r ,  B r a n n s t i g e r ,  G i t t e r t r i n n ,  T a k s t i g e r ,  V e g g s t i g e r  o g  V e i b o m m e r .  

OM TAKSTIGER FRA MIDTHAUG 



TAKSTIGER 

 Midthaug standardvarer   

Feietrinn kan leveres i tillegg for økt sikkerhet ved feiing av 
pipe. Dette monteres enkelt til takstigen ved pipen. 
Det skal ikke være mer enn 1,2 m fra tak til toppen av pipen. 
I tilfeller hvor det mangler 10-20 cm er feietrinn et ypperlig 
alternativ å montere. I noen tilfeller kan også feieren kreve 
at det monteres et feietrinn. 
 
Feietrinnet leveres i tilpasset bredde til enten 390 mm eller 
450 mm takstige fra Midthaug. 
Produsert med sklisikker perforert stålplate. 
Utførelse i varmforzinket stål, og pulverlakkert i sort. 

Midthaug tilbyr takstiger som er testet, og godkjent for fastmontering mot tak. 
Enkel montering mot nye tak, eller ettermontering mot eksisterende tak. 
 
Bruksområde: 
Fastmontering på tak hvor oppgaver som feiing m.m. blir utført. 
Passer til de fleste taktyper, samt en takvinkel på opp til 60°. 
 
Utforming 
Takstigen finnes i to ulike bredder 390 mm og 450 mm. 
som dekker de fleste tak typer.  
Leveres i moduler på 0,66 meter, 1,66 meter,  
2,33 meter og 3 meter. 
Disse kan kombineres i ulike lengder opp til 6 meter. 
Lengder over 6 meter må avklares med Midthaug. 

 
Utstyrspakker: 
For at stigene skal være godkjent etter gjeldene          
forskrifter må det benyttes Midthaug utstyrspakke. 
 
Våre takstiger kan benyttes på følgende tak: 
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 eternitt,  
bølgeeternitt og Shingel. 
 
Type F: eks. Opplektede lengre platetak,  
økonomiplater, bølgeblikk, A– tak og bølgeeternitt. 

FEIETRINN 



FEIEPLATTFORM 
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SKYVESTIGE OG STIGEFESTE 

Før det settes i gang arbeid på taket skal det sørges for 
sikker atkomst til tak og toppdekke.  
Ved bygninger der gesimshøyde er mer enn 5,0 meter skal 
det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne  
brukes som atkomst. 
Stigen skal rekke 100cm over gesims. 
 
Midthaug leverer den anerkjente rørvange skyvestigen i 
aluminium. Stabil stige som sikre at adkomst til taket går 
trygt for seg. Se eget produktark for mer informasjon. 
I tillegg kan vi levere stigefester til raftkassen. 
Dette vil sikre at stigen ligger stabilt når den skal brukes. 
 

Midthaug feieplattform gir tryggere arbeidsforhold for feier og andre som ferdes på taket. 
Den er svært egnet for høye piper hvor i utgangspunktet tilkomst er vanskelig. 
 
Bruksområde: 
Feieplattform skal benyttes der hvor pipen er over 120cm i bakkant, eller der feier forlanger det. 
Passer til alle typer fabrikater av takstein og takplater på lekter, eller tak lagt på tro. 
Kan monteres mot takvinkler på 18° til 45°. Kan ikke brukes som forankringspunkt. 
 
Utforming: 
Ved hjelp av armer rundt pipen, og solid stålkonstruksjon gir plattformen en stødig arbeidsplass. 
Som standard leveres den i varmforzinket stål, og pulverlakkert utførelse i sort. 
Dette gir en meget god korrosjonsbeskyttelse, og lang levetid. 
Vi kan også tilby pulverlakkering i andre farger ved forespørsel. 
Midthaug kan tilby feieplattformen i to størrelser med justeringsmuligheter. 
Kort type: Høyde 510-800 mm | Lengde 650-900 mm 
Lang tyoe: Høyde: 1050-1600 mm | Lengde 1300-2100 mm  



GODKJENNING OG CE-MERKE 

Produsert i Norge 

Mer enn 65 år erfaring Kvalifiserte medarbeidere 

Topp kvalitet 

Trygghetsgaranti 

HVORFOR VELGE MIDTHAUG? 

Sertifiseringer 

Kontakt oss gjerne for mer informasjon 

om våre produkter og tjenester 
Brødrene Midthaug AS  

6453 Kleive, Molde  

Telefon 71 20 15 00   salg@midthaug.no  

Besøk oss på internett:  www.midthaug.no  

 

Facebook:        YouTube:  
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OVERFLATEBEHANDLING 

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforzinkes.  

PULVERLAKKERING 

Med et av Scandinavias mest moderne pulverlakkanlegg, utfører vi all 

pulverlakkbehandling på egne stål—og aluminiumsprodukter. Et 8—

trinns forbehandlingsprogram gir et førsteklasses pulverlakkfinish som 

gjør overflaten motstandsdyktig mot sol, regn, vind og kulde.  

Takstiger fra Midthaug er testet, og godkjent etter standard NS-EN 12951:2005. 
Takstigen skal kun brukes av en person om gangen. 
Maks belastning med person og sikkerhetsutstyr inkludert er 150kg. 
Takvinkelen der hvor stigen monteres skal ikke overstige 60°.  

Takstigen er godkjent i klasse C2, og kan brukes som forankringspunkt. 
For at produktet skal være godkjent til bruk må den monteres etter veileder med 
riktig utstyrspakke. Mer info; Se egen monteringsveileder. 
Ytelseserklæring og annen dokumentasjon finner man på www.midthaug.no. 

Feieplattformen er testet, og godkjent etter standard NS-EN 516:2006. 
Den tilfredsstiller klasse C1, og kan IKKE brukes som forankringspunkt. 
Takvinkelen hvor feieplattformen skal monteres må være mellom 18° og 45°. 
For at produktet skal være godkjent til bruk må den monteres etter veileder med 
riktig utstyrspakke. Mer info; Se egen monteringsveileder. 
Ytelseserklæring og annen dokumentasjon finner man på www.midthaug.no. 

https://www.youtube.com/watch?v=iBiHRdiCtOU
https://www.facebook.com/pages/Br%C3%B8drene-Midthaug-AS/156810247732609?fref=ts

