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Utallige muligheter



Om Midthaug
Brødrene Midthaug AS er entreprenør 
og produsent av trapper, rekkverk, 
balkonger og fasader. I mer enn 70 år 
har Midthaug levert kvalitetsprodukter 
til det norske markedet. I disse årene 
har vi i Midthaug og våre ansatte vært en 
viktig samarbeidspartner og støttespiller 
i vår kommune. Vårt mål er fornøyde 
kunder, men også å være en langsiktig 
arbeidsgiver og ansvarlig samfunnsaktør. 

Vår fabrikk og hovedkontor ligger på Kleive 
i Molde kommune. Fabrikken har vi utviklet 
i takt med økonomi og teknologi. Midthaug 
leverer kvalitetsprodukter med lang levetid. 
Våre produkter leveres varmforzinket og 
pulverlakkert i korrosjonsklasse CX, med 
forventet levetid > 25 år, sertifi sert av 
Sintef. Lang levetid er et av våre bidrag til et 
bedre miljø. 
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Strekkmetall
Strekkmetall er en oppfi nnelse som har sin opprinnelse tilbake til 1884. 
Brødrene Midthaug AS har siden 1979 produsert strekkmetall i egen 
fabrikk på Kleive. Vi benytter høykvalitets stål- og aluminiumsplater fra 
nordiske produsenter. Vi tilbyr også strekkmetall i andre metaller på 
forespørsel. 

Strekkmetall er som navnet sier, strekt (expandert) metall. Utgangspunktet 
er metall i plateformat, som snittes og strekkes maskinelt. I denne 
prosessen strekkes platen fra sitt opprinnelige format til et økt 
lengdeformat, alt etter maskelengde og strengtykkelse (+40% til 500%). 
I produksjonsprosessen skråstilles metallet, slik at det også får vertikal 
styrke, samtidig som det strekkes horisontalt. 

Design
Ofte brukte former er sirkler, fi rkanter og diamanter. Diamanter er de mest 
populære formene på grunn av at de tar opp energi på en god måte og 
motstår mekanisk deformasjon. Andre designhensyn er størrelser og 
vinklene på formene, som også påvirker hvor godt metallet tar opp energi og 
hvordan energien spres gjennom det ekspanderte metallet.

Vinklene i diamantformen virker inn på metallets styrke. Større vinkler, jo 
mindre styrke vil formen ha, fordi det vil være mye åpent rom inne i formen. 
Imidlertid, hvis vinklene er for små, går styrken tapt fordi formene er for nær 
hverandre, slik at det ikke er plass til å holde strukturen. 

Ta kontakt med oss, så fi nner vi sammen ut hvilken strekkmetall-type som 
vil passe best for ditt prosjekt.

Designet og produsert i Norge
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Overfl atebehandlinger
Ved produksjon av strekkmetall så oppstår det mange 
skarpe hjørner, som krever forsiktighet ved håndtering. 
Etterbehandling som varmforzinking og pulverlakkering 
gjør kantene mindre skarpe. 

Vi tilbyr strekkmetall i fl ere utførelser, som ubehandlet, 
varmforzinket, pulverlakkert eller i kombinasjonen 
varmforzinket og pulverlakkert. 

Brødrene Midthaug AS har eget pulverlakkanlegg 
sertifi sert av Sintef. Teknisk Godkjenning SINTEF 
Certifi cation TG 2306, for korrosjonsklasse CX for 
Pulverlakkert Varmforzinket Stål.

TG 2306

TE
KN

ISK
 GODKJENNING

SINTEF Certifica
tio

n

Varmforzinking

Pulverlakkering

Levetid for pulverlakkert og varmforzinket stål i ulike 
korrosjonsklasser, sammenlignet med kun varmforzinket stål:

1) Levetid er defi nert som tid 
til stålet korrodere på 3% av 
det belagte arealet. L, M, H, 
VH er defi nert i ISO 12944-1. 
Levetid for kun varmforzinket 
stål er beregnet basert på 
korrosjonshastigheter angitt 
i ISO 9224.
L: lav  H: høy 
M: medium  VH: veldig høy

Belegg Levetid1) Korrosjonsklasser
år C2-C4 C5 CX

Varmforzinking og pulverlakkering*:
85 µm varmforzinking
Zn-Mn fosfatering
60 µm polyester primid pulverlakk

L <7   

M 7-15   

H 15-25   

VH >25   

Varmforzinking:
85 µm varmforzinking

L <7   

M 7-15   

H 15-25  

VH >25 

Korrosjonsklasse

CX

*Brødrene Midthaug, TG 2306 Sintef Certifi cation
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Hvorfor velge strekkmetall?
 Sterkt, lett og funksjonelt produkt med lang levetid.

 Minimalt vedlikehold.

 Bærekraftig sammenlignet med mange andre produkter.

 Kortreist stål og aluminium produsert i miljøvennlige fabrikker i Norden.

“ Strekkmetall har en lang rekke 
bruksområder. Det er nesten bare 
fantasien som setter begrensninger. 

Tilpasset kundens behov
Våre kunder fi nner vi i hovedsak innen industri, landbruk og 
arkitektur. Strekkmetall har en lang rekke bruksområder. Det er 
nesten bare fantasien som setter begrensninger. 

Brødrene Midthaug AS har en moderne maskinell og manuell 
produksjonslinje på Kleive. Med dyktige medarbeidere i 
produksjon, konstruksjon (design) og salg, kan vi også tilby 
komplette leveranser tilpasset kundens behov, levert og montert. 

”
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Kimen kulturhus Stjørdal
Kimen kulturhus skal være et hus for alle. Ønsket er å være en viktig møteplass for 
Værnesregionen, hvor det frivillige og profesjonelle kulturlivet kan blomstre. Her skal det være et 
bredt spekter av kultur – hele året.

I Kimen kulturhus fi nner du et nytt og moderne bibliotek, og et Newton-senter som skal stimulere 
nysgjerrigheten. I hjertet av lobbyen ligger Kafé Kulissen hvor du kan nyte en kopp kaffe og ta en 
matbit, eller kjøpe noe i kiosken før du går inn og ser en fi lm i en av våre tre kinosaler. I Carbon 
fritidsklubb er det rock`n roll. En kirke, konsertsaler, dansesaler, galleri og møterom inviterer til 
engasjement og fellesskap uten grenser!

Arkitekter: Reiulf Ramstad Arkitekter, JSTArkitekter og Lusparken Arkitekter. 
Brødrene Midthaug AS, leveranse: Leverandør av strekkmetall fasade: design, tekniske løsninger, 
produksjon, overfl atebehandling og montasje. Mengde ca. 3200 m2. 
(Innvendige leveranser: Rekkverk og svingtrapp).

Strekkmetall M0185-2420
Material:  Stål 2 mm tykkelse, sveis til Midthaug rammesystem i stål. 
Masker (lengde x bredde):  185 x 78 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 24,5 x 2,0 mm
Vekt:  9,9 kg/m2

Lysåpning/åpent areal: 37,2 %
Overfl atebehandling:   Slyngrensing, varmforzinking og pulverlakkering. Farge sort 

RAL 9004 G-30, korrosjonsklasse CX.

Strekkmetallet er designet med funksjonskrav. Strekkmetallet er solskjerming i den varme årstid 
når solen står høyt på himmelen. I den kalde årstid når solen står lavt, slipper solen igjennom 
strekkmetallet inn på glassfl atene. 

For leveransene til Kimen Kulturhus, ble Brødrene 
Midthaug i 2017 tildelt: «European Award for 
Steelstructures» av ECCS European Convention 
for Constructional Steelwork. 

Utvalgte referanseprosjekter

Mottakelse av European Award 
for Steelstructures, København 

14. september 2017.
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VINNER AV
EUROPEAN 

STEEL DESIGN 
AWARD OF 
MERIT 2017

Foto: Lene Fjellstad

Foto: Lene Fjellstad

Foto: Søren Harder Nielsen
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Utvalgte referanseprosjekter

Høse bru 
– attraksjon langs Ryfylket
Høse bru i Suldal, et av stoppestedene på Nasjonal Turistveg Ryfylke, 
er kåret til den beste broen i en designkåring hos det amerikanske 
reiselivsmagasinet TRAVEL+LEISURE i 2013.

Innbyggerne i Sand, det største tettstedet og kommunesenteret i Suldal, 
ønsket å koble stedet tettere sammen med skogen. Arkitektene Sami 
Rintala, Dagur Eggertsson og Vibeke Jenssen laget en forførende enkel 
kobling. Betongstrukturen er like kraftig som fjellet den er festet til, 
mens veggene har stolper og strekkmetall av stål. Effekten av lukket og 
åpent rom over fossende vann er en unik visuell og lydmessig passasje 
og et elegant samspill mellom naturen og det menneskeskapte, skriver 
magasinet.

Brødrene Midthaug AS, leveranse: Strekkmetall i syrefast stål, sveis i 
vinkelrammer i Kortenstål. Materiale: Kortenstål og syrefast stål 316.
Overfl atebehandling: Syrefast strekkmetall, syrevasket. Kortenstål 
ubehandlet.

Strekkmetall, spesialformat
Material:  Syrefast stål
Masker (lengde x bredde):  140 x 50 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 12 x 3 mm
Vekt:  11,30 kg/m2

Lysåpning/åpent areal:  52 %
Overfl atebehandling:  Ubehandlet / syrevasket
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Alle foto: Dag Jenssen
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Plassen kulturhus, Molde
Plassen er et kulturhus på Gørvellplassen i Molde. Huset er et samarbeidsprosjekt mellom 
Moldejazz, Teatret Vårt, Molde bibliotek, Bjørnsonfestivalen og Møre og Romsdal kunstsenter. 
Siden Plassen ble offi sielt åpnet i 2012, har det blitt en yrende møteplass der det alltid er noe som 
skjer! 

Arkitekt: 3XN
Brødrene Midthaug AS, leveranser: Strekkmetall innvendig kledning vegger, trapper og rekkverk,
tekniske løsninger innfesting, produksjon og montasje.

Strekkmetall, spesialformat
Material:  Aluminium
Masker (lengde x bredde):  85 x 42 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 12 x 3 mm
Vekt:  4,63 kg/m2

Lysåpning/åpent areal:  43 %
Overfl atebehandling:   Pulverlakk, Anodic Natura

Utvalgte referanseprosjekter

Midthaug strekkmetall10



Foto: Storyville Jazz Club.

Midthaug strekkmetall 11



Utvalgte referanseprosjekter

Buen kulturhus, Mandal
Buen kulturhus ligger vakkert plassert på elvebredden i Mandal sentrum og er hele 
Lindesnesregionens kulturhus!

Buen tilbyr bibliotek, kino, kulturskole, kunst, turistinformasjon, show, konserter, dans og teater. 
Videre kan stedet brukes til å arrangere selskap, konferanser og møter. Her fi nner du et rikholdig 
og variert program gjennom hele året, og kulturproduksjoner innen ulike sjangere for alle 
aldersgrupper. Kulturhuset skal være et sosialt og kulturelt møtested for regionens egne innbyggere 
og alle gjester. 

Arkitekt: 3XN
Brødrene Midthaug AS, leveranser: Strekkmetall, rekkverk og håndløpere. 

Strekkmetall, spesialformat
Material:  Aluminium
Masker (lengde x bredde):  85 x 30 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 12 x 3 mm
Vekt:  6,48 kg/m2

Lysåpning/åpent areal:  20 %
Overfl atebehandling:   Pulverlakk RAL 9005
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Utvalgte referanseprosjekter

Administrasjonsbygg med parkeringskjeller

Hyundai Motor Norway, Oslo
Arkitekt: Kritt Arkitekter
Brødrene Midthaug AS, leveranser: Strekkmetall, rømningstrapp og 
rekkverk innvendig hovedtrapp.
Brødrene Midthaug AS, leveranser til parkeringskjeller: Tekniske løsninger 
innfesting, produksjon og montasje av strekkmetall-fasader. Strekkmetall 
som veggkledning på parkeringsanlegg i underetasje. Gir god utluftning, 
sikrer anlegget mot uvedkommende. 
Brødrene Midthaug AS, leveranser: Strekkmetall, rømningstrapp, 
hovedtrapp og rekkverk.

Strekkmetall, spesialformat
Material:  Aluminium
Masker (lengde x bredde):  105 x 42 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 12 x 3 mm
Vekt:  4,63 kg/m2

Lysåpning/åpent areal:  43 %
Overfl atebehandling:  Ubehandlet
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Utvalgte referanseprosjekter

Smedstad gjennvinning, Oslo
Kan arkitektur skape miljøvennlige holdninger?

Fra søppeldynge til severdighet
For å tone ned dimensjonen ble bygget utformet med sagtak, som også er en tydelig referanse til 
norsk industriarkitektur. Det skrånende taket er lagt med sedumplanter som drenerer bort vann 
fra bygget. Sett fra boligene som ligger i skråningen over gjenbruksstasjonen, oppleves hallen 
som en naturlig forlengelse av landskapet. Gjenbruksstasjonens bakre fasade er utformet i 
betongelementer for å beskytte mot eventuell steinsprut, denne beskytter også mot støy. Byggets 
front har en åpen fasade utformet i transparente strekkmetallrister som er montert mellom søyler 
i limtre. Strekkmetallet skaper dybde og slipper et behagelig lys inn i bygget. Strekkmetallet er 
plassert slik at det også fungerer som naturlig solavskjerming, og gjør at byggets farge oppleves 
forskjellig fra utsiden.

Arkitektene valgte slitesterke materialer som teglstein, stål og betong. Det røde, oksiderte stålet 
tåler å stå ubehandlet over tid og er med på å gi bygget et robust uttrykk.

Kontorene, samt pause- og spiserom for de ansatte er plassert i den ene enden av bygget, og 
kledt i teglstein. Denne delen av bygget er utformet med hensyn til temperatur og luftfuktighet, i 
motsetning til avfallshallen, som har god tilstrømming av frisk luft gjennom strekkmetallfasaden.

Arkitekt: Longva arkitekter
Brødrene Midthaug, leveranser: Strekkmetall i Kortenstål.

Strekkmetall, spesialformat
Material:  Kortenstål
Masker (lengde x bredde):  140 x 60 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 21 x 3,0 mm
Vekt:  16,49 kg/m2

Lysåpning/åpent areal:  30 %
Overfl atebehandling:   Ubehandlet
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Produksjon av strekkmetall

Forklaring, strekkmetall-mål

Maskelengde

Strengbredde
Strengtykkelse

Maskebredde

Platebredde

Pl
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en
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e

1

3

2

4

Metallplate

Strekkmetall

Øvre kniv

Nedre kniv

1
3

2

4

I strekkmetall-produksjonen 
blir platene snittet og strekt, 
platene utnyttes 100% og 
strekkes fra +40% til 500% av 
sin opprinnelige lengde.

Strekkmetall

Flatvalset 
strekkmetall
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Strekkmetallprøver
På de neste sidene vises foto av  
ulike typer strekkmetall. 
Maskestørrelser kan avvike noe fra de ulike produksjonsseriene.

Materialvalg
I denne katalogen presenterer vi standardformat av 
strekkmetall produsert i stål og aluminium, samt et utvidet 
utvalg maskestørrelser og bredder.

• Vi tilbyr også strekkmetall i aluminium etter de samme 
maskelengder og bredder som for ubehandlet stål. 

• Vi kan tilby andre strengbredder og tykkelser på forespørsel. 
• Vi produserer strekkmetall i metaller som aluminium, stål 

S220, rustfritt 304, syrefast 316, kobber, titan og Corten-stål på 
forespørsel, etter kundes ønsker og behov, om teknisk mulig.

Ved spørsmål, vennligst ta kontakt. 

Merknader
Lysåpning: Den lysåpning / åpent areal som er oppgitt er 
teoretisk utregnet, kan avvike noe. 
Vekt: Den vekt vi oppgir pr. m2 kan avvike noe fra ulike 
produksjonsserier, men tilnærmet lik. 
Plateformat: Vi tilbyr ulike plateformat på forespørsel. Vi har en 
fleksibel produksjon og kan tilpasse platelengde og bredde. 

Designet og produsert i Norge
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Midthaug strekkmetall M016-1515

Masker (lengde x bredde): 16 x 7 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 1,5 x 1,5 mm
Vekt:  5,1 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  57,1 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 68062 – 1000 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M029-2415

Masker (lengde x bredde): 29 x 13 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 2,4 x 1,5 mm
Vekt:  4,4 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  63 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 68072 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 68073 – 1200 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M040-2615

Masker (lengde x bredde): 40 x 15 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 2,6 x 1,5 mm
Vekt:  4,1 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  65,3 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 631524 – 1250 x 2500 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M040-4530

Masker (lengde x bredde): 40 x 17 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 4,5 x 3,0 mm
Vekt:  12,5 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  47 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 644220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 644420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 644720 – 1500 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M052-5030

Masker (lengde x bredde): 52 x 21 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 5,0 x 3,0 mm
Vekt:  11,2 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  52,4 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 642220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 642420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 642720 – 1500 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M052-4628F

Masker (lengde x bredde): 52 x 26 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 4,6 x 2,8 mm
Vekt:  8,3 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  65 %
Platetykkelse før fl atvalsing: 3,0 mm

Standard plate-format (bredde x lengde)

Ubehandlet stål:
Art. Nr: 632220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 632224 – 1000 x 2400 mm
Art. Nr: 632420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 632424 – 1200 x 2400 mm

Varmforzinket stål:
Art. Nr: 611020 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 611024 – 1000 x 2400 mm
Art. Nr: 611220 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 611224 – 1200 x 2400 mm
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Midthaug strekkmetall M052-4633F

Masker (lengde x bredde): 52 x 26 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 4,6 x 3,3 mm
Vekt:  9,7 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  65 %
Platetykkelse før fl atvalsing: 3,5 mm

Standard plate-format (bredde x lengde)

Ubehandlet stål:
Art. Nr: 633220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 633224 – 1000 x 2400 mm
Art. Nr: 633420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 633424 – 1200 x 2400 mm

Varmforzinket stål:
Art. Nr: 612020 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 612024 – 1000 x 2400 mm
Art. Nr: 612420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 612424 – 1200 x 2400 mm
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Midthaug strekkmetall M052-5238F

Masker (lengde x bredde): 52 x 26 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 5,2 x 3,8 mm
Vekt:  12,6 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  60 %
Platetykkelse før fl atvalsing: 4,0 mm

Standard plate-format (bredde x lengde)

Ubehandlet stål:
Art. Nr: 31873 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 31878 – 1000 x 2400 mm
Art. Nr: 31879 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 31880 – 1200 x 2400 mm

Varmforzinket stål:
Art. Nr: 44556 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 50481 – 1000 x 2400 mm
Art. Nr: 44555 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 48866 – 1200 x 2400 mm
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Midthaug strekkmetall M065-2930

Masker (lengde x bredde): 65 x 25 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 2,9 x 3,0 mm
Vekt:  5,5 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  77 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 652220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 652720 – 1500 x 2000 mm
Art. Nr: 652725 – 1500 x 2500 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M065-6030

Masker (lengde x bredde): 65 x 25 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 6,0 x 3,0 mm
Vekt:  11,3 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  52 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 648220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 648420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 648720 – 1500 x 2000 mm
Art. Nr: 648525 – 1250 x 2500 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M065-6030A

Masker (lengde x bredde): 65 x 25 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 6,0 x 3,0 mm
Vekt:  3,9 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  52 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 610600 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 610700 – 1250 x 2800 mm

Ubehandlet aluminium
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Midthaug strekkmetall M065-6030S

Masker (lengde x bredde): 65 x 25 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 6,0 x 3,0 mm
Vekt:  11,3 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  52 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 668300 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 668400 – 1250 x 2500 mm

Ubehandlet syrefast stål 316
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Midthaug strekkmetall M065-6042F

Masker (lengde x bredde): 65 x 30 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 6,0 x 4,2 mm
Vekt:  14,1 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  60 %
Platetykkelse før fl atvalsing: 4,5 mm

Standard plate-format (bredde x lengde)

Ubehandlet stål:
Art. Nr: 637220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 637224 – 1000 x 2400 mm
Art. Nr: 637420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 637424 – 1200 x 2400 mm

Varmforzinket stål:
Art. Nr: 617020 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 617222 – 1000 x 2400 mm
Art. Nr: 617220 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 617224 – 1200 x 2400 mm
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Midthaug strekkmetall M065-6045

Masker (lengde x bredde): 65 x 25 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 6,0 x 4,5 mm
Vekt:  17 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  52 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 649220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 649420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 649425 – 1200 x 2500 mm
Art. Nr: 649725 – 1500 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M065-6050A

Masker (lengde x bredde): 65 x 25 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 6,0 x 5,0 mm
Vekt:  6,5 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  52 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 675420 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 675528 – 1250 x 2800 mm

Ubehandlet aluminium
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Midthaug strekkmetall M074-3930

Masker (lengde x bredde): 74 x 40 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 3,9 x 3,0 mm
Vekt:  4,6 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  80,5 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 654220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 654420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 654720 – 1500 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M085-1020

Masker (lengde x bredde): 85 x 37 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 10 x 2 mm
Vekt:  8,5 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  46 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 68082 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 68083 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 68084 – 1500 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M105-1020

Masker (lengde x bredde): 105 x 40 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 10 x 2,0 mm
Vekt:  7,9 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  50 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 68092 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 68093 – 1200 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M115-6430

Masker (lengde x bredde): 115 x 40 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 6,4 x 3,0 mm
Vekt:  7,6 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  68 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 658220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 658520 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 658720 – 1500 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M115-8045

Masker (lengde x bredde): 115 x 40 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 8,0 x 4,5 mm
Vekt:  14,1 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  60 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 656220 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 656420 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 656720 – 1500 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M140-2230

Masker (lengde x bredde): 140 x 60 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 22 x 3,0 mm
Vekt:  17,3 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  27 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 68102 – 1000 x 2000 mm
Art. Nr: 68103 – 1200 x 2000 mm
Art. Nr: 68104 – 1500 x 2000 mm

Ubehandlet stål
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Midthaug strekkmetall M185-2020

Masker (lengde x bredde): 185 x 76 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 20 x 2 mm
Vekt:  8,3 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  47,4 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 68112 – 1200 x 2000 mm

Ubehandlet stål (avbildet pulverlakkert sort G 70)
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Midthaug strekkmetall M185-2420

Masker (lengde x bredde): 185 x 78 mm
Strenger (bredde x tykkelse): 24,5 x 2 mm
Vekt:  9,9 kg/m²
Lysåpning/åpent areal:  37,2 %

Standard plate-format (bredde x lengde)
Art. Nr: 68113 – 1200 x 2000 mm

Ubehandlet stål (avbildet pulverlakkert sort 
RAL 9004 G-30, som levert på Kimen Kulturhus)

Midthaug strekkmetall42



Designet og produsert i Norge
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Alle foto: Dag Jenssen

Designet og produsert i Norge
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Alle foto: Dag Jenssen
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Strekkmetall 
fra Midthaug

Designet og produsert i Norge

Midthaugs produktperm med 
strekkmetallprøver.

Ta kontakt med oss for teknisk support:
71 20 15 00, salg@midthaug.no

Strekkmetallprøver
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Brødrene Midthaug AS
Skallvegen 1, 6453 Kleive, Molde
71 20 15 00
salg@midthaug.no
www.midthaug.no
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