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Kortreist kvalitet!
Alle Veranda® produktene inklusiv våre LINEA rekkverk blir produsert i Verandas egen 
fabrikk på Storebotn Næringspark på Askøy like utenfor Bergen. I disse netthandeltider  
hvor det synes populært å flagge ut norsk industri til utlandet går Veranda® mot 
strømmen og fortsetter satsingen i Norge. Våren 2021 flytter vi derfor inn i vårt splitter 
nye produksjonsanlegg på vår nabotomt Storebotn 39. Foruten tipp topp fasiliteter og 
produksjonsutstyr vil vi her også få landets flotteste utstilling av Veranda® produkter. 

Verandas utvikling i gjennom snart 36 år er en tydelig indikasjon på at mange 
Norske kunder er kvalitetsbevisste og ønsker bærekraftige og kortreiste 
skreddersydde kvalitetsprodukter. 

Veranda® - når ute blir inne!

BARE VERANDA® ER VERANDA!
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Kvalitetsrekkverk i aluminium fra Veranda®

Med unntak av Vindstop lagerfører vi materiell til alle våre LINEA rekkverk 
i Bergen i tre farger; hvit, sort og Natura. På få uker leveres rekkverket 
«skreddersydd» til din terrasse. Har du tid å vente litt lenger kan du velge 
mellom mer enn 200 farger. Noen utvalgte Veranda farger kan du se på 
side 14. 

VindStop heve og senkbar levegg har noe lenger leveringstid da materiell til 
denne modellen ikke lagerføres i Bergen. 

Klart glass er mest populært for å beholde utsikten, men der finnes selvsagt 
også mange andre glasstyper å velge mellom. De vanligste kan du se på 
side 14. 

Måleskjema som kan benyttes i forbindelse med forespørsler og bestillinger 
finner du på side 17 og 18.

Denne brosjyren viser våre mest populære varianter. Snakk med din Veranda® 
forhandler om mulighetene med de unike vedlikeholdsfrie LINEA rekkverkene 
fra Veranda®

DRØMMEN OM LINEA

VindStop
Heve og senkbar levegg
Se side; 9

Basic side 4

Vind side 7

Classic side 5

Panorama side 8

Exclusive side 6

Rib side 9
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Med slanke smidige vedlikeholdsfrie
aluminiumsprofiler framstår Basic som en 
smekker og tidløs ramme rundt din balkong 
og terrasse. Glasset står i en horisontal 
aluminiumsprofil nede og i et spor i håndlisten. 
LINEA Basic gir et elegant inntrykk og stjeler 
lite utsikt.

LINEA Basic leveres med rektangulær
håndlist med avrundet topp.

LINEA – BASIC

Kantmontert          Toppmontert    Rektangulær håndlist            Hvit, natura og sort farge
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LINEA Classic er et tidløst rekkverk hvor 
glasset står i en horisontal aluminiumsprofil 
både oppe og nede og har en åpning mellom 
glasslist og håndlist. LINEA Classic er også 
mye brukt i kombinasjon med spilerekkverket 
LINEA RIB.
 
Classic leveres både med rektangulær 
håndlist med avrundet topp og rund håndlist.

LINEA – CLASSIC

Kantmontert          Toppmontert   Rund og rektangulær håndlist  Hvit, natura og sort farge
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LINEA Exclusive er et eksklusivt rekkverk 
med tidløst preg hvor glasset monteres med 
klemfester og lar glasset «sveve» mellom 
stolpene.

LINEA Exclusive gir et meget smekkert og 
elegant inntrykk. 

Exclusive leveres både med rektangulær 
håndlist med avrundet topp og rund håndlist.

LINEA – EXCLUSIVE

Kantmontert          Toppmontert   Rund og rektangulær håndlist  Hvit, natura og sort farge
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LINEA Vind gir deg en lun plass samtidig som 
du beholder utsikten. LINEA Vind har en unik 
stolpeinnfesting med skjulte bolter som gir et 
moderne og elegant uttrykk.
Glasset er vertikalt innfestet i et spor i stolpen 
og gir et uttrykk som vil gli rett inn i de fleste 
arkitekturer.

LINEA Vind leveres med rektangulær håndlist 
med avrundet topp.

LINEA Vind kan også leveres som levegg og 
opp til 180cm høyde.

LINEA – VIND

           Toppmontert   Rektangulær håndlist             Hvit, natura og sort farge
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LINEA Panorama er et helglass rekkverk hvor 
selve glasset spiller hovedrollen og gir deg 
panoramautsikt uten sjenerende stolper. 

Glasset monteres i en kraftig vedlikeholdsfri 
aluminiumsprofil i bunn. Profilen kan leveres for 
kant, eller gulvfesting

En liten håndlist på toppen av glasset sørger for 
økt styrke og stabilitet. 

LINEA Panorama kan også leveres med hånd-
list klargjort for LED belysning.

LINEA – PANORAMA

Kantmontert	 	 								Toppmontert	 	 	Rund	og	firkantet	håndlist								Naturelokserte	profiler
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RIB – lekkert med vertikale spiler. Linea RIB 
gir et robust «smijerns» inntrykk. 

RIB kan fint kombineres med de øvrige Linea 
modellene men er kanskje spesielt flott i 
kombinasjon med LINEA Classic.

LINEA RIB leveres både med rektangulær 
håndlist med avrundet topp og rund håndlist.

LINEA – RIB

Kantmontert          Toppmontert   Rund og rektangulær håndlist  Hvit, natura og sort farge
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Når vinden er et problem er 
 Veranda® VindStop løsningen! 
Justerbar levegg som med et enkelt 
grep heves og senkes til ønsket 
høyde mellom 110cm til 190cm. 
Utført i vedlikeholdsfri aluminium 

– selvfølgelig!

Justerbar vindskjerming
- ikke la nordavinden 
bestemme om kaffen 
kan nytes på balkongen.

VERANDA®

VindSTOP
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LEVEGGER OG STØYSKJERMER

Vind levegg med sotfarget glass

Vind levegg med sot opal glassVind levegg med klart glass

Skyvbar levegg med opal glass
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Integrert port med glass eller spiler 
leveres på mål.

INTEGRERT PORT
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HÅNDLISTER og innfestningsdetaljer

Linea Basic, Classic, Rib og Vind leveres med rektangulær 
håndlist med avrundet topp. Classic og Rib kan også leveres med 
rund håndlist. Panorama leveres med rektangulær håndlist og kan 
også leveres med rund håndlist klargjort for LED belysning.

Panorama kantmontert.

Panorama gulvmontert.

Panorama håndlistPanorama håndlist med LED

VIND innfestingsdetaljer

Fotplate og fot monteres.

Håndlist på toppen monteres.

Stolpe monteres.

Glass og lister monteres.

Gulvfeste

Håndlister

Kantfeste
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Glasset, - en viktig del av rekkverket!
Der stilles strenge krav til et godkjent rekkverk, ikke minst når det gjelder glasset og 
innfestingen av dette. Feilmontert glass er ikke bare farlig men det kan også gå ut over 
levetiden. 

Linea rekkverk fra Veranda tilfredsstiller alle krav og forskrifter, og du kan være trygg på at 
glasset som benyttes i et Linea rekkverk er korrekt montert og godkjent til formålet uansett 
modell. De vanligste glasstypene Veranda leverer er vist på bildet under.

Fargevalg
Materiell til Linea lagerføres i Bergen i standard hvit, Natura og sort granitt. I fargeviften til 
høyre ser du en oversikt over noen utvalgte farger vi kan tilby med den flotte ru og matte
overflaten Granitt. Linea kan i tillegg leveres i alle RAL farger, noe som betyr at du har flere 
hundre forskjellige farger å velge mellom. 

2 sider klart glass 
med opal folie

2 sider sot glass 
med opal folie

2 sider sot glass 
med sot folie

2 sider sot glass 
med klar folie

2 sider klart glass 
med sot folie

2 sider klart glass 
med klar folie
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Referanser eneboliger 
og rekkehus

Basic

Vind

Classic

Panorama

Exclusive

Rib
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Referanser eneboliger 
og rekkehus

Vind

Basic

Vind

Basic

Vind, Panorama samt BasicISO hagestue 

Basic
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MÅLESKJEMA VERANDA REKKVERK
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LINEA	er	et	fleksibelt	og	komplett	rekkverkssystem	som	lett	kan	tilpasses	
alle stilarter og er med på å forsterke byggets arkitektoniske uttrykk. 
LINEA produseres i mange ulike varianter og tilfredsstiller alle krav som stilles 
til denne viktige delen av bygningen. Pulverlakkert eller eloksert aluminium 
sørger for holdbarhet gjennom mange generasjoner og at sluttbruker stort sett 
bare	trenger	å	tenke	på	ordinært	renhold	av	glass	og	profiler.

LINEA beholder utsikten og sparer vedlikehold, – beboerens drøm..

Teknisk hjørne

Fakta LINEA rekkverk:
LINEA rekkverk produseres av Veranda® og 
prosjekteres i klasse A iht. NS1991.1 
og påliteligsklasse CC1/RC1  iht. NS1990 

LINEA rekkverk til bolig prosjekteres ihht. Linjelast 
1kN i bygningskategori A,B og C1
 
LINEA rekkverk oppfyller alle krav i hht. TEK17.
og leveres med avrundet håndlist.

LINEA rekkverk utføres i pulverlakkert eller 
eloksert aluminium legering 6061T6/T651. 
 
Boltekvalitet på utendørs innfesting er 
syrefast A4 (316)

LINEA rekkverk leveres med laminert 
sikkerhetsglass i henhold til NS3510

Rekkverkshøyder:
Det er krav til rekkverk der hvor det er 
nivåforskjeller på mer enn 50cm. 
Minstekrav til høyden på rekkverket er 1m. 
Ved nivåforskjeller på mer enn 10 meter er 
kravet til høyden på rekkverket 1,2m

LINEA PROSJEKT REKKVERK 
- et naturlig valg for den kvalitetsbevisste bruker og utbygger
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Veranda® har både utstyr og kompetanse til å levere spesial løsninger til mange  formål. 
Helfarget eller delvis farget glass kan brukes for å oppnå ulike inntrykk og funksjoner. 
Skillevegger med opal glass for å begrense innsyn og tak med klart eller opalfarget glass
kan integreres i løsningene. Taket over balkongene leveres selvsagt også av Veranda.  

spesialløsninger

Skjult dekkeforkant er en 
god løsning både med tanke 
på redusert støy og estetikk. 
Et glass i full høyde med 
silketrykk eller farget PVB 
folie på nederste del er en 
god løsning i stedet for å 
dele glasset i to med en 
«smussamlende» profil.
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Mange leilighetsprosjekter som ble bygget på 60 og 70 tallet har store massive 
blomsterkasser som stjeler både plass og utsikt.

Veranda er naturlig leverandør til mange prosjekter hvor blomsterkassene fjernes 
og erstattes med et flott vedlikeholdsfritt  rekkverk i aluminium.

Lyst, luftig og vedlikeholdsfritt!

FRA TRAUST TIL MODERNE
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REFERANSEPROSJEKTER

JM - Rib Strand - Rib rekkverk og Basic skyvedør JM - Basic rekkverk og Basic tak

Block Watne - Basic med skjult dekkeforkant.
Rib på uteareal

Townhouse - Panorama Consto - Basic innglassing og rekkverk



23

REFERANSEPROSJEKTER

Strand - Basic med utvendig montert glass forbi dekkeforkant og horisontale 
spiler på utsiden.

Konseptbygg - Basic med innvendig montert glass. Kantmonterte stolper i front og 
toppmonterte på sidene.

JM - Basic med innvendig montert glass og kantmonterte stolper.
Farget PVB folie mellom glassene.

Konseptbygg - Balkonger; Basic med innvendig montert glass med opalfarget PVB 
folie mellom glassene. Uteareal; RIB. Kantmonterte stolper. 



DIN VERANDA-FORHANDLERVINTERHAGER        HAGESTUER        SKYVEDØRER        REKKVERK

Det tas forbehold om trykkfeil og eventuelle feil eller mangler i 
produktbeskrivelsene eller annen informasjon som fremkommer 
i katalogen. Verandaproduktene er under kontinuerlig utvikling 
og kan avvike fra bilder og illustrasjoner i katalogen.
 
Veranda rekkverk katalog versjon 1 – copyright©veranda2021


