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4. Soner
Tenk på ulike soner på terrassen som ut fra  
sol/skyggeforhold er egnet til ulike ting.  
Disse sonene har også ulikt behov for innsyn/utsyn/  
skjerming/overbygg/lys og annet.
Eksempel på soner hvor du naturlig ser for deg
• Spiseplassen
• Grillplassen
• Hvileplassen
• Solingsplassen

9. Innsyn/utsyn
Tenk på hvor du ønsker å verne for innsyn 
eller åpne for utsyn når du velger skjerming.
• Levegger i tre med eller uten glass
• Rekkverk i tre eller glass

2. Skjerming
Hvor trenger du skjerming for vind, sollys og nedbør?
• Levegger i tre med eller uten glass
• Legevegger i textilene
• Markiser i textilene

8. Gangbaner
Hvor vil de naturlige gangbanene komme til å gå? 
Her vil det bli størst slitasje.
• Forsterkning med stein
• Forsterkning med jernbanesviller 
• Stein som underlag for grill/ildsted

5. Avsatser/nivåer/trapper
Er din terrasse slik at det er hensiktsmessig å bygge i flere 
nivåer? Dette kan også bryte opp store flater og gjøre  
terrassen mer innbydende og spennende.
Kanskje kan en trapp/nivådeler bygges som en 
benk/oppbevaringskasse? Jo større terrassen er, jo mer  
hensiktsmessig er det å bryte opp flatene.

7. Belysning
Hvor er det hensiktsmessig med belysning?
• På vegg
• Nedfelt i terrassen
• I gangbaner
• På rekkverk/levegger

10. Innfelt jacuzzi/beplantning
Har du en stor terrasse vil det kanskje være aktuelt med  
plantekasser, jacuzzi eller annet innfelt i terrassen?
• Bygget av MULTIstolper/ terrassebord
• Bygget av jernbanesviller
• Bygget i stein

3. Visuelle effekter/innramming
Tenk på om du ønsker ulike soner på terrassen 
markert gjennom innramminger og leggemønster i 
terrassen. Kombinasjoner glatt/rillet side og ulike 
dimensjoner av terrassebord kan fint ramme inn 
og markere soner, inngangsparti, rundt stolper, 
trapper, avsatser med mer. 

6. Under tak
Kanskje skal du sammen med terrassen sette opp en egen 
hagestue der du er skjermet både for vær og vind, sitter lunt 
og kan forlenge sommersesongen, samt har plass til  
oppbevaring/vinterlagring av hagemøbler? Mange ulike  
modeller/størrelser i PlusConcept by BLOM ByggDesign. 
Se www.talgo.no for nærmere info.

1. Oppbevaring
Tenk på plasser du kan utnytte til oppbevaring  
allerede når du bygger. 
• Luke i gulvet?
• Skuffer i trapper
• Benker/kasser i avsatser
• Putekasser bygget av MULTIstolper/ terrassebord
• Egen bod til oppbevaring
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