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Verandaguiden

L e v i h a r m o n i m e d n a t u re n …
GRANDEUR NATURE
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SAMMEN MED DIN GN-VERANDA® BYGGER
KAN DU SKAPE EN NY RAMME FOR DIN TRIVSEL

Lederartikkel

Sammen med vår GN-Veranda® bygger, kan du være sikker på at du har det rette utgangspunkt
for din veranda. Siden 1999, og med mer enn 50 forhandlere, består vårt nettverk av anerkjente
eksperter innen design, kreasjon og fabrikasjon av verandaer. Stor ekspertise har alltid vært vårt
mål, og for oss er hvert eneste prosjekt unikt. Vi legger alle våre midler til din rådighet for å gjøre
din veranda mest mulig vellykket. Hvert år innoverer vi på høyt teknisk nivå med flertallige
kvalitetsetiketter, produkter, profilserier og garantier – og vi fokuserer på et høyt servicenivå.
Utforsk denne klare og komplette guiden og la deg inspirere, - din GN-Veranda® bygger står til
tjeneste som din nære samarbeidspartner gjennom utarbeidelsen av ditt prosjekt.

M.DURIBREUX
President for nettverket i Europa
RONNIE PEDERSEN
Ansvarlig for nettverket i Skandinavia

GN-Veranda® byggeren er din ideelle samarbeidspartner hvis du drømmer om å bygge en veranda. Byggeren garanterer og forplikter seg til; -Å levere en veranda som er
designet og fabrikkert spesielt til deg, - å overholde de avtalte tidsfrister, - sørge for en installasjon av høy teknisk karakter, samt å gi deg alle rådene du trenger underveis.
Å komme til din GN-Veranda® bygger, er i tillegg en garanti for det største utvalg av materialer, farger og ekstrautstyr.
GN-Veranda® byggeren er alltid tilstede for å hjelpe deg til å få utført ditt prosjekt på beste mulige måte.
Det er ingen grunn til å nøle lenger, -sett dine drømmer ut i livet og nyt glede av hagen eller terrassen din både sommer og vinter.
GRANDEUR NATURE
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ET NETTVERK AV EKSPERTER ER HER FOR Å HJELPE DEG

FORPLIKTELSENE TIL DIN BYGGER
Å TILBY PRODUKTER OG KOMPONENTER SOM HAR
BLITT TESTET OG ER VELPRØVD I BRUK

Nettverket

For å garantere kvaliteten på produktene har din GN-Veranda® bygger fått testet
disse før fabrikasjon.

120 000 m2 glass

80 000 kilometer med aluminium

• Teknisk avdeling kontrollerer kvaliteten i alle aspekter, - detaljer, profiltykkelser, kvaliteten til
varme- og lydisolasjon,
• Produktene gjennomgår en serie av tester og beregninger for:
- Tetthet mot Luft, Vann og Vind.
- Holdbarhet mot snø og varmeanalyse, validert av sertifiserte beregningsmetoder.
- Levetiden til tilbehør (hjul, osv.).

TILBY DEG EN INSTALLASJON AV HØY TEKNISK
KARAKTER
Isolering, belysning, drenering av regnvann, tetthet, beregning av vekt og bæreevne, urbane
normer og sikkerhetsstandarder, er alle elementer som gjør utformingen og installasjonen av en
veranda meget komplisert, og som krever stor nøyaktighet og kompetanse. Din GN-Veranda®
bygger sørger for kontinuerlig oppfølging av kompetansen for hver designer og installatør av
verandaer.

- FORSIKRER DEG EN 5 ÅRS GARANTI FOR DIN VERANDA

- FORENKLE DINE ADMINISTRATIVE OPPGAVER

I samsvar med lovverket gir din GN-Veranda® bygger en 5 års garanti på din veranda.

Din GN-Veranda® bygger kan veilede deg gjennom alle steg i prosessen for å unngå feller, samt
sørge for at utformingen av din drømmeveranda følger alle administrative og lovmessige
forpliktelser fram til byggetillatelse foreligger.

- UTFØRER FOR DEG EN FULLSTENDIG SKREDDERSYDD
VERANDA

- RESPEKTERER TIDSFRISTENE SOM VI HAR OPPGITT

25 års erfaring

6000 tonn med profiler
Din GN-Veranda® bygger har ingen “prefabrikkerte“ verandaer på lager. Alle detaljene på
tegningen, hver karm, hver taksperre, hver dør eller vindu og hver glassplate er spesielt tegnet og
fabrikkert for ditt prosjekt. Det er grunnen til at din GN-Veranda® er unik og original, og
spesiallaget til deg.

Din GN-Veranda® bygger disponerer de siste innovasjoner innen avansert teknologi for å
kvalitetssikre leveransen, holde tidsfristene, samt å respektere kvaliteten til GN-Veranda®. Etter
inngått leveringsavtale med deg, og etter å ha evnt. innhentet de nødvendige tillatelser, vil din
verandafabrikant forplikte seg til å respektere den avtalte leveringstid.

- GARANTERER DEG EN ÅRLIG EKSPERTOPPFØLGING
Gode råd, garantier, vedlikehold, utførelse…
Din GN-Veranda® bygger har et solid nettverk bak seg, og er eksperten som lar deg gjennomføre verandaprosjektet ditt på en optimal og vellykket måte.
Fordi hvert prosjekt er unikt, er hver veranda fra GN-Veranda® også unik. Utførelsen av din veranda kombinerer

hjelpe deg med å: utføre alle administrative formaliteter, velge materiale, former og farger, - etapper som lar deg

kompetanse, teknikker, og materiale som er spesielt tilpasset ditt prosjekt. Det tas med i betraktningen de mange

nyte full glede av din veranda i lang tid fremover. Denne katalogen er mye mer enn bare en katalog, den er en

variabler som stilen til huset ditt, klimaet der du bor, samt levestilen din og miljøet. Prosjektet ditt er også viktig

guide over alle valgene du har og vil forhåpentlig gi deg svar på de fleste spørsmålene dine.

for oss siden det angår din livskvalitet. Hver utformer/byggeren som er tilsluttet nettverket GN-Veranda® tegner,

Vår GN-Veranda® bygger står til din disposisjon for å gi deg enda flere detaljer, og gi deg de nødvendige

planlegger, og utfører verandaer over store deler av Europa. Gjennom alle etapper i prosjektet ditt, vil rådgiveren

presiseringer for prosjektet ditt. Ikke nøl med å kontakte byggeren!

Fordi et hus er et levende sted, kan din GN-Veranda® bygger sørge for en årlig oppfølging av din
veranda, for å forebygge alle eventuelle feil som kan skade konstruksjonen, og senke nivået av
termisk og akustisk beskyttelse, samt tettheten til din veranda. For et årlig abonnement på kr
2000,- eks mva, kan din GN-Veranda® bygger avlegge deg et årlig besøk og foreta en grundig
kontroll for å forebygge problemer etter et presist vedlikeholdshefte som omfatter hele
konstruksjonen, åpningspartiene, og tettheten til din veranda. (*se spesielle betingelser med din
GN-Veranda® bygger)

TILLEGGSGARANTIER FRA DIN GN-VERANDA® bygger
I tillegg til disse 7 forpliktelsene, kan din Grandeur Nature bygger også tilby tilleggsgarantier*.
Ikke nøl med å snakke med din bygger… det er forsikringen for å kunne nyte glede av din veranda med fred i sinnet, år etter år.
(*Se spesielle betingelser med din GN-Veranda® bygger)
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DIN VERANDA I 5 STORE ETAPPER

VEDLIKEHOLD AV DIN VERANDA

1 UTFORMINGEN

Din veranda er et levende sted!

Ditt verandaprosjekt er unikt. For en vellykket gjennomføring av din veranda er en gjennomgang av alle detaljer
nødvendig helt fra starten av. På den måten er du sikker på at ingen detaljer blir glemt under utformingen.
Omgivelsene vil også ha en innvirkning på formen og de tekniske valg for verandaen din. Alle spesifikke elementer
blir tatt i betraktning: hellingen på taket, fundamenter, avløp for takvann, husets fasade… Denne analysen
definerer utfordringene og mulighetene for å designe din fremtidige veranda.
Selv om de tekniske utfordringene ofte er store kan de som regel alltid løses.

En veranda er et like levende sted som et hus. Sol, vind, og regn har en innvirkning på alle de essensielle
elementene til verandaen, enten det gjelder god tetthet mot luft og vann, god varme- og lydisolasjon, eller
drenering av regnvann...
Kontroller regelmessig tilstanden til din veranda: det er garantien for å nyte full glede av verandaen i lang tid
fremover. Ved uregelmessigheter, ring din GN-veranda® bygger. Byggeren kjenner verandaen din ned til de
minste detalj. Et vedlikeholdshefte vil hjelpe deg å forutse eventuelle problemer. Avtal et møte med din GNveranda® bygger så snart du får din veranda, eller skriv under på ”Kontrollkontrakten” innen 6 måneder

2 SE PROSJEKTET DITT I 3D

etter å ha mottatt denne.

Hvordan kan man forestille seg en veranda på huset sitt hvis man ikke er profesjonell arkitekt eller
bygningsmann? Hvert hus er forskjellig, det samme gjelder hver veranda. Av den grunn kan din GN-Veranda®
bygger tilby deg å se prosjektet ditt i 3D før du bestemmer deg for den endelige utformingen.

Tetthet i taket

Tetthet i fasaden

> Kontroll av tak, låser og glasslister

> Sjekke fuger og sammenføyninger

> Kontroll av tilskruing av ender på taksperrer

> Kontroll og verifikasjon av avtakbare deler

> Rengjøring av takrenner

> Utskifting av eventuelle defekte deler i garantitiden

3 MANGE VALG FOR EN BEDRE KOMFORT SOM DU
ALLTID HAR HATT LYST PÅ

> Utskifting av evnt. defekte deler under garanti

Før igangsetting av fabrikasjonen, vær sikker på at du har sett på alle valgene av aluminiumsprofiler, farger og
utforminger din GN-Veranda® bygger kan tilby. Senere endringer er som oftest mer komplisert og mer kostbart.
Tenk på ventilasjon, solavskjerming, dører, låser, belysning… Nesten alt er mulig og valget er ditt.

4 PRISEN PÅ DIN VERANDA
Tiden er inne for å fullføre prosjektet. Den endelige utforming avtales og prisen beregnes. Leveringsdatoer avtales
og fabrikasjonen av prosjektet ditt igangsettes.

5 MONTERING AV DIN VERANDA
Sammen med din GN-Veranda® bygger blir dere enige om datoer for arbeidet. Byggeren vet å ta hensyn, og selv
om monteringstiden for en veranda sjelden tar mer enn en uke eller to, vil han sammen med deg finner en løsning
for installasjonen som forstyrrer dine daglige gjøremål minst mulig. Drømmen om veranda kan raskt utvikle seg
til et mareritt. Derfor er GN-veranda byggeren spesielt oppmerksom på en skikkelig installasjon, respekt for deg
og dine, og vil planlegge arbeidet mest mulig hensynsfullt. Alt du trenger å gjøre er å glede deg til din nye veranda.

6
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EN VERANDA ETTER DIN EGEN SMAK
Estetiske og tekniske valg
Din GN-Veranda® bygger vil presentere de viktigste punktene for utformingen av din veranda. Med hjelp fra byggeren kan du foreta valgene dine i full trygghet, for å
sikre et vellykket prosjekt som svarer til dine behov.

s 48

s 48

s 48

s 48

s 48

s 48

s 48

s 48

UTFORMING

ALUMINIUMSPROFILER

BÆREKONSTUKSJONEN

ÅPNINGER (DØRER OG VINDU)

FYLLINGSMATERIALER

SIKKERHET & KOMFORT

DETALJER

FARGER

Utformingen til verandaen din er det første valget, - i forhold til
stilen til huset ditt, samt dine behov.
Formen avgjør hvordan verandaen passer inn i sitt miljø.

Valget av de essensielle materialene til verandaen din et meget
viktig for dens holdbarhet og varighet.

For å nyte glede av Verandaens komfort i full sikkerhet bør det
tenkes på personsikring. Sikkerhetsglass bør alltid benyttes i
dører og sidefelt. I tillegg bør man tenke på solavskjerming,
soldempende glass og ventilasjon.

Når prosjekteringen nærmer seg slutten, tenk på dørhåndtak,
pyntelister, buer, ornamenter. Velg mellom et stort utvalg av
detaljer og få en veranda akkurat slik du ønsker.

For å fullbyrde verandaen din, sett farge på aluminiumen! Det er
den siste hånden på verket som vil utgjøre den store forskjellen.
Unn deg selv en fargerik glede ved et stort utvalg av farger og
overflatebehandling som kan tilbys. I tillegg, - takket være vårt
tofarge system (gjelder bare classic og comfort) kan du velge
forskjellige farger på innsiden og utsiden av verandaen din. La
din kreativitet få fritt spillerom.

8

Bæringen til din veranda (struktur, bjelker og taksperrer).

Avhengig av hvor mye faste felt du vil ha, og hvor mye du vil
åpne, - du kan velge mellom mange typer åpninger.

Glass og tettfeltsplater som tilbys av din GN-veranda® bygger
kan hovedsakelig deles opp i tre materialgrupper:
ugjennomskinnelige (tettfelt), gjennomskinnelige(kanalplater,
opalfarget glass) og gjennomsiktige(glass).

9

•BON CATAL NORVEGE.qxp:Mise en page 1

11/05/09

9:29

Page 10

UTFORMING
Når du skal velge formen til verandaen din er det viktig å tenke på den innvendige estetikken i ditt nye rom samt på integrasjonen
av verandaen til huset ditt. Den nye verandaen din vil føre med seg forandringer som du bør ta til betraktning:
• Bruksflaten til hagen din
• Graden av lys i rommet bakenfor
• Det globale aspektet til hjemmet ditt
• Estetikk innendørs / bruk av det nye rommet.
For at prosjektet ditt skal bli så vellykket som mulig, bør du integrere alle disse kriteriene. For å hjelpe deg, og finne
inspirasjon, ta en titt på et noen verandaer som er utført av GN-Veranda`s byggere.

DORDOGNE

DONAU
10

MAYENNE

MISSISSIPPI

THEMSEN

VOLGA

ST. LAWRENCE

AMAZONAS

NILEN

MEKONG

MISSOURI
11
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ALUMINIUMSPROFILER

BÆREKONSTRUKSJONEN

Aluminium er et av de viktigste materialene i din veranda. For å bygge din veranda har din GN-veranda® bygger
valgt å bruke aluminium. Aluminium er et unnværlig og pålitelig materiale med utallige tekniske og estetiske
kvaliteter, som til og med er miljøvennlig! For verandaen din kan aluminium tilby mange fordeler, deriblant de
viktigste:
• Optimal holdbarhet
• Lang levetid
• Tilpasset materiale til nye miljøstandarder
• God varmeisolasjon

Din GN-veranda®bygger tilbyr verandaer med forsterket reisverk, som gjør verandaen din mer solid, samtidig som det gir en unik
estetikk. Reisverket til verandaen består av bjelker, takprofiler og takrenner. Selvbærende takrenner i Classic og Comfort serien fører
unna regnvann, og er en del av bærekonstruksjonen for profilene og resten av taket. Reisverket er bærekonstruksjonen i verandaen
din og gir den form og personlighet.

• Stort utvalg i utførelser
• Stort utvalg i farger
• ingen rust eller råteproblemer
• Trenger minimalt vedlikehold

TAKRENNER
Fremheving av takrennene forsterker også stilen som du vil gi til verandaen din:

Eksklusivt fra GN-veranda®
Systemet Watter Flow Intégré®
Merk; forhøyning av takrennen anbefales ikke i snørike områder,
- den kan eventuelt brukes i kombinasjon med en termostatstyrt
varmekabel for å sikre snøsmelting

ISOLASJON

PROFILSERIER

Det finnes to typer konstruksjoner i aluminium. Den uisolerte serien er laget av hele profiler som leder varme og
kulde begge veier. Disse kan føre til uønskede temperaturer,
samt føre til kondens og is på innsiden.
For best mulig komfort anbefaler din GN-veranda® bygger
profiler med thermorégulée® brutt kuldebro i en helårs Veranda.

Det finnes 2 profilserier; den kalde serien uten brutt kuldebro og den
varmeregulerte med brutt kuldebro. Sistnevnte begrenser varme og kuldeleding
begge veier. Profilene integrerer et isolasjonssteg av polyamid som i prinsippet
skiller den ytterste delen av aluminiumsprofilen fra den innerste.

Fremheving med
pyntelister for fullt.

viktoriansk
fremheving

Fremheving med pyntelister med innebygd
utrenning av vann når det blir fullt

SKJØTEPROFILER MED BRUTT KULDEBRO

• Skjøteprofil for enkel
forbinding mellom 2
karmer. (f. eks mellom
skyvedør og fast vindu)

Brutt kuldebro detalj

miljøvennlig materiale
Aluminium kan resirkuleres enkelt og
ubegrenset. Resirkulert aluminium har de
samme egenskapene som etter første gangs
bruk. Av alle metaller er aluminium det
materialet som best beholder sin
resirkulerings verdi. I dag blir 70 – 80 % av
aluminiumsprodukter resirkulert, og nesten
30 % av aluminium i bruk kommer fra
gjenvinning.

Kvalitet

KALD SERIE

VARMEREGULERT SERIE

VARMEISOLASJON

★

★★★★

MOTSTANSEVNE MOT
KONDENSERING

★

★★★★★

FARGEVALG

★★

★★★★★

TAKSPERRE MED BRUTT
KULDEBRO

Hjørneprofiler i
aluminium leveres
med eller uten
brutt kuldebro

• Skjøteprofil for forsterket skjøt. Brukes
også som skjøt mellom 2 karmer men kan
i tillegg ta vindlaster og bæring.

Kan også leveres med integrert nedløp. Den
består da av 2 deler med en utvendig
avtakbar dekkprofil for enklere tilkomst til
nedløpet. Dette gir et mer dekorativ og
estetisk aspekt til verandaen din.

Hjørnestolpene leveres i tre utgaver;

i 90° vinkel

• rektangulær
taksperre
12

Hjørneprofiler;

Skjøteprofilene leveres i 2 varianter;

i 135° vinkel

Justerbar i kuleleddsystemet
Variotech®

• Forsterket rektangulær
taksperre
13
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ÅPNINGER, DØRER OG VINDU
DØRER OG DREIE/VIPP VINDU
Din GN-Veranda® bygger kan tilby 6 typer åpninger, alle i aluminium: Vanlige døråpninger, vindu, skyvedører, integrerte skyvedører, innfelte skyvedører og foldedører.

Valget av dører og vindu bestemmes av:
• Hvor store åpninger du ønsker
• Tilgjengelig plass på gulvet
• Forholdet mellom vindu og vegger
• Luftemuligheter
Funksjonene til dører og vindu med eller uten brutt kuldebro som tetthet, isolasjon og
sikkerhet vil være avhenging av valget av omramming, glassvalg, karmer og deres
spesifikasjoner

Åpning 1 fløyet glassdør
Kvalitet

VANLIGE
DØRÅPNINGER

VIPPEVINDU

SKYVEDØRER

INNFELTE
SKYVEDØRER

VARMEISOLASJON

★

★★

★★★★

★★★★★

MOTSTANDSEVNE
MOT KONDENSERING

★★★

★★★

★★★

★★★★★

Dreie/vipp vindu er en god løsning når man ønsker
luftemuligheter. De begrenser imidlertid bruksflaten på gulvet,
og tillater bare begrenset åpningsradius. De er imidlertid en
god løsning for dem som ønsker en mer tradisjonell byggestil.

Maksimal bredde med en vekt på maksimalt
20 Kg hengsel (i mm)

Den maksimale bredden som er mulig forutsatt at vekten
på glasset ikke overskrider 130 kg per dør (i mm)
HØYDE (I M)

1 dør

2 dører

3 dører

4 dører

1 dør

Doble dører

2
2,1
2,2
2,3

1,55
1,5
1,45
1,4

3,1
3
2,9
2,8

4,65
4,5
4,35
4,2

6,2
6
5,8
5,6

1,2
1,2
1,2
1,2

2,4
2,4
2,4
2,4

Vippevindu optimerer bruksflaten til verandaen, og åpnes
enkelt. De tillater også enkel utlufting og i full sikkerhet.
Spesielt egnet for de som har små barn

Side/bunnhengslet vindu
14

Åpning 2 fløyet glassdører

Dreie/vipp vindu
15
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ÅPNINGER, DØRER OG VINDU
KARMER FOR SKYVEDØRER OG INNFELTE SKYVEDØRER

SKYVEDØRER
Åpninger med skyvedører er perfekt for din veranda. De slipper
inn mye lys utenfra, og siden de heller ikke opptar gulvplass
lar de deg også nyte full glede av hele rommet. Skyvedører glir

sidelengs på en eller flere skinner, og åpningen varierer fra
33 til 66 %. Skyvedører kommer i mange versjoner og
varianter: fra 2 til 4 dører som skyves på 2 til 4 skinner.

2 skinner 2 dører

3 skinner 3 dører

Skyvedørskarmene er konstruert for å
passe i reisverket til verandaen din. Din
GN-Veranda® bygger anbefaler å bruke
karmer
med
brutt
kuldebro
(Thermorégulée®), med enten dobbelt
kammer eller trippelt kammer i en veranda
til
helårsbruk.

2 skinner 4 dører

• Dobbelt kammer

• Trippelt kammer

Skinner/trinsebaner for skyvedører
De finnes i 3 materialer

Kvalitet

SKINNE AV POLYAMID

SKINNE AV ALUMINIUM

SKINNE AV INOX

HOLDBARHET MOT SLITASJE

★★★
★★★★
★★
★
★★★★

★★
★★★
★★★
★★
★★★

★★★★★
★★★★★
★★★★
★★★★★
★★

HOLDAR MOT SLAG OG STØT
ENKEL ÅPNING
ENKELT VEDLIKEHOLD

Polyamid

INNFELTE SKYVEDØRER
Innfelte skyvedører integreres perfekt mellom huset og verandaen
når veggene tillater dette. Dørene skyves så de blir helt skjult i i
åpen stilling. Innfelte
skyvedører
gir
deg
muligheten til å åpne en dør
eller vindu fullstendig, - lar
deg nyte fullt ut hele
verandaområdet
og
rommet innenfor, og skaper
en perfekt harmoni mellom
interiørene.
Innfelte
skyvedører er en meget god
løsning mellom veranda og Dobbel innfelt skyvedør på en skinne
hus, da de tillater 100 % åpning helt opp til 6 meter i bredden.
16

Enkel innfelt skyvedør

Dobbel innfelt skyvedør på en skinne

Dobbel innfelt skyvedør på to skinner

Dobbel skyvedør blandet

FOLDEDØRER

Materiale for hjul/trinser til skyvedører

Foldedører gir en meget stor åpning, dørbladene foldes til en
eller begge sider og stjeler lite av åpningen i åpen stilling.
Foldedører kan produseres i store bredder med mange felt
avhengig av bære-konstruksjonen over døren. I motsetning til
skyvedører opptar
imidlertid foldedører
en del gulvplass i
åpen stilling. Be om
spesialbrosjyre på
foldedører hos din
bygger.

Skyvedørene i classic og
comfort er utstyrt med
justerbare doble hjul i
sylinderblokker:

Aluminium

Inox
(Rustfritt stål)

Hjul i sylinderblokker finnes i 3 materialer:

TEFLON MED BRONSERING

TEFLON MED HJUL MED
KULELAGER

EKSKLUSIVT FRA GN-VERANDA®
Sylinderblokker med
doble hjul Easygliss®

INOX MED HJUL MED KULELAGER

Kvalitet

TEFLON MED BRONSERING

TEFLON MED HJUL MED KULELAGER

INOX MED HJUL MED KULELAGER

HOLDBARHET MOT SLITASJE

★★★
★★★★
★★
★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★★★
★★★
★★★★★

★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★

HOLDAR MOT SLAG OG STØT
ENKEL ÅPNING
ENKELT VEDLIKEHOLD
LYDKOMFORT

LYDKOMFORT

De består av doble hjul i
sylinderblokker i teflon med hjul
med kulelager på skinne av inox:
• Støyer mindre
• Ingen rustfare
• Enkel åpning

17
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FYLLINGER, GLASS OG PLATER
HVORDAN VELGE FYLLINGER TIL TAK OG FASADE?

GJENNOMSKINNENDE MATERIALER for tak og fasader

Glass i både vegger og tak er nok førstevalget for oss her i nord fordi vi ønsker å utnytte det naturlige lyset mest mulig. Der finnes imidlertid
flere alternativer for de som ønsker mindre glassflater og gjerne mer tette felt eller ugjennomsiktige alternativer av estetiske grunner, eller
ikke fordi man ikke ønsker direkte innsyn fra naboen.
Fyllinger til taket og fasaden til verandaen din velger du etter smak og behag, husets stil, himmelretningen og omgivelsene til verandaen din.
Det må også tas hensyn til klimaet der du bor og dine behov for sikkerhet og lydisolering. Hver beliggenhet har en fylling som egner seg best.

Din GN-Veranda®bygger hjelper deg å velge det beste materialet for en optimal bruk, avhengig av:

For å forbedre isoleringen er der en
luftlomme mellom de to glassene i et
isolerglass. Ved forskjellige
kombinasjoner av klart glass, belagt
glass, glass med PVB folie og
argongass i luftlommen kan man
oppnå ønskede funksjoner.

Ekstravalg

• Varmeisolasjon
• Vektbæring
• Solskjerming
• Lydkomfort
• Lysrefleksjon
Din GN-Veranda®bygger kan tilby deg 3 materialgrupper av fyllmateriale av høy kvalitet:
• Materialer som sperrer for lys i taket, og i brystninger
• Gjennomskinnende materialer som brukes først og fremst på tak
• Gjennomsiktige materialer som brukes for tak og fasader
På neste side finner du en tabell med anbefalinger for hvert materiale indikert ved følgende
bokstaver:

NOEN DEFINASJONER:
DOBBELT GLASS
(ISOLER/ENERGIGLASS)

For optimal komfort, anbefaler din GNVeranda®bygger dobbelt glass av høy
kvalitet. I tillegg kan du legge til ekstra
kvaliteter etter eget valg for en enda bedre
komfort.

DOBBELTGLASS
SIKKERHET

DOBBELTGLASS
SUPER ENERGIGLASS

Bruk av laminert glass med PVB
folier gir en utmerket beskyttelse
mot risiko for skader, og blokkerer
mer enn 95 % av ultrafiolett
stråling fra solen.

Luftlommen mellom glassene består
av argongass for en enda bedre isolering.

DOBBELTGLASS Isolactiv*
(ENERGIGLASS)
Takket være et tynt semiledende lag, unngår du tap av
varme til utsiden, og beholder
samtidig alle egenskapene fra
naturlig varme fra solen..

DOBBELTGLASS Refleks
(SOLDEMPENDE GLASS)
Et ekstra lag med behandling på
glassets overflater for å
begrense strålingen fra solen..

Under finner du et utvalg som kan anbefales av din GN-Veranda®bygger

Kvalitet
VARMEISOLASJON
VEKTBÆRENDE

Dobbeltglass

Dobbeltglass sikkerhet

Dobbeltglass Isolactiv

Dobbeltglass Isolactiv +

★★
★★

★★
★★★

★★★
★★★

★★★★
★★★

★★★
★★★★

★★★★
★★★

★★★
★★★★

★★★
★★★★

SOLREFLEKS

T

18

Tak

F

Fasade

T/F

LYDKOMFORT

Tak og fasade

LYSHET

Dobbeltglass Isolactiv +
sikkerhet

★★★★
★★★★
★★★★
★★★

Dobbeltglass Refleks

Dobbeltglass Refleks
Sikkerhet

Trippelglass Isolactiv +
sikkerhet

★★★★
★★★★
★★★
★★★★
★★★★

★★★★
★★★★
★★★
★★★★
★★★★

★★★★★
★★★★★
★★★
★★★★
★★
19
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FYLLINGER
FYLLINGER for tak og brystninger

GJENNOMSKINNELIGE for tak
Gjennomskinnelig fyllinger er laget av en termoplast av høy teknisk karakter, har høye optiske
kvaliteter og tåler en støyt. Er imidlertid betydelig mer ”støyende” enn f. eks. glass i en kraftig regn
eller haglskur.

Paneler av techno-composite® som er utvalgt av din GN-Veranda® bygger er laget av pre-lakkerte aluminiumsplater og en
varmeisolasjon av ekstrudert polystyren. Godkjent av teknisk ekspertise fra CSTB og er klassifisert som M1 (klassifisering av
brannreaksjon).
Techno-composite® 24 mm og 32 mm
Techno-composite® forsterket
lydisolasjon 55 mm

Definisjon av U verdien: U verdien er koeffisienten som måler graden av isolasjon. Jo lavere
koeffisienten er, jo bedre er isolasjonen.
Translutech® 32 mm
Opal eller gjennomskinnelig

Translutech® 16 mm
Opal eller gjennomskinnelig

En lydbarriere av « tung type » er
assosiert til en lydseparator som
demper lyd fra regn eller hagl 100
ganger bedre enn et standardpanel. I
tillegg bedrer denne barrieren
lydisolasjonen fra støy fra
omgivelsene til verandaen.

Translutech® Refleks 32 mm
Opal eller reflekterende
T

F

Techno-composite® 32 mm og 55 mm

KVALITET
VARMEISOLASJON (U VERDI)
VEKTBÆRENDE
SOLREFLEKS
LYDKOMFORT LYSHET

1

2

3

4

★★
★★
★
★

★★★★
★★★
★★
★★

★★★★
★★★
★★★★
★★

★★★★
★★★
★★★★
★★

T

En varmeseparator har blitt lagt til i innsiden av panelet, som vil begrense risikoen for altfor høye
temperaturer. Denne løsningen begrenser varmeeffekten som kommer fra utvidelse av eksterne paneler.
Techno-composites® finnes i: Hvit (standard), skifer (på best.) og takstein (på best.).

KVALITET
VARMEISOLASJON

20

T

TECHNO-COMPOSITE PRIVILEGIUM
Tykkelsen og sammensetningen av dette panelet tilbyr både
en optimal lydisolasjon mot støy og lyder utenfra, og en
isolasjon mot høye og lave utendørstemperaturer..

THERMOSUNLIFE® OPAL EKSTRA SPREDNING

VEKTBÆRENDE

Thermosunlife® består av en mineral tilsetning som er fordelt
over hele overflaten. Det sikrer en optimal refleks for å gi en
eksepsjonell innendørsopplevelse om vinteren.

SOLREFLEKS
LYDKOMFORT
LYSHET

IKKE OPPGITT

1

2

3

4

5

★★★★
★★★
★★★★
★★

★★★★
★★★
★★★★
★★

★★★★
★★★
★★★★
★★★★

★★★★★
★★★★
★★★★
★★★★

★★★★★
★★★★★
★★★★★
★★★★★

NA

NA

NA

NA

NA
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SIKKERHET

RULLESKODDER FOR FASADEN INTEGRERT I BÆREKONSTRUKSJONEN
Eksklusivt Fra GN-Veranda®:
Safety Program® høy sikkerhet

Sikkerheten til verandaen din er et viktig element både for din eiendom, deg, og de du er glad i. Løsningene som din GN-Veranda® bygger kan tilby lar
deg: • Forsinke eventuelle inntrengere så mye som mulig • Begrense forsikringskostnader • Beskytte personer mot knust glass
Flere typer sikring tilbys av din GN-Veranda® bygger for å garantere din sikkerhet: lås på dører, sikkerhets glass, rulleskodder… og eksklusivt fra sin
GN-Veranda® bygger: Sikkerhetsprogrammet ”Safety Program”, -se neste side.

• 3 punkts lås
• Glass med sikkerhetsvalg
• Rulleskodder
Unn deg selv en veranda med høy sikring. Din GN-Veranda® bygger
tilbyr installasjon av SaftetyProgram® med rulleskodder integrert i
takrennene

LÅS PÅ DØRER
Låser kan leveres i flere varianter og kan benyttes på både dører
og vinduer. De er enkle å bruke og gir deg en god
trygghetsfølelse.

Punktlås

Block Baies® lås

Tradisjonell 1 punkts lås, - kan
også leveres med 2 eller 3 punkts
låser

En Block Baies® lås lar deg sikre 2
dører på optimalt vis..

Rulleskodder gir din veranda det lille ekstra, og gir en tredobbel
fordel:
• sperrer for lys
• beskytter mot innbrudd
• god lyd og varmeisolasjon
Når din veranda er utstyrt med takrenner med Safety Program®,
rulleskodder vil din veranda gi et originalt og solid inntrykk.

SIKKERHETSGLASS/SIKRINGSGLASS
Glasstyper
Sikkerhetsglass benyttes først og fremst for å redusere personskader
ved sammenstøt, - hvis man f. eks. skulle være så uheldig å gå mot en
stengt skyvedør og knuse glasset. Ved ytterligere forsterkning av
glasset oppnår man betegnelsen sikringsglass som også gir en god
sikring mot innbrudd og vandalisme. Ved bruk av laminert glass i disse
kombinasjonene reduserer man også faren for falming av interiøret
innenfor. Din GN-Veranda® bygger kan tilby de fleste typer forsterket
glass. Her følger noen eksempler

• Glass 6,4L/12/6,4L
Dette glasset er laget av en sammensetning av 2 stk 6,4mm laminert
glass og en luftlomme på 12 mm. Dette er en god kombinasjon som
ivaretar personsikring. Det filtrerer også bort UV stråler, beskytter
møbler, gardiner og ditt interiør mot falming.
22

• Glass 6,8L/14/4t
Dette glasset er laget av en sammensetning av 1 stk
8,8mm laminert glass, en luftlomme på 14 mm, og et
herdet glass på 4 mm. I tillegg til å ivareta
personsikring beskytter dette glasset også mot
hærverk og vandalisme i motstandsklasse P2A, Det
filtrerer også bort UV stråler, beskytter møbler,
gardiner og ditt interiør mot falming.

• Glass 12L/10/4t
Dette glasset er laget av en sammensetning av 1 stk
12mm multilaminert glass, en luftlomme på 10 mm,
og et herdet glass på 4 mm. I tillegg til å ivareta
personsikring beskytter dette glasset også mot
innbrudd og er FG godkjent i klasse P6B. Det filtrerer
også bort UV stråler, beskytter møbler, gardiner og ditt
interiør mot falming.
I prinsippet kan stort sett alle typer glass (max
tykkelse 24,8mm i skyvedørene) benyttes i din GNVeranda®

PVB folie
PVB folie er et eller flere lag med
polyvinyl som legges mellom 2
eller flere enkle glass for å oppnå
laminert glass. Folien leveres i
ulike tykkelser og blir ”seig”,
ugjennomtrengelig og
gjennomsiktig etter en
varmebehandling av glasset.

23
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DETALJER
DEKORER

TAK OG BÆREKONSTRUKSJON

BELYSNING AV DIN VERANDA

Din GN-Veranda bygger kan tilby et stort utvalg av dekorer og detaljer for å gjøre verandaen din enda flottere og gir den et personlig preg.

Legg til en personlig effekt til taket eller reisverket med våre dekorative detaljer.

Et viktig element som ofte blir glemt er belysningen, noe som bør tas med i
betraktning fra starten av. Ved riktig belysning kan du nyte glede av verandaen din
sommer og vinter, både om dagen og kvelden. Din GN-Veranda® bygger kan tilby
integrerte lysspotter. En integrert og modulerbar belysning uten synlige ledninger,
med faste eller vendbare lysspotter som kan dimmes ned for en koselig stemning.
Snakk med byggeren om de løsninger som finnes.

®

Nedre del: pyntelister og rosevindu i dekorativ form

Konsoll

Sprosser, buet eller kryss, innbakt, eller pålimt

Sålbenkbeslag for mur

Detaljer VINDU

Detaljer SKYVEDØR

Detaljer DØR

Håndtak
Detaljer komfort

Håndtak
Detaljer komfort

Håndtak
Klassisk dørhåndtak

håndtak
Leton

vridbart
håndtak

Klassisk
håndtak

fast bøylehåndtak

Detaljer glasslister
og hengsler

Dekor

bøylehåndtak med
låstapp

Dekklokk i sort plast
Dekorative detaljer

Håndtak med
sylinderlås

Innfelt håndtak

Mønedekor

Blomsterornament

Dekorlist under sperr

Beslag mellom sperr

Dekor under takrenne

Nedløp fra takrenne

Disponible farger:
hvit, sort og andre farger på forespørsel

rettkant

Hengsler

24
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FARGER
KLASSISKE FARGER

TRESTRUKTUR

MODERNE FARGER
Fargene på profilene er det viktigste estetiske valget for din veranda, det er dem som gir en perfekt harmoni mellom din veranda og dens omgivelser.
Fargene på profilene velges etter smak og behag, og tilpasses møbler og stilen til huset ditt.

Mørk grønn

Tordenhimmel

Løv

Lys blå

BI-COLORATION®
Bi-coloration® lar deg velge ulik farge innvendig og utvendig. Med
Bi-coloration® får du en eksepsjonell innovasjon, og kan tilpasse
fargen til verandaen din til fargen på huset, og samtidig beholde
harmonien i interiøret ditt..

26

Gyllen eik

Furu

Akasie

Eik 1

Eik 2

Eik 3

Gyllen eik

Alm

Valnøtt-tre 1

Valnøtt-tre 2

Furu

Hvis interiøret ditt er klassisk og
tradisjonelt vil du gjerne at
verandaen står i stil til resten av
huset. Det er nå mulig med
aluminium lakkert i treimitasjon; 9
varme farger som gjør det naturlig,
og i ett med naturen.

RAL 9016

RAL 9005

RAL 8019

RAL 8014

RAL 8011

RAL 7035

RAL 7031

RAL 7016

RAL 9010

RAL 6021

RAL 6005

RAL 5014

RAL 5003

RAL 3005

RAL 3004

RAL 1015

Levende eller mørke farger, varme eller
kalde, her er et utvalg av 16 flotte farger
med ru overflate.
Spør din GN-Veranda® bygger, han kan
tilby deg et utvalg på mer enn 220 farger,
og med forskjellig overflatebehandlinger
(blank, sandstrødd, matt...). Du finner
garantert fargen du er ute etter!

27
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SJEKK UT OMFANGET TIL GN-VERANDA® SERIENE
Veranda Basic serien

Veranda Classic serien

Veranda Comfort serien

Linéa Rekkverk

Linéa Rekkverk

p 31/32

p 33/34

p 35/36

p 43

p 46

Enkel og uisolert

28

GRANDEUR NATURE

Isolert og estetisk

Komfortabel og behagelig

se side 44-47

se side 44-47

29

•BON CATAL NORVEGE.qxp:Mise en page 1

11/05/09

9:31

Page 30

BASIC® SERIEN
ENKEL OG UISOLERT
Basic serien er den enkleste serien fra GN-Veranda®, beregnet for dem som ikke har behov for isolerte løsninger. Noen ønsker et uterom til sommerbruk hvor man kan kose seg på regnfulle
dager og forlenge sommerkveldene når myggen kommer, og til å lagre hagemøblene i. Til dette formålet er basic en god løsning.

BRUKERKOMFORT / ★π
INTEGRERING AV KONSTRUKSJONEN / ★
GARANTERT ALUMINIUM I MARINEKVALITET

Basic serien kan bygges som du ønsker; med tettfeltplater eller glass i vegger og dører, og med
polycarbonatplater, tettfeltplater eller glass i taket. Valget er ditt

TEKNISK TABELL FOR PRÉLUDE® SERIEN
ISOLASJONSTYPE

TAKTYPE

MAKSIMAL
DØRHØYDE

TYPE TAKPANEL

TYKKELSE

TYPE
FASADEGLASS

TYKKELSE

TYPE HJUL FOR
SKYVEDØRER

FARGE

thermorégulée® serie brutt kuldebro

Taksperre rektangulær

2 meter

Translutech®

16 mm

enkelt
sikkerhetsglass

6 MM

Skinne i aluminium
eller Polyamid

all colours

Enkle hjnl

30
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CLASSIC® SERIEN
ELEGANT OG ESTETISK
Classic serien er budsjett serien fra GN-Veranda®. Den har brutt kuldebro og er konstruert for helårsbruk. Leveres med 2lags isolerglass og i mange elegante farger.

BRUKERKOMFORT / ★★★π
INTEGRERING AV KONSTRUKSJONEN / ★★★
GARANTERT ALUMINIUM I MARINEKVALITET

TEKNISK TABELL FOR CONCERTO® SERIEN
ISOLASJONSTYPE
thermorégulée serie brutt
kuldebro

TAKTYPE

MAKSIMAL
DØRHØYDE

TYPE TAKPANEL

®

32

Taksperre rektangulær

2,10 meter

TYKKELSE

Techno-composite®

32 mm

Isolerglass isolactiv

6/12/638

TYPE
FASADEGLASS

Isolerglass
ISOLACTIV®

TYKKELSE

25 mm

TYPE HJUL FOR
SKYVEDØRER

FARGE

Skinner i
inox/alu/polyamid

Klassiske Farger Farger
med bi-coloration®

Sylinderblokk med
doble hjul med Teflon
med bronsering

33
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COMFORT® SERIEN
EKSEPSJONELL OG BEHAGELIG
Symphonie® Serien fra Grandeur Nature er den mest komplette serien. Med sine eksepsjonelle valg, og nesten uendelige muligheter, får du her maksimalt med komfort og sikkerhet.

BRUKERKOMFORT / ★★★★★π
INTEGRERING AV KONSTRUKSJONEN / ★★★★★
GARANTERT ALUMINIUM I MARINEKVALITET

TEKNISK TABELL FOR SYMPHONIE® SERIEN
ISOLASJONSTYPE
thermorégulée serie brutt
kuldebro
®

TAKTYPE

MAKSIMAL
DØRHØYDE

Taksperre
rektangulær

TYPE TAKPANEL

TYKKELSE

Translutech® Refleks

32 mm

Techno-composite®

32 eller 55 mm

forsterket lydisolasjon

GLASSTYPE

TYKKELSE

isolerglass isolactiv
ISOLACTIV Plus®

24MM

Thermosunlife®
2,20 meter

TYPE HJUL FOR
SKYVEDØRER

Skinner i inox/alu/polyamid

Sikkerhets
isolerglass isolactiv®

44,2 / 18 / 4

Sikkerhets
soldempende
isolerglass isolactiv®

44,2 / 16 / 4

(Mer sikkerhet)

Sylinderblokk med
doble hjul med Teflon
med bronsering

FARGE

Klassiske farger
Moderne farger
Farger i bi-coloration®
Trestruktur

(Mer refleks sikkerhet)

34
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COMFORT® SERIEN

36
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ARKITEKTUR
DRØMME DESIGN
Arkitekturverandaer er unike og eksepsjonelle modeller som kan utformes spesiellt for deg som er interessert i design og arkitektur. Din GN-Veranda®bygger kan sammen med deg og din arkitekt
hjelpe deg med prosjektet ditt og la deg gjennomføre ditt drømmedesign.

38
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GLASSTAK

OVERBYGG TIL SVØMMEBASSENG

LYS OG VARME

BESKYTTENDE OG BRUKERVENNLIG

Glasstak fra din GN-Veranda®bygger tilbyr en lyskvalitet uten sidestykke, og en naturlig behagelig varme for ditt innendørsområde både dag og natt. Gjør oppholdsrommet ditt til et vakkert sted,
også fra utsiden.

Med GN-Veranda®glasstak som overbygg til svømmebasseng gir du noe ekstra til deg og dine, og bassenget ditt kan brukes både sommer og vinter. Taket kan leveres både isolert og uisolert
og gir beskyttelse mot vær og vind. Taket gir deg mye lys som vil gi deg trivelige stunder i det nye innendørsområdet ditt og ikke minst lar deg benytte bassenget ditt hele året. Din GNVeranda®bygger står til tjeneste

40
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REKKVERK MED UTSIKT

Håndlist

Innfesting

Våre rekkverk leveres med
rektangulær eller rund håndlist
med unntak av BASIC modellen
som kun leveres rektangulær.

Vi har selvsagt løsninger for
innfesting i både tre og
betong, og vi har både
kantfester og gulvfester. De
fleste innfestings utfordringer
lar seg løse med våre
systemer.

Farger

Glassvalg

Våre
rekkverk
består
av
vedlikeholdsfrie
aluminiumsprofiler og kan leveres i alle RAL-farger. Det
betyr at du som kunde har mer enn hundre forskjellige
farger å velge mellom, og du kan også velge mellom
blank, matt eller ru overflate. I tillegg til RAL fargene kan
vi levere våre rekkverk med lakkert trestruktur, - en unik
overflatebehandling som gir et meget eksklusivt
inntrykk.

For å tilfredsstille de strenge kravene
som stilles til et rekkverk leveres våre
glassrekkverk med klart 8.76 laminert
sikkerhetsglas som standard.
Fordi glasset i LINEA EXLUSIVE er
punktfestet leveres dette både herdet
og laminert.
Andre glasstyper kan leveres, - f. eks.
opalfarget der hvor man ikke ønsker
innsyn.

Spiler
Som et alternativ til glass kan vi levere
våre rekkverk med vertikale spiler. Der
finnes også mange vellykkede
kombinasjoner hvor man har brukt
både spiler og glass.
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Levering og
montering
Vi leverer over hele landet. Våre
rekkverk kan leveres ferdig montert, og
der hvor vi ikke er representert med
egne montører eller underforhandlere
kan vi levere rekkverkene som precut
for selv- montering til nevenyttige
kunder. For øvrig leverer vi profiler i hele
lengder
til
underforhandlere.
Rekkverket er svært fleksibelt og enkelt
å montere. Systemet har løsninger som
takler de fleste utfordringer du vil møte
ved montering på terrasser og
balkonger. Våre rekkverk er utviklet for
å kunne tilfredsstille de strengeste krav
til sikkerhet, fleksibilitet og estetikk i et
utendørs rekkverk
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LINEA BASIC

LINEA CLASSIC

Vårt mest populære og prisgunstige
rekkverk. Glasset monteres i en
horisontal aluminiumsprofil nede og
går inn i et spor i håndlisten. Gir et
elegant inntrykk og ”stjeler” lite utsikt
Denne rekkverksmodellen leveres
bare med rektangulær håndlist.

Glasset
monteres
i
en
horisontal
aluminiumsprofil både oppe og nede. Gir et
klassisk og solid inntrykk.
Denne rekkverksmodellen leveres både med
rektangulær og rund håndlist.

Det perfekte valg

LINEA EXLUSIVE

Glasset monteres med klemfester og gir
et meget smekkert og elegant inntrykk.
Denne rekkverksmodellen leveres både
med rektangulær og rund håndlist.

LINEA RIB

Vår rekkverksmodell med spiler. Gir
et robust ”smijerns” inntrykk. Kan
utmerket godt kombineres med våre
øvrige rekkverk og brukes i f. eks.
trapper. Denne rekkverksmodellen
leveres både med rektangulær og
rund håndlist.

Moderne, stilrent og fleksibelt

Det er ingen tvil om at aluminium er det perfekte materiale til bygging av
rekkverk. Aluminium og glass er to unike materialer som ikke krever annet
vedlikehold enn en vask i ny og ne. Aluminium og glass er også ekstremt
miljøvennlige materialer som kan gjenvinnes utallige ganger. Rekkverk i glass
og aluminium behøver heller ikke koste mer enn andre typer rekkverk. Vurder
derfor rekkverk i aluminium på ditt neste prosjekt, - en løsning for de
miljøbevisste, kvalitetsbevisste og sist men ikke minst for dem som rett og
slett bare er lei av vedlikehold.

Vi prosjekterer, produserer og monterer, og vi skreddersyr løsningene til ethvert prosjekt.
Produksjonen av våre rekkverk skjer ved vår fabrikk på Storebotn, 15 minutter fra Bergen sentrum. Våre
rekkverk har et moderne og stilrent utseende med høy kvalitet både på materialer og utførelse.

En stilren ramme rundt terrassen.
Rundt svømmebasseng, på terrassen, langs promenader og alle steder
man må ivareta sikkerheten og samtidig ønsker å beholde utsikten.
Rekkverk i glass og aluminium er pent, varig og et selvsagt valg når man
ønsker en lekker og stilren ramme som ikke krever vedlikehold.

Elegante løsninger
Noen foretrekker rekkverk med glass, og noen ønsker spiler. Noen ønsker
rund håndlist, andre rektangulær. Noen vil ha grønt rekkverk, andre vil ha
andre farger, - vi leverer det du ønsker.
Glassrekkverk er dekorativt, elegant og solid og slipper utsikten og lyset
helt inn i stuen.

Kvalitet og kostnadseffektivt
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Våre løsninger imøtekommer alle kvalitetsstandarder i Norge. Våre kunder er privatpersoner,
totalentreprenører og borettslag, og vi leverer til både nybygg og rehabilitering. Kostnadseffektivitet i alle ledd
gjør at vi kan tilby løsninger med høy kvalitet til konkurransedyktige priser.
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GRANDEUR NATURE
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