
HEV ROMFØLELSEN  
MED GLASS FRA RIIS



VAKRE REKKVERK, SKAPT FOR TØFFE KLIMA.
Glass øker romfølelsen, gir deg vakker utsikt, 
skjermer for vinden og slipper naturen og lyset 
inn. Samtidig får du en stilren fasade som øker 
standarden på boligen din. 

Alle våre glass leveres som sikkerhetsglass 
i henhold til kravene i Norsk Standard.

LA NATUREN 
BLI EN DEL 
AV UTSIKTEN



HORISONT
RIIS Horisont er et eksklusivt og minimalistisk 
rekkverk som gir maksimal utsikt. Den heltrukne 
glasslinjen glir usynlig inn i omgivelsene og gir 
en lett følelse.

 » Monteres med topp- eller sidemontert baseprofil.
 » Kan monteres ute eller inne.
 » Standardhøyde: 1000 mm.
 » Finish: Børstet aluminium, kan lakkeres i ønsket farge. 
 » Kan leveres med ulike håndløpere.

Dørlås Hengsel

Baseprofil sidemontertUtsparing i glass



ELEGANT
RIIS Elegant er et værbestandig 
glassrekkverk i rustfritt og syrefast stål. 
Rekkverket hever det estetiske uttrykket 
på alle typer fasader og varer i årevis med 
minimalt vedlikehold.

 » Monteres topp- eller sidemontert.
 » Standard høyde: 1000 mm.
 » Børstet syrefast (316 stål) til utvendig og innvendig 

bruk med 44.2 (8,76 mm) herdet laminert glass.
 » Leveres komplett med alle nødvendige 

festemidler, tilpasset underlaget. Klemfester midtstolpe Sidemontert

ToppmontertFot med dekklokk



PERSPEKTIV
RIIS Perspektiv er et prisgunstig og 
flott aluminiumsrekkverk som er enkelt 
å montere. Rekkverket kommer i 
standardfargene hvit, sort og grå, 
men spesialfarger kan også tilbys.

 » Monteres topp- eller sidemontert.
 » Kan leveres uten håndløper.
 » Standardhøyde: 1000 mm.

Toppmontert Sidemontert

Perspektiv toppmontertLeveres i flere farger



TRAPP OPP MED 
GLASSREKKVERK
Flere og flere velger glassrekkverk på trappeavsatser og som erstatning  
for spiler eller plater. Med glassrekkverk åpnes huset opp. Det virker større 
og luftigere, samtidig som trappen blir en vakker del av rommet. 

Lag dine egne skreddersydde løsninger for rekkverk, eller kontakt oss på 
nett eller telefon for tips, informasjon og uforpliktende tilbud. Vi hjelper 
gjerne til med måltaking, prosjektering og montering om du ønsker.

Sikre trappen på en nydelig måte Elegant alternativ til spiler
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ÅPNE OPP MED
VEGG & DØR I GLASS
Med glass kan du dele inn rom som du selv ønsker, uten å stjele areal. 
Bruk hele skillevegger i glass fra gulv til tak eller skyvedører i glass til 
å separere rom samtidig som du beholder romfølelsen. Det gir også 
interiøret et minimalistisk og moderne preg.

Med frostet glass unngår du innsyn, men slipper lyset inn. 

Skyvedør i glass passer fint mellom 
kjøkken og spisestue

Del opp rom i flere soner og sikre 
trapper på en elegant måte



HA DET 
PÅ BADET
Badet virker større med den rette 
kombinasjonen av glass og speil. 

En dusjløsning med glassvegg er 
også elegant og delikat. Glasset 
kommer i flere spennende utførelser 
og er lett å holde rent. Vi tilpasser 
glass og speil etter mål.



Glassvegg i dusjen gjør at badet 
føles større og mer romslig 

Flotte speil tilpasset ditt bad Mange typer spesialglass



VAKKERT PÅ
KJØKKENET
Å velge herdet glass over kjøkkenbenken gir en sprutsikker, trygg 
og vakker løsning. Herdet glass er svært sterkt og tåler støt og høye 
temperaturer. Det er lett å rengjøre og finnes i en rekke farger. 
Vi tilpasser glass etter mål.

Passer godt som sikring mot sprut 
bak steketopp

Fremhever detaljene i andre 
materialer og er lett å rengjøre



BESTILL I DAG, OG FÅ ORDREN LEVERT PÅ DØREN
Det er lett å handle hos oss. Bestill dine produkter på riisglassogfasade.no,

eller ring oss på 73 92 90 60. Du kan også besøke oss i butikk.

VI HJELPER DEG GJERNE
Våre glassrekkverk er enkle å montere, men vi bistår gjerne 

med montering om du foretrekker å få jobben utført av fagfolk. 

RIIS Glass & Fasade 
Østre Rosten 74 
7075 Tiller 
E-post: rgf@riis.no 
tlf: 73 92 90 60


