
PROSJEKT REFERANSER
Rekkverk og innglassinger

Veranda Bergen as

Veranda Bergen er Glass og Fasadeentreprenør i Bergen og er søsterselskap til Veranda som 
produserer Veranda produktene. I 1985 ble vi etablert som Accord Glassbygg og har siden 
vært med på den spennende utviklingen innen glass og aluminium. I like mange år har vi 

hatt gleden av å levere utallige flotte prosjekter til det norske folk. I denne folderen 
presenterer vi noen av rekkverks og innglassings prosjektene vi har levert i Bergensområdet. 

La deg inspirere og la oss gjerne bistå dere med neste prosjekt.

Bare Veranda® er Veranda!
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Kronstadparken er et boligprosjekt i regi av BOB ved Danmarksplass i Bergen hvor Br. Ulveseth hadde 
totalentreprisen og ble ferdigstilt i 2022. På dette spennende prosjektet leverte vi mange av Veranda 
produktene; rekkverk, skillevegger i glass og aluminium, glassbaldakiner, Pergola og spiler i aluminium på av 
noen av balkongene. Vi benyttet vår rekkverksmodell Basic som ble kantmontert på balkongene, og glasset 
ble montert på utsiden av stolpene og ført ned til underkant balkongkant for å tilfredsstille støykravet fra 
trafikken rundt prosjektet. For å skjule balkongkanten ble nederste del av glasset silketrykket i en grå RAL 
farge. Innglassingene fikk glass med hvit og tre mønstret trykk. 

Kronstadparken, Danmarksplass



Lid Borettslag, Åsane 

Lid Borettslag fikk nye rekkverk fra Veranda i 2021 til sine nyrehabiliterte altaner. De gamle betong 
blomsterkassene som ble mye benyttet på 60 og 70 tallet ble fjernet. Her benyttet vi vår modell Classic 
som ble kantmontert ytterst der blomsterkassen var tidligere, noe som ga et betydelig større uteareal. 
De laminerte sikkerhetsglassene i rekkverkene ble levert med farget ugjennomsiktig folie i 4 farger, 
mørkest nede og gradvis lysere oppover i etasjene. 



Liakroken Borettslag, Åsane 

I 2020 leverte vi nye rekkverk til Liakroken Borettslags nyrehabiliterte altaner. 
De gamle betong blomsterkassene som ble mye benyttet på 60 og 70 tallet ble 
fjernet. Vi benyttet vi vår modell Classic som ble kantmontert ytterst der 
blomsterkassen var tidligere og ga beboer et betydelig større uteareal. De 
laminerte sikkerhetsglassene er levert med opalisert ugjennomsiktig folie.



I 2020 -2021 leverte vi nye rekkverk til Ulsmåg borettslag på 
Nesttun. Som underentreprenør til Berland Bygg monterte vi 
vårt Panorama rekkverk på 267 nye prefabrikkerte balkonger. 
Det ble benyttet kantskinne i hel lengde tilsvarende bredden 
på balkongen noe som forenklet montasjen og ga et meget 
stilrent og pent resultat. 

Ulsmåg BRL - Nesttun 



Villblomsten Søreide

I 2019 leverte vi rekkverk og innglassinger til Consto`s bolig prosjekt «Villblomsten» på Søreide. Her 
benyttet vi vår modell Vind som ble toppmontert på balkongene. Innglassingene er uført med faste 
brysningsfelt og 2, 3 og 4 felts skyvepartier. Villblomsten ble et helhetlig og stilfullt prosjekt som også 
ivaretar støykravene fra den trafikkerte veien utenfor.



Sandalen, Nesttun

2019 leverte vi rekkverk, glasstak og skillevegger til JM`s boligprosjekt Sandalshagen på Nesttun.
Her benyttet vi vår modell Basic som ble kantmontert på balkongene. Glasset ble montert på 
utsiden av stolpene og ført ned til underkant balkongkant. For å skjule balkongkanten ble 
nederste del av glasset levert opalfarget. På dette prosjektet leverte vi også skillevegger i 
ugjennomsiktig opalfarget glass og tak i glass og aluminium på de øverste balkongene.



Townhouse Skjold

I 2019 leverte vi rekkverk til prosjekt Dyrhaugen på Hop. Til dette eksklusive boligprosjektet benytte  
vi vårt helglassrekkverk Panorama. Vårt stolpefrie Panorama rekkverk passer perfekt på disse 
asymmetriske balkongene og setter prikken over I en på disse stilrene leilighetene. 



Leidarkollen, Loddefjord

JM`s prosjekt «Leiderkollen» i Loddefjord fikk rekkverk fra Veranda i 
2018. Her benyttet vi vår modell RIB som ble kantmontert. Stolpeskoene 
er her levert i lys grå Natura farge som gir et stilfullt utrykk. RIB er et 
klassisk rekkverk med stående spiler og er velegnet til alle typer 
balkonger, svalganger, trapper og utemiljøer.



Solberget, Nesttun

Block Watne boligprosjekt «Solberget» på Nesttun ble ferdigstilt i 2018 med rekkverk fra 
Veranda. Her benyttet vi vår modell Basic som ble kantmontert på balkongene. Glasset ble 
montert på utsiden av stolpene og ført ned til underkant balkongkant. For å skjule balkongkanten 
ble nederste del av glasset silketrykket i en blå RAL farge og gir et pent uttrykk. På dette 
prosjektet monterte vi også skillevegger i ugjennomsiktig opalfarget glass som også fikk en 
silketrykket blå kant nederst. På utearealene benyttet vi modell RIB med stående spiler.



Portalen, Bergen sentrum

Portalen er et bolig prosjekt i regi av BOB ved Puddefjorden i Bergen og utført i totalentreprise av Strand ferdigstilt 
i 2017. Portalen er et innovativt prosjekt med Veranda Basic skyvedører i full høyde som sammen med den 
integrerte dekkekantprofilen utgjør fasaden på begge sider av bygget. RIB spilerekkverk på innsiden sørger for 
nødvendig sikring og sørger samtidig for at rikelig med lys slipper inn på balkongene. På Portalen leverte vi også 
dekor rammer i aluminium i staffasjefarger som ble montert på utsiden av noen av skyvefeltene. Den store 
åpningen, portalen som gir karakteristikk til bygget, benyttes til aktiviteter. Hele himlingen i portalen har vi kledd 
med speil som gir en spennende effekt i Bergens største speilhimling!



Søreideåsen

Like over innslaget til Knappentunellen ligger disse to bolig 
blokkene.  I 2016 leverte vi rekkverk, innglassinger og støyskjerm 
til dette flotte prosjektet hvor Konseptbygg var byggherre. På 
grunn av den sterkt trafikkerte veien like nedenfor var det 
nødvendig med en støyskjerm i front som er utført i glass og 
aluminium. Balkongene er glasset inn med skyvepartier og 
rekkverket er av type Vind som har Opalfarget glass i første 
etasje og for øvrig klart glass  

Støy og vindskjerming



Denne flotte eneboligen var plaget med både trafikkstøy og nordavind fra alle kanter. 
Løsningen ble en VIND støyskjerm med Integrerte dører som ble montert på 
eksisterende murer. Beboerne fikk dermed en flott og lun uteplass som kan benyttes 
til lek og opphold i stedet for den forblåste og støyfulle hagen de hadde tidligere     



Vind stop hev/senk vind/støyskjerm

Vind  fast vind/støyskjerm

Vind fast vind/støyskjerm med sotet glass nede



Disse rekkehusene har fått et flott BASIC 
rekkverk med sorte profiler og sotet glass 
som byr på en flott entré. Mange vinkler og 
knekker er utfordrende men lar seg greit 
løse med rekkverk fra Veranda som 
skreddersys til hvert enkelt prosjekt    

Småhus prosjekter 



Eneboliger

LINEA Rekkverksystemet fra Veranda er velegnet til både store og 
små prosjekter. Med 6 modeller som utgangspunkt er det lett å 
finne en løsning som passer til ditt prosjekt. Etter avtale produseres 
rekkverkene på Verandafabrikken etter mål tilpasset den enkelte 
balkong slik at resultatet blir perfekt.  



Rundt trappen er der her brukt det meget anvendelige VIND rekkverket. 
Integrert port gir enkel tilkomst og et pent inntrykk. Til le for vinden som 
kommer snikende rundt hjørnet har vi her brukt en Basic skyvedør med 
fast felt som sikring mot trappen

På bildet under har vi benyttet VIND rekkverk som forhøyning av 
eksisterende mur. En stilren match til dette flotte funkishuset



Veranda, -
innovativ og 

løsningsorientert 
samarbeidspartner 

med
egen produksjon 

og egne montører
i Bergen



Veranda Bergen har egne dyktige montører som kjenner 
Veranda produktene godt  og sørger for at produktene blir 
montert som de skal og fungerer problemfritt i år etter år.  



Veranda® LINEA rekkverk  – til både store og små prosjekter!
Veranda® rekkverket produseres etter mål slik at det passer perfekt til enhver terrasse, balkong og trapp.

LINEA rekkverk kan leveres i alle RAL farger, materiell til hvit, sort og Natura lagerføres i Bergen. 
Veranda® LINEA rekkverk kan leveres med alle typer laminert sikkerhetsglass, farget glass, spiler 

perforerte eller tette felt etter ønske.  

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

Norskprodusert kvalitet!
Veranda® produktene produseres ved Verandas produksjonsanlegg på Storebotn 

næringspark på Askøy like utenfor Bergen som ble innviet 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

Storebotn 39, 5309 Kleppestø  Telefon; 55 29 05 02
Mail; post@veranda.no - web; www.veranda.no
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