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Beskyttelse mot oversvømmelse og forurensning   

  
 

MFT vokser – Ny medarbeider  

Vi har gleden av å ønske Emil Krogstad Bjørnås velkommen 
til MFT. Emil skal i første omgang jobbe med salg av våre 
tilbakeslagsventiler og stengeluker.  
 
Emil har lang erfaring fra bransjen vår. Siden 2006 har han 
jobbet med salg av VA/VVS-produkter, blant annet pumper 
og ventiler, både hos leverandør og grossist.  Emil har også 
erfaring med leveranser til fiskerinæringen og øvrig industri.  
 
Med Emil på laget øker vi vår kapasitet og ikke minst vår 
tilstedeværelse hos våre kunder og forbindelser rundt om i 
Norge. Tilstedeværelse er viktig for MFT. Å få 
tilbakemeldinger fra våre kunder og ta del i deres erfaringer 
gjør oss bedre! 
 

 
 

Emil Krogstad Bjørnås 
Salgsingeniør 

 
Epost: emil@mft.no 
Mobil: 48 86 04 45 

 

 

 

  
MFT Stengeluker 

MFT tilbyr et stort utvalg av prefabrikkerte stengeluker i PE. 
Våre stengeluker har et bredt anvendelsesområde innenfor 
VA. Dette inkluderer transportsystem for overvann/ 
avløpsvann, fordrøyningsanlegg, pumpestasjoner og 
renseanlegg. Stengelukene kan også ha en funksjon i 
forbindelse med åpne anlegg og dammer.  
Vi har en rekke standardiserte modeller, men i likhet med 
vårt øvrige produktsortiment, kan tilby en stor grad av 
spesialtilpasninger.  
 
Stengelukene utvikles og fabrikkeres hos TBS i Nederland 
Materialene HDPE og syrefast stål gir: 
 

• Driftssikkerhet (Korrosjonssikre materialer med 
lang levetid) 

 

• Enkel montering: Ferdig løsning med lav vekt.  
 
Standard trykkkapasitet er 5 mVs, både ved oppstrøms- og 
nedstrøms montering.  
 
De fleste modellene er spindeloperert (stigende eller ikke- 
stigende spindel), og kan leveres med en lang rekke 
forskjellige operasjonsmuligheter. 
 
Mange stengeluker er tilpasset montering mot rette vegger. 
Våre stengeluker kan monteres direkte på en sirkulær vegg. 
For å forenkle montering og redusere installasjons-
kostnadene, kan vi levere fyllstykker i HDPE, tilpasset 
aktuelle kumdiameter.  
 
Vi har nylig utgitt våre første produktinformasjoner, FDV-
dokumentasjon og datablader på norsk. Disse er publisert 
på http://mft.no/mft-stengeluker/. 
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