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Vindstrappor
och väggluckor



En klassisk 
symbol för 

svensk kvalitet

Form och funktion som håller i generationer. Så tänker vi när vi utvecklar 
våra produkter. Från idé till verklighet följer vi noggrant vissa ledord för 
att försäkra både oss själva och slutanvändaren om att varje detalj är av 
högsta klass. Ett av dessa ledord handlar om tåliga material och kraf-
tiga konstruktioner, det vi kallar den klassiska symbolen för svensk kva-
litet. Sammantaget har vi närmare trettio års erfarenhet av att utveckla 
vindstrappor och väggluckor till moderna hem och offentliga miljöer. 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för individuella val och unika 
alternativ, och samtidigt möta tuffa krav kring saker som estetik, praktisk 
nytta och säkerhet. Sedan länge är vi ett av de internationellt ledande 
varumärkena inom detta område med försäljning över hela världen. På 
följande sidor kan du studera vårt sortiment lite mer ingående. 



För miljöer som kräver mer
MidMades sortiment av vindstrappor och väggluckor  

innehåller något för alla tillfällen. Från klassiska 3-delade  
trästegar med brandklassad taklucka till väggluckor  

i vit polystyren för exklusiva hemmamiljöer. 

Totalt finns tolv vindstrappor, fyra väggluckor samt en 
serie komplementprodukter och tillbehör, som i kombination 
med huvudprodukten ger ytterligare fördelar. Till exempel 
extremt låga U-värden för boendemiljöer med höga energi-
krav, förhöjd säkerhet och möjligheten att hitta rätt pass-
form i utrymmen som är trängre eller högre än normalt.

Huvudmaterialet i våra produkter är senvuxen gran, alumi-
nium och polystyren. Väggluckorna kan vändas åt både 
höge r och vänster och är isolerade för att möta nordiska och 
europeiska standarder för bland annat brandskydd, drag-
säkerhet och energieffektivitet. Här jobbar vi med kraftiga 
lager cellplast och stenull, vilket automatiskt anpassar även 
våra enklare produkter till miljöer som kräver mer.  

MidMade står för friheten att hitta rätt lösning som presterar 
i många år. Tillverkningen sker i vår kvalitetssäkrade fabrik i 
Timrå, norra Sverige, under insyn från erfarna konstruktörer. 
En trygg garanti för dig som tycker om hög standard.



Produkt     Tillbehör 

 
 
 Yttermått karm (mm) Isolering U-värde* Brandklass Förlängningdel Förlängningdel Skyddsräcke Handledare Överlucka  
     i trä i alu D1003 universall för passivhus

LEX 30 540x1130 / 670x1130 30 mm cellplast 0,82 nej x  x x 

LEX 70 540x1130 / 700x1130 70 mm cellplast 0,40 nej x  x x x

LEX 60 540x1130 / 700x1130 60 mm stenull 1,00 EI 30 x  x x x

LEX 70 SAX 540x820 /540x1130 /700x1130 70 mm cellplast 0,40 nej   x  

LEX 60 SAX 540x820 /540x1130 /700x1130 60 mm stenull 1,00 nej   x  

ISO 30 580x1180 / 680x1180 30 mm cellplast 0,82 nej x  x x 

 680x1280 / 680x1380         

ISO 70 580x1180 / 680x1180 70 mm cellplast 0,40 nej x  x x 

 680x1280 / 680x1380         

LUX A1120  570x1116 50 mm cellplast 0,54 nej x  x x x

LUX A1220 570x1116 50 mm cellplast 0,54 nej  x x x x

LUX PROFFS A5220 606x1136 50 mm stenull 3,89 EI 60  x x  

LUX PROFFS A5230 736x1436 50 mm stenull 3,89 EI 60  x   

LUX PROFFS SAX 606x836 / 606x1136 50 mm stenull 3,89 EI 60   x  

           

SAN 70 540x790 / 580x1100 70 mm cellplast 0,41 nej

SAN 60 540x790 / 580x1100 60 mm stenull 1,00 EI 30

LUX B1010 /B1020 570x800 / 570x1100 50 mm cellplast 0,54 nej

LUX PROFFS B5010/B5020 570x800 / 570x1100 50 mm stenull 3,89 EI 60

     

LEX D70 överlucka 570x1100 / 540x1130 70 mm cellplast 0,40** nej

 700x1130 / 680x1280   

LUX D1020 överlucka 570x1100 50 mm cellplast 0,33*** nej

LEX Vindstrappa med stege i 
senvuxen gran eller sax i aluminium. 
Kraftigt isolerad lucka i standard-
utförande eller i brandklass EI30. 
Modeller i serien: LEX 30/70/60 och 
LEX SAX 70/60.

ISO 3-delad vindstrappa i sen-
vuxen gran med lättare eller kraftigt 
isolerad och klädbar lucka. Model-
ler i serien: ISO 30 och ISO 70.

LUX Vindstrappa med 3-delad 
stege i senvuxen gran eller alumi-
nium. Lucka med hög finish i vit 
polystyren. Modeller i serien: LUX 
A1120 och LUX A1220.

LUX PROFFS Vindstrappa med  
3-delad stege eller saxstege i alumi-
nium. Lucka i plåt enligt brandklass 
EI60. Modeller i serien: LUX PROFFS 
A5220/5230 och LUX PROFFS SAX.

* U-värdesberäkning utförd av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
** Beräknad i kombination med vindstrappa LEX 70 och ISO 70
*** Beräknad i kombination med vindstrappa LUX A1120.

SAN Flexibel och kraftigt 
isolerad vägglucka i standard-
utförande eller i brandklass 
EI30. Modeller i serien: SAN 
70 och SAN 60. Kan tillverkas i 
specialformat.

LUX Isolerad vägglucka i vit 
polystyren med integrerat foder 
och hög finish. Modeller i serien: 
LUX B1010 och LUX B1020. 

LUX PROFFS Kraftig vägg-
lucka i plåt med isolering och 
integrerat foder enligt brandklass 
EI60. Modeller i serien: LUX 
B5010 och LUX B5020.

ÖVERLUCKA Komplement-
produkt för extremt låga U-värden. 
Finns i två utföranden, anpassade 
till LEX, ISO och LUX vindstrappor. 
Modeller i serien: LEX 70 och LUX 
D1020.
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