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Solide håndgreb 
til brug både ude og inde 
Serie MG

MIA-håndgreb til udvendig og indvendig 
montering, leveres i mange standardstø-
relser og i individuelle mål på bestilling.

Alle vore produkter produceres i Danmark 
på eget værksted, hvilket giver mulighed 
for stor fl eksibilitet.

MG-25
med
1 hul

MIA-håndgreb model MG

MG Standardfarver: 
Hvid  - RAL 9010.   
Sort  - RAL 9005.
Er belagt med rilsan.

MG Standardmodeller: 
MG-15     længde 15 cm. 
Dybde 5 cm og er udført 
i 1,6 cm stålrør med små 
fl anger på 3,7 cm med 
2 skruehuller. 

MG-15

MG Standardmodeller: 
Flance 6 cm, indvendig 
dybde 6 cm.
MG-25  længde  25 cm.
MG-30  længde  30 cm.
MG-40  længde  40 cm.
MG-50  længde  50 cm.
MG-60  længde  60 cm.
MG-70  længde  70 cm.
MG-80  længde  80 cm.
MG-90  længde  90 cm.
MG-100 længde  100 cm.

Vinklet 
45°

MG-110 længde 110 cm.
MG-120 længde  120 cm.
MG-130 længde  130 cm.
MG-140 længde  140 cm. 
MG-150 længde  150 cm.

MG Standardvarianter:
Greb over 150 cm laves på 
bestilling.

Udført i 2,5 cm stålrør og 
fl anger på 6 cm med 3 
skruehuller. 

MG Håndgreb specielle:
MG-25 med 1 hul længde 25 cm, 
fl ance 3,5 cm bred.
MG-30 med 1 hul længde 30 cm, 
fl ance 3,5 cm bred.

MG-30 vinklet 45° længde 30 cm.
MG-30 dybde 20 cm længde 30 cm.

MIA-Vinkelhåndgreb MG

MG-V  30 x 50 cm højre eller venstre 
samt efter mål.

MG-30

Længdemål er fra yderkant til yderkant af rør.
Alle MIA håndgreb kan leveres i andre 
farver, udformninger og mål på bestilling.

MIA-håndgreb til udvendig og indvendig 
montering, leveres i mange standardstø-
relser og i individuelle mål på bestilling.

Alle vore produkter produceres i Danmark 
på eget værksted, hvilket giver mulighed 
for stor fl eksibilitet.
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MG Standardvarianter:

MG Håndgreb specielle:
MG-25 med 1 hul længde 25 cm, 
fl ance 3,5 cm bred.
MG-30 med 1 hul længde 30 cm, 
fl ance 3,5 cm bred.

MG-30 vinklet 45° længde 30 cm.
MG-30 dybde 20 cm længde 30 cm.

MIA-Vinkelhåndgreb MG

MG-30


