Loftstrapper
og veggluker

Et produkt fra

Et klassisk
symbol for
svensk kvalitet

Form og funksjon som holder i generasjoner. Slik tenker vi når vi utvikler
produktene våre. Fra idé til virkelighet følger vi nøye visse stikkord for
å forsikre både oss selv og sluttbrukeren om at hver eneste detalj er av
høyeste klasse. Noen av disse stikkordene er slitestreke materialer og robuste konstruksjoner, hva vi kaller klassiske symboler for svensk kvalitet.
Sammenlagt har vi nærmere tretti års erfaring med å utvikle loftstrapper
og veggluker for moderne hjem og offentlige miljøer. Målet er å skape
forutsetninger for individuelle valg og unike alternativer, og samtidig
oppfylle tøffe krav når det gjelder slikt som estetikk, praktisk nytte og
sikkerhet. I lang tid har vi vært blant de internasjonalt ledende varemerkene innen dette området, med salg over hele verden. På de følgende
sidene kan du studere sortimentet vårt litt mer inngående.

For miljøer som krever mer
MidMades sortiment av loftstrapper og veggluker inneholder noe for alle
anledninger. Fra klassiske 3-delte trestiger med brannklassifisert loftsluke
til veggluker i hvit polystyren for eksklusive hjemmemiljøer.

Totalt finnes tolv loftstrapper, fire veggluker og en serie utfyllende produkter og tilbehør, som i kombinasjon med hovedproduktene gir ytterligere fordeler. For eksempel ekstremt
lave U-verdier for bomiljøer med høye krav til energisparing,
forhøyet sikkerhet, og muligheten for å finne riktig passform
i rom som er trangere eller høyere enn normalt.
Hovedmaterialet i produktene våre er langsomtvoksende
gran, aluminium og polystyren. Vegglukene kan vendes mot
både høyre og venstre og har isolasjon som oppfyller nordiske og europeiske standarder for blant annet brannbeskyttelse, trekksikkerhet og energieffektivitet. Her jobber vi med
tykke lag celleplast og steinull, som automatisk sørger for at
selv våre enkleste produkter er tilpasset miljøer som krever
mer.
MidMade står for friheten til å finne den riktige løsningen
som gir høy ytelse i mange år. Produksjonen skjer i vår kvalitetssikrede fabrikk i Timrå i Nord-Sverige, under overvåkning
av erfarne konstruktører. En trygg garanti for deg som setter
pris på høy standard.

Produkt					Tilbehør

Yttermål karm (mm)
Isolering
U-verdi*
Brannklasse
					

Forlengelsesdel
i tre

LEX 30

540x1130 / 670x1130

30 mm celleplast

0,82

nei

LEX 70

540x1130 / 700x1130

70 mm celleplast

0,40

LEX 60

540x1130 / 700x1130

60 mm steinull

LEX 70 SAX

540x820 /540x1130 /700x1130

LEX 60 SAX
ISO 30

Forlengelsesdel
i aluminium

Beskyttelsesrekkverk
D1003

Håndleder
universal

x		

x

x

nei

x		

x

x

x

1,00

EI 30

x		

x

x

x

70 mm celleplast

0,40

nei			

x		

540x820 /540x1130 /700x1130

60 mm steinull

1,00

nei			

x		

580x1180 / 680x1180

30 mm celleplast

0,82

nei

x

x		

Loftsluke		
for passivhus

x

680x1280 / 680x1380									
ISO 70

580x1180 / 680x1180

70 mm celleplast

0,40

nei

x		

x

x

680x1280 / 680x1380									
LUX A1120

570x1116

50 mm celleplast

0,54

nei

x		

x

x

x

LUX A1220

570x1116

50 mm celleplast

0,54

nei		

x

x

x

x

LUX PROFFS A5220

606x1136

50 mm steinull

0,61

EI 60		

x

x		

LUX PROFFS A5230

736x1436

50 mm steinull

0,61

EI 60		

x			

LUX PROFFS SAX

606x836 / 606x1136

50 mm steinull

0,61

EI 60			

x		

											
SAN 70

540x790 / 580x1100

70 mm celleplast

0,41

nei

SAN 60

540x790 / 580x1100

60 mm steinull

1,00

EI 30

LUX B1010 /B1020

570x800 / 570x1100

50 mm celleplast

0,54

nei

LUX PROFFS B5010/B5020

570x800 / 570x1100

50 mm steinull

0,61

EI 60

					
LEX D70 loftsluke

570x1100 / 540x1130

70 mm celleplast

0,20**

nei

700x1130 / 680x1280			
LUX D1020 loftsluke

LEX Loftstrapp med stige i
langsomtvoksende gran eller saks i
aluminium. Godt isolert luke i standardutførelse, eller utførelse med
brannklasse EI30. Modeller i serien:
LEX 30/70/60 og LEX SAX 70/60.

570x1100

50 mm celleplast

ISO 3-delt loftstrapp i langsomtLEX Loftstrapp med 3-delt stige i
voksende gran med lettere eller
langsomtvoksende gran eller alumigodt isolert og kledningsbar luke.
nium. Luke i hvit polystyren med fiModeller i serien: ISO 30 og ISO 70. nish av høy klasse. Modeller i serien:
LUX A1120 og LUX A1220.

0,33***

LUX PROFFS Loftstrapp med 3-delt
stige eller saksestige i aluminium.
Metallplateluke i henhold til brannklasse
EI60. Modeller i serien: LUX PROFFS
A5220/5230 og LUX PROFFS SAX.

nei

SAN Fleksibel og godt isolert
veggluke i standardutførelse,
eller med brannklasse EI30.
Modeller i serien: SAN 70 og
SAN 60. Kan produseres i
spesialformat.

*
U-verdiberegning utført av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
** Beregnet i kombinasjon med loftstrapp LEX 70 og ISO 70
*** Beregnet i kombinasjon med loftstrapp LUX A1120.

LUX Isolert veggluke i hvit poly-

LUX PROFFS Kraftig veggluke

styren med integrert utfôring og
finish av høy klasse. Modeller i
serien: LUX B1010/B1020

i metall med isolasjon og integrert
utfôring i henhold til brannklasse
EI60. Modeller i serien: LUX
B5010 og LUX B5020.

LOFTSLUKE Utfyllende produkt
med ekstremt lav U-verdi. Finnes i
to utførelser, tilpasset LEX, ISO og
LUX loftstrapper. Modeller i serien:
LEX D70 og LUX D1020.

Et produkt fra
www.sscgroup.se

