
GLASSREKKVERK
SPESIALTILPASSEDE - SLIK DU VIL HA DET



Ingen terrasse er den andre lik – derfor til-
passer vi alle våre rekkverk nøyaktig etter 
dine ønsker. Det gir bedre estetiske løs-
ninger med konkurransekraftige priser.

Et glassrekkverk fra Everlite gir deg som eier 
bedre livskvalitet. Store ord, men ikke desto 
mindre sant. Vår målsetning er å hjelpe deg 
velge det rekkverk som på best måte ivaretar 
dine ønsker og behov. 

Fra vår egen produksjon på Røyken, Asker, 
leverer vi daglig spesialtilpassede rekkverk til 
våre kunder. Vi er representert hos ledende 
byggevarekjeder over hele landet og ta gjer-
ne kontakt så vil vi informere deg om hvilke 
forhandlere som er i ditt område.

Et nytt rekkverk gir din terrasse en velfortjent 
oppgradering, og de som oppholder seg på 
terrassen en bedre opplevelse. Samtidig vil 
det gjøre din bolig mer attraktiv og dermed 
øke markedsverdien den dagen du ønsker å 
selge.

I denne brosjyren vil du finne våre mest po-
pulære modeller. Har du spesielle ønsker, så 
ta kontakt. Vi lever av å være best i bransjen 
på å tilpasse våre rekkverk

Spesialtilpasset Glassrekkverk

1.   Skråstilte fotplater
2. Bredden på glassene tilpasset slik at 
samtlige glass på hver side har lik bredde, 
uten at fotplaten treffer skjøten på blekktil-
dekkingen.
3. Denne løsningen krevde dessverre to 
hjørnestolper fordi det er en skjøt i blekket i 
hjørnet, og dermed ikke plass til en hjørnes-
tolpe midt i hjørnet. Den skrå parapeten gjør 
det også umulig å benytte kun en hjørnes-
tolpe.

Spesiell installasjon av rekkverket
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Når detaljene teller

Hvis du er som oss, så er du opptatt av 
detaljer. Slik vi ser det, er totalresultatet 
(av et oppussingsprosjekt) summen av en 
lang rekke detaljer. For å få til et vellykket 
byggeprosjekt er det vesentlig at man får 
med seg alle detaljene, og tilpasser valg av 
rekkverk deretter.    

Bildet viser noen eksempler på hva vi 
mener med spesiell tilpasning:

1.  Sidemontert trapperekkverk med skrås-
kjært glass. Stolpen plasseres så nære 
spissen på trinnet som mulig, og glasset 
spesialbestilles til nettopp denne trappen.

2.   Stolpen på toppen av trappen er høyere 
enn stolpene langs terrassen.

3.  Glassfestene på stolpen er montert i 
forskjellig høyde på hver side av stolpen, for 
å passe med glasset.

4.  Glasset på toppen av trappen er høyere 
enn glassene langs terrassen, for å få en 
enhetlig overside.

5.  En kontinuerlig håndløper langs terrassen 
som fortsetter ned trappen.

6.   Hjørnet til venstre er >90 grader, og ved 
å benytte runde stolper klarer man seg med 
kun en hjørnestolpe.
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Se nøye på dette bildet – her er håndløperen 
laget slik du ønsker det. Kontinuerlig fra start 
til slutt. Våre håndløpere kommer i lengder 
opp til 6000 mm, og skjøtene blir minimale 
– alt du ser er en tynn strek etter 6000 mm 
der den neste deler begynner. Resultatet er 
et meget stabilt rekkverk. Det forutsetter et 
stabilt underlag for innfestning. Hvis man 
ønsker det kan vi også levere firkantet hånd-
løpere i 40x40x2.

Begynn planleggingen tidlig. For å få til et 
gjennomført symmetrisk rekkverk bør man 
også ta hensyn til underlaget. På bildet over 
ser man at bredden på blikkenslagerplatene 
varierer, der platen til venstre er bredere enn 
de andre. Dermed kan det ikke la seg gjøre å 
ha samme bredde på glassene samtidig som 
fotplaten plasseres midt på hver enkelt blik-
kplate.

Farge på glass.  Skal man ha klare glass på 
alle sider eller trenger man farget glass for 
å slippe innsyn. Opale glass hindrer innsyn. 
Sotet glass demper innsynet. Vi leverer også 
mange andre glasstyper som f.eks selvren-
sende glass.



Det ligger i kortene – vi leverer spesialtil-
passede rekkverk til hver enkelt kunde. Ingen 
terrasse eller balkong er den andre lik. Derfor 
ligger det i kortene at vi må tegne hver en-
kelt balkong og terrasse, for å være sikre på 
at vi leverer et produkt som passer 100% til 
ditt hus. Disse tegningene sender vi til dere 
for godkjenning før oppstart av produsering.

Med lang erfaring fra prosjektering kommer 
vi med konstruktive innspill på hva det kan 
være lurt å tenke på. 

Prosjektering – 
fordi hvert enkelt rekkverk er forskjellig



Stolpefritt glassrekkverk. For 
topp eller front montasje.

Våre stolpefrie glassrekkverk leveres med 
rund eller minimalistisk håndløper. Levers 
også for trappeløsninger hvis prosjektet 
tillater det.

Glassrekkverk med firkantet stolper. 
For topp eller front montasje.

Topp montert.
Alle rekkverkene kan leveres med eller
uten håndløper.
NB. Rekkverkene trenger stabilt og solid
 underlag for innfestning.

 Front montert.Topp montert på granittblokker.



Glassrekkverk med runde stolper. 
For topp eller front montasje.

Front montert.
Alle rekkverkene kan leveres med eller 
uten     håndløper.
NB. Rekkverkene trenger solid og stabilt 
underlag for innfestning.

Topp montert.



Trapperekkverk med glass eller spi-
ler. For front eller topp montasje.

Våre trapperekkverk passer like bra til inneb-
ruk som til utendørsbruk.



Spilerekkverk  for utendørs og/eller 
innendørs bruk

Spilerekkverkene tilpasses hvert enkelt 
prosjekt. Med eller uten håndløper. Vi leverer 
også porter til spilerekkverkene. For topp 
eller front montasje. Kan leveres i ønsket 
RAL farge.



Andre produkter

Levegger. Vi leverer levegger til de 
fleste balkonger. Utforming løses 
i hvert enkelt prosjekt i tanke på 
styrke og vindbelastning. Leveggene 
leveres også med glass som hindrer 
innsyn hvis dette ønskes.

Glassbaldakiner. Ønsker du et pent 
glasstak over inngangsdør leverer vi 
tilpasset etter den bredde man har 
behov for.
Dybde 900 eller 1000 mm.

Kan også levere i andre dybder men 
dette har noe lengre leveringstid.

Franske balkongrekkverk. Trenger 
du rekkverk for å sikre åpning i ter-
rasse / luftedører har vi flere løs-
ninger. Kontakt oss så hjelper vi deg 
med løsninger.



Enkle og doble håndløpere, ute og inne

Egen produksjon i Røyken, Asker

Alle våre rekkverk er tilpasset kundens 
ønsker. Fotplater, håndløpere og stol-
per i syrefast stål tilpasses hvert enkelt 
prosjekt. Hvis det er utenfor standard 
mål, produseres og sveises det sam-
men av våre dyktige medarbeidere. Har 
du spørsmål om hva vi kan levere, så ta 
kontakt.

Showroom

Kom gjerne og besøk oss i vårt 
showroom.

Her kan vi vise deg våre rekkverk 
og gi deg en inspirasjon om hva 

som kan passe til dit behov

Enkel håndløpere
Doble håndløpere



SALG OG PRODUKSJON
Everlite AS
Jon Leiras Vei 10
3440 Røyken
+47 66 79 51 51
www.everlite.no

KERA GROUP, founded in 1971, is a Finnish family business based in Ori-
mattila. The company offers a comprehensive range of smoke extraction 
systems and skylights, transparent roofing, terraces and terrace glazing, 
and special plastic products. The Kera Group has local business premises 
in 9 countries around the Baltic Sea region.  www.keragroup.com

Everlite har 56 års erfaring med løsninger for naturlig dagslys, daglig og 
røykventilasjon. Beliggenhet i Røyken, sørvest for Oslo. Everlite har sin 
egen produksjon av rekkverk, overlys og røykventilasjon. Med komplett 
leveranse, fra montering til service er Everlite en pålitelig partner som tar 
ansvar fra begynnelse til slutt.


