
Bare Veranda® er Veranda!
.

De flotteste løsninger av Vinterhager, 
hagestuer, pergola, skyvedører, og rekkverk i 

glass og aluminium, produsert i Norge,
«skreddersydd» til deg!

La deg inspirere på våre 
nettsider; www.veranda.no

http://www.veranda.no/


Drømmerommet!
Veranda® Vinterhager og hagestuer blir produsert i Bergen spesielt 
tilpasset norske forhold og produseres etter dine spesifikasjoner. 
Du trenger ikke å ta hensyn til ”standard moduler”, fordi du selv 

bestemmer form og farge på din Vinterhage/hagestue 

Med seriene Basic, Iso, Comfort og Extreme har Veranda® løsninger 
som dekker alle de norske årstider og dine ønsker, enten du ønsker 
en enkel uisolert løsning til sommerbruk eller en fullisolert løsning 

som mer eller mindre skal integreres i boligen din.
Til alle Verandaløsningene finnes alle mulige typer glass å velge i 
mellom, soldempende, støydempende, ugjennomsiktig, etc. etc. 
Veranda skreddersyr løsninger som passer deg, din livsstil og din 
arkitektur. Snakk med din Veranda forhandler om mulighetene.

Bare Veranda® er Veranda



Skyvedører og foldedører!
Veranda® er solid norsk produsent av kvalitets skyvedører og 

foldedører i vedlikeholdsfri aluminium til vinterhager, hagestuer, 
pergola etc.

Basic, ISO, Comfort og Extreme seriene fra Veranda® leveres med karm 
på alle 4 sider, noe som gjør dem meget tette og stabile. Fra den 

enkleste uisolerte Basic til den fullisolerte Extreme med 3 lags 
energiglass og med markedets største utvalg fra 2 felt på 2 spor til 4 felt 

på 4 spor finner du ganske sikkert den skyvedøren du er ute etter.
Rammeløse helglass dører! 

Helglass skyvedører er et populært valg hvis man ikke ønsker 
«forstyrrende» rammer rundt dørbladene,- en ideell løsning til 
innglassing av balkonger, pergola og innvendige skillevegger.

Alle skyvedører fra Veranda blir produsert etter dine mål og 
spesifikasjoner! –

Veranda®  – spesialmål til standard mål pris!



Veranda® produktene produseres ved Verandas nye produksjonsanlegg på 
Storebotn næringspark på Askøy like utenfor Bergen som ble åpnet våren 

2021. De flotteste løsninger av Vinterhager, hagestuer, pergola, 
skyvedører, og rekkverk i glass og aluminium «skreddersys» etter dine 

spesifikasjoner av våre ærekjære og dyktige medarbeidere med 
førsteklasses utstyr i tipp-topp lokaliteter. 

Med røtter tilbake til 1985 har Veranda nå i 36 år vært med på den 
spennende utviklingen innen glass og aluminium og har i like mange år 

hatt gleden av å levere mange flotte prosjekter til det norske folk. 

Veranda produktene monteres av din Verandaforhandler som du finner på 
www.veranda.no

Bare Veranda® er Veranda!

Veranda® LINEA rekkverk 
til privat og prosjekt!

Veranda® rekkverket produseres 
etter mål slik at det passer perfekt til 

enhver terrasse, balkong og trapp. 
Materiell til LINEA rekkverk 

lagerføres hos Veranda® i Bergen i 
tre farger; hvit, sort og Natura . Har 

du tid å vente litt lenger kan du velge 
mellom mer enn 200  RAL farger. 

Veranda® LINEA rekkverk kan leveres 
med alle typer laminert 

sikkerhetsglass eller spiler. Til 
prosjekt produserer vi 

spesialløsninger med farget glass, 
perforerte eller tette felt etter 

ønske.  

Veranda® LINEA 
- rekkverk for framtiden!

Norskprodusert kvalitet fra Veranda®

http://www.veranda.no/
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