
Øvre Haukåsen Velforening 

Rekkverk på utbygget veranda (120 cm ut fra fasadelivet): 

 

Blått er obligatorisk, rødt er valgfritt mellom naboene det gjelder. 

 

Frontrekkverket skal være identisk med det nye, tidligere vedtatte verandarekkverket i stål og glass, 
som er spesifisert og levert til flere eksisterende verandaer. 
Glasset kan være klart eller frostet etter den enkeltes ønske. 
Altså, ingen endring av konstruksjon eller innfesting av frontdelen. 
 
Siderekkverket koples mot frontrekkverket på denne måten: 
Den horisontale håndløperen på sidene festes sammen med håndløperen på fronten, ved at man 
bytter ut den ytre 2-veis koplingen mellom håndløper og stolpe, med en 3-veis kopling.  
 
Siderekkverket skal være av samme stålkonstruksjon og høyde som frontrekkverket: 
På den siden av verandaen hvor huset ikke er utbygget (ved murveggen på huset) monteres en stolpe 
mot siden av murveggen (med et 3-veis bend og veggfeste sideveis) for å ta imot håndløperen, samt 
de utenpåliggende sidestengene.  
På den andre siden (hvor huset eventuelt er utbygget) går sidehåndløperen mot et 2-veis bend på en 
stolpe montert på treveggen (eller likt som på motsatt side, hvis huset ikke er utbygget). 
De utenpåliggende sidestengene monteres på de indre stolpene med adapter på samme måte som 
på fronten og koples sammen med frontstangen med et fleksibelt vinkelbend. 
Den innvendige monterte sikringsstangen, nede ved gulvet på fronten, vil ikke være nødvendig på 
sidene, da glassfeltet her vil bli stående innenfor kanten av verandaplata. 
 
Sideglasset. 
Det monteres nye klemfester for sideglasset på de ytre hjørnestolpene og de indre stolpene på huset.  
Underkanten av sideglasset skal ligge likt med underkanten av frontglasset (på nivå med den nedre 
utenpåliggende stangen), men .... 
sideglasset skal være høyere, slik at toppkanten blir liggende 2 cm fra underkant av håndløperen. 
Glassfeltet på sidene kan være klart eller frostet etter avtale mellom naboene.  
I praksis kan altså sideglasset godt være frostet selv om frontglasset er klart. 
 
 
Øvre skjermingsglass på sidene er valgfritt: 
I utgangspunktet skal det ikke være glass over håndløperen på sidene, med mindre de to 
angjeldende naboer enes om dette. 
 
-Hvis det skal monteres eget glassfelt for skjerming over håndløperen på sidene, skal høyden fra 
verandaplata til toppen av glasskanten være 180 cm.  
Tykkelsen på dette glasset må være 10 mm grunnet vindpresset. 
 
-Bredden på glasset i nerkant, skal være den samme som side-rekkverksglasset og bredden øverst 
skal være 60 cm. 
-Glasskanten i front skal først gå 30 cm vertikalt fra bunnen og deretter skrå videre oppover slik at 
bredden øverst blir 60 cm. (Se egen skisse av skjermingsglasset). 
-Glasset festes i underkant med to klemfester montert på håndløperen, samt med to klemfester 
montert på en ny stolpe som koples sammen med eksisterende stolpe på huset. 
 
Naboene seg imellom må bli enige om dette skjermingsglasset skal ha klart eller frostet glass. 


