Uterumskatalogen
RUM EFTER DINA ÖNSKEMÅL

Det bästa av två världar
Ett uterum är inte utomhus, men det är inte heller inomhus.

vindar. Fortsätt att uppleva sena sommarkvällar även om de

Ett uterum kombinerar allt det bästa från ditt hus och din

varma julinätterna sedan länge är förbi. Njut av en god bok

trädgård och skapar en flexibel och användbar miljö där det

uppkrupen i en skön fåtölj, samtidigt som du hör regnet slå

är lätt att trivas.

mot taket. Ett uterum ger dig trädgårdens frihet samtidigt

Njut av trädgårdens alla goda sidor i form av ljus, grönska
och utomhuskänsla utan att låta dåligt väder begränsa dig.
Möt vårens första solstrålar utan att bekymra dig över kalla

som du behåller den varma, mysiga och ombonade inomhuskänslan. Det bästa av två världar helt enkelt.
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Att bli med uterum
Hur gör jag för att skaffa mig ett uterum? Ja, det är en vanlig fråga vi får från
människor som går i uterumstankar. Vi skulle vilja vända på frågan – hur vill du
genomföra ditt uterumsprojekt?
Det finns nämligen många vägar att gå och
med Santex produkter har du möjlighet
att gå den väg som passar bäst för just dig.
Vi har kunder som både vill snickra och
konstruera själva och bara komplettera med
våra glaspartier och/eller tak. Många börjar
med en egen drömskiss och beställer sen
ett helt unikt skräddarsytt uterum. Men vi
har också kunder som vill ha en helt färdig
lösning.
Vi har återförsäljare runt om i hela landet
som kan hjälpa dig med just ditt drömprojekt vare sig det är ett komplett rum eller om
du vill köpa lösa partier eller tak.
De allra flesta val du ska göra bottnar i hur
du har tänkt dig att använda ditt uterum.
Vi har flera olika sorters glaspartier med
olika egenskaper som passar för olika förutsättningar. Det första du bör fundera på
är under hur stor del av året du vill kunna
använda ditt uterum. En isande kall decem-
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bermorgon ställer nämligen helt andra krav
på ditt uterum än en ljum sensommarkväll i
början av oktober.
Du har väl inte missat vårt inspirationsmagasin ”Riktiga uterum”? Där får du massor
av idéer och du får träffa några av de kunder
som har valt ett uterum från Santex. Hämta
ett exemplar hos din återförsäljare eller
beställ det på vår webbplats.
Våra uterum är av riktigt hög kvalitet och vi
tillverkar dem själva i vår fabrik i Halmstad.
Vill du se hur produktionen går till? Ja, då
är du hjärtligt välkommen på ett besök! Då
kan du också passa på att titta runt i vårt
showroom där vi visar upp en stor del av
vårt sortiment, både när det gäller glaspartier, tak och tillbehör. Du kan även se våra
uterum på många andra platser runt om i
Sverige. Surfa in på www.santex.se så hittar
du en aktuell lista på alla våra utställningar.
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8. Santex stomme är sågad,
hakad och urfräst för alla detaljer när den kommer levererad, det enda du behöver göra
är att montera ihop den.

Detaljerna som gör helheten
1. Kvalitetstomme i trä

6. Vi måttanpassar enligt dina önskemål

Santex limträ är ett starkt och vackert material med en unik ytfinish. Genom naturlig impregnering av hartser och terpentiner är det dessutom bra
för miljön. Den gran vi använder är tillverkad enligt EN386 och klassificerad av RISE, Research Institutes of Sweden. Kan det bli bättre?

Välj typrum, anpassa rumsform och måttsätt efter vad som bäst passar ditt
hus. Ta med dina planeringsunderlag och besök vår lokala säljpartner som
ger dig råd och hjälper dig att konkretisera din plan. Vi hjälper dig genom
hela processen från ritning och bygglov till färdigt rum på plats. Alla våra
stommar är snözonsanpassade enligt Europanorm. Boverket delar in Sverige i olika snözoner beroende på hur stor sannolikheten är för att marken
i zonen utsätts för en viss snölast. Informationen om vilken zon du bor i
använder Santex för att dimensionera ditt uterum.

2. Med eller utan utvändig aluminiumbeklädnad
För dig som vill ha ett rum med minimalt underhåll, klär vi limträstommen
med aluminium utvändigt. Beklädnaden ger snygg utvändig finish, enhetlig
med partierna, samtidigt som man behåller träkänslan inuti rummet. Den
ger dessutom ett optimalt skydd mot vind och vatten.

3. Färgmatcha
Glaspartier och aluminiumbeklädnad levereras i naturanodiserad eller vit
(RAL 9010) kulör som standard, men valmöjligheterna att matcha färgen
med ditt hus är närmast obegränsade. Vi erbjuder RAL-skalans alla kulörer
som tillval.

4. Glaspartier och sandwichbröstning
Valfrihet är ett kännetecken för Santex. Stora glaspartier öppnar upp.
Bröstningar och halvväggar skyddar mot insyn. Bröstningen är en stabil
och lätt sandwichkonstruktion, isolerad och fuktspärrad. Ytskiktet finns i
putsad struktur (plast), spårad plywoodskiva eller slät plywoodskiva.
Våra partier är P-märkta

5. Tak med pulpet-, sadel- eller bruten form
Santex tak finns i flera utföranden, material, tjocklekar och kulörer med
olika isoleringsförmåga och ljusinsläpp. Välj efter smak och funktion.

sex
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7. Jämnt och behagligt klimat oavsett
årstid. Effektiv reglering med luftventlier
och vädringsluckor.
6. Välj typrum, anpassa rumsform och måttsätt efter vad som
bäst passar ditt hus.

1. Kvalitetsstomme i limträ av
gran. Vackert material med unik
ytfinish. Naturligt impregnerad
eller målad. Bra för miljön.

7. Värme och ventilation

5. Tak finns i flera
utföranden, material, tjocklekar och
kulörer. Välj efter
smak och funktion.

I vårt genomtänkta system finns lösningar för ett jämnt och behagligt klimat oavsett årstid. Välj värmeisolering efter säsongsanvändning.
Vi hjälper dig att välja tak, glaspartier och andra värmetillbehör. Ventilation reglerar du effektivt med luftventiler och vädringsluckor. Med två
vädringsluckor får du en skön genomströmning av frisk luft i rummet.

8. Måttanpassad stomme
När vi säger måttanpassad så menar vi måttanpassad. Santex stomme är
sågad, hakad och urfräst för alla detaljer när den kommer levererad, det
enda du behöver göra är att montera ihop den.

2. Vill du ha minimalt underhåll kan
du välja att klä in med aluminium.

3. Välj färg på partier och aluminiumbeklädnaden. Du har hundratals kulörer att välja
bland i RAL-/Futura-skalan.

4. Glaspartier öppnar upp. Vill du ha insynsskydd välj halvväggar. Sandwichbröstning är isolerad, fuktspärrad och stabil.
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Snygga detaljer
Det här uterummet har
pulpettak i energieffektiv
bandplåt och de brutna hörnen blir en snygg detalj som
lyfter designen. Välj mellan
skjutdörrssystemet Superior,
för tillfälligt bruk i princip
året runt eller det något enklare systemet Elegance+ som
ger en lång och härlig vår
eller höst i ditt uterum.

Stämningsfullt och exklusivt
Med två brutna hörn och sadeltak får
det här rummet en gedigen och
exklusiv känsla. LED-belysningen under takfoten skapar
ett stämningsfullt ljus
under dygnets mörkare
timmar.

Uterum med möjligheter

Rum för alla årstider
Med ett pulpettak i glas kan
du njuta av utsikten åt alla
håll. Uterummet finns med
skjutdörrssystem för alla
årstider vilket gör att du
kan tillbringa större delen
av året i det. Komplettera
gärna med solskyddsglas
för extra skydd mot värmen
under soliga sommardagar.

Smälter in i huset
Det här är ett klassiskt uterum som passar till de flesta
hustyper. Med sina brutna
hörn och sadeltak får rummet en form som smälter bra
in med ditt hus. Rummet går
givetvis att för skjutdörrar
för alla säsonger. Taket
består av opalfärgad kanalplast (16-50 mm).

åtta
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Dina mått är våra mått

Gränsen suddas ut
Med ett uterum suddar du
ut gränsen mellan inne och
ute. Ljusinsläppet genom
både väggar och tak skapar
en härlig känsla av rymd,
samtidigt som du kan njuta
av inomhusklimatet.

Måttanpassat eller standard

När vill du utnyttja
ditt uterum
Det här är ett av Santex mest
populära modeller. Rummet
har en rektangulär form och
pulpettak av 16 mm kanalplast. I stommen är två ventiler
integrerade och som standard
är aluminiumprofilerna vita.
Välj skjutdörrssystem beroende
på vilken säsong du vill kunna
använda rummet.

Ett rum med
olika möjligheter

En del av ditt hus
Redan tidigt på våren kan du sitta i ditt
uterum och se hur trädgården vaknar till liv
efter vintervilan. Ditt uterum blir en del av
ditt hus - men också en del av din trädgård.

tio

- UTERUMSKATALOGEN

Låt ditt uterum bli en
förlängning av ditt vardagsrum. Ett isolerat uterum kan
vara ett fullgott alternativ
till att bygga ut huset. Ett
utrymme som du kan nyttja,
tillfälligt uppvärmt, under
hela året, både till vardag
och fest.
UTERUMSKATALOGEN -
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ALLA SANTEX UTERUM ÄR P-MÄRKTA

Skräddarsytt in
i minsta detalj
Santex stora styrka, ända sedan starten 1982,
har varit förmågan att anpassa våra lösningar
till just det du behöver och till dina önskemål.
Vi tycker det är självklart att om du vill ha ett
uterum så är det du som dikterar villkoren.
Ibland häpnar vi nästan själva över vad våra
konstruktörer kan trolla fram. Vi anser nämligen att du inte ska behöva kompromissa
utifrån vad en producent har bestämt sig för
vad de vill producera.
- Vi tycker helt enkelt att det är lite fiffigare
att vi producerar det du vill ha!
Faktum är att våra rum kan måttanpassas
nästan in i minsta detalj för att passa just ditt
behov. Kanske behövs en specialanslutning
till taket på boningshuset? Kanske skall rummet gå runt ett hörn? Ibland har vi en balkong att ta hänsyn till och anpassa taket efter.

tolv

- UTERUMSKATALOGEN

Våra partier kan du få lackerade i hundratals
färger och i de exakta mått som du behöver.
Möjligheterna är näst intill oändliga.
Skissa gärna upp dina önskedrömmar i förväg
och hur just din lösning ser ut. Ta sen kontakt
och för diskussion med din återförsäljare och
oss. Genom dialog och med största hänsyn
till dina önskemål så resonerar vi oss fram till
vad som är möjligt och vilken lösning som du
vill ha. När det är spikat så tar våra skickliga
konstruktörer över och både hållfasthetsberäknar, dimensionerar och konstruerar just
ditt rum - med en stomme som är exaktkapad, hakad och urfräst på alla ställen där
det behövs för ett enkelt montage.
Glaspartierna och tak som passar just dig.
Santex skräddarsydda rum är total frihet!

Fyra steg mot ett nytt uterum
1.

Skissa på ditt rum

Låt fantasin flöda, vilken form på rummet och typ av tak vill du
ha; pulpet- eller sadeltak? Vilka mått är aktuella för dig? Skall
allt anpassas eller kan det byggas med standardpartier? Ta gärna
några bilder av hur det ser ut på platsen.

2.

Välj vilka glaspartier du vill ha
med hjälp av vår glasguide

Vilka partier du skall välja beror på hur du vill kunna använda
ditt uterum. Skall det vara skydd för att förlänga sommarkvällarna en aning så räcker Elegance, våra enkelglaspartier som finns
i två varianter av härdat glas. Elegance+ är samma profilsystem
men med isolerglas. Det förlänger säsongen rejält med sina lägre
U-värden på glasen och dessutom till konkurrenskraftiga priser.
Både Elegance och Elegance+ kan dessutom fås i standardmått,
vilket pressar priset ytterligare. Vill du kunna använda rummet då
och då även under vintern är det Superior du skall titta på. Med
sina brutna köldbryggor och låga U-värden får du mycket god
isolering!

3.

Välj vilket tak du vill ha
med hjälp av vår takguide

Även takvalet styrs i hög grad av användningen av rummet.
Ytterligare saker att fundera kring är om du vill ha in eller stänga
ute ljuset. Vad passar med huset i övrigt? Absolut populärast är
våra kanalplasttak som finns i fyra olika tjocklekar (16, 25, 35
och 50 mm) med olika isoleringsförmåga. Våra kanalplasttak
har alltid UV-skydd på båda sidor- man riskerar därför aldrig att
montera det fel. Många andra leverantörer har bara UV-skydd
på en sida, det ökar risken att få oönskade effekter av solens
strålar vid ett felaktigt montage. Vill du efterbeställa takplattor
från oss så garanterar vi att du får samma kulör på plattan, något
som många leverantörer har svårt att lösa.
För extremt bra isolering bör du välja våra cellplast eller våra
isolerade bandplåttak. Den senaste trenden är annars glastak.
Det är en mäktig känsla att titta på stjärnorna och ändå sitta i
behagligt inomhusklimat.
4.

Kontakta återförsäljare

Våra återförsäljare finns över nästan hela landet. Du finner dem
på vår hemsida och annars kan du alltid slå oss en signal så guidar
vi dig tryggt vidare.
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Det är skillnad på uterum och uterum.
Ett riktigt uterum har hög kvalitet i alla delar
- från design till detaljer.

SKJUTDÖRRAR
OCH TAK
Välj rätt delar till ditt kompletta uterum
Vi erbjuder inte bara kompletta uterum, det går precis lika bra att köpa lösa delar. Alla partier, tak eller
tillbehör kan man köpa löst hos oss. Du kanske inte behöver ett helt rum, utan bara vill komplettera din
öppna altan med ett skjutparti eller lägga ett kanalplasttak över din terrass? Oavsett om du vill piffa upp
ditt befintliga uterum eller vill bygga ditt nya uterum själv så har vi produkterna för dig.

fjorton
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SKJUTDÖRRSGUIDE
Vilket glasparti du ska välja till ditt nya
uterum beror till stor del på hur stor del av
året du vill kunna använda det. Är det en
förlängd sommar du vill ha? Eller är det en
uppvärmd utbyggnad som är målet för dig.
På detta uppslag hittar du en översikt över
våra glaspartier med angivna U-värden.
Glöm inte - lågt U-värde - hög isoleringsförmåga!
Vi har olika typer av glas i våra Santex
produkter. Alla med olika egenskaper, men
alla är planglas, så kallat floatglas. Härdat
säkerhetsglas är standard i alla våra glasprodukter. Det är fem gånger säkrare och
starkare än vanligt glas. När vill du använda
ditt uterum?

DET VIKTIGA U-VÄRDET

Välj rätt prestanda

ELEGANCE

U-värde 5,8 U-värde 3,9
1-glas härdat
säkerhetsglas.

1-glas härdat säkerhetsglas med energibeläggning.

ELEGANCE

ELEGANCE+

U-värde 2,9
2-glas isolerglas
med dubbelhärdat
säkerhetsglas, varm
kant och argongas.

U-värde 1,7
2-glas isolerglas
med dubbelhärdat
säkerhetsglas,
1 energiglas, varm
kant och argongas.

U-värde 2,7

sexton
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2-glas isolerglas
med dubbelhärdat
säkerhetsglas,
1 energiglas, varm
kant och argongas.

U-värde 1,1
2-glas isolerglas
med dubbelhärdat
säkerhetsglas,
1 energiglas, varm
kant och argongas.

Elegance är ett glasparti som förlänger sommaren. Partiet
har härdat enkelglas med eller utan energibeläggning. Givetvis kan du blanda fasta och skjutbara partier som du vill.
Isoleringsförmåga
Elegance är glaset för dig som vill bygga ett uterum där du och
dina nära kan sitta under vår- och sensommarsäsongen. Elegance
har härdat enkelglas med eller utan energibeläggning.

Utförande
Systemen är patenterade och utvecklade med ett modernt, skandinaviskt formspråk med mjuka handtag och avslutningar, inbyggda
lås och dolda infästningar. Kombinera fasta och skjutbara partier
som du vill.
En variant är skjutdörrarna som öppnas från mitten. En mycket
praktisk och populär version.

Tillval
Elegance uppgraderas enkelt med ett flertal glaskvaliteter.
Naturanodiserad och vit (RAL 9010) är standard, eller färgsatt
med någon av de hundratals kulörer som finns i RAL-skalan.
Utforma efter smak och funktion med tillval som vädringsluckor
och extra säkerhetsfunktioner.

+ tvåglas med härdat säkerhetsglas
+ u-värde ner till 1,5 på hela konstruktionen

Vår storsäljare. Samma profil som Elegance men med isolerglas
(2-glas) istället för enkelglas, för att ytterligare kunna förlänga
säsongen, både på våren och hösten. Ett riktigt bra glasparti till ett
konkurrenskraftigt pris.
Isoleringsförmåga

SUPERIOR

U-värdet anger glasets förmåga att släppa igenom
värme, desto högre värde, desto mer värme släpps
igenom. Har däremot glaset ett lågt U-värde
släpps mindre värme ut.

+ Förlänger säsongen
+ Energiglasbeläggning som drar nytta av
solens värme under den kallare årstiden

ELEGANCE+

Elegance+ har en så kallad varm
kant mellan isolerglasen, vilket
sänker U-värdet och minimerar
köldvandring. Elegance+ har
härdat isolerglas i grundutförande.

Utförande
Systemen är patenterade och
utvecklade med ett modernt,
skandinaviskt formspråk med
mjuka handtag och avslutningar,
inbyggda lås och dolda infästningar. Kombinera fasta och

SUPERIOR

skjutbara partier som du vill.
En variant är skjutdörrarna som
öppnas från mitten. En mycket
praktisk och populär version.

Superior är valet för dig som vill ha möjlighet att använda ditt
uterum i princip året runt. Inbyggda tätningar och termiskt brutna
köldbryggor ger en mycket god isolering.

Tillval

Isoleringsförmåga

Elegance uppgraderas enkelt
med ett flertal glaskvaliteter.
Naturanodiserad och vit (RAL
9010) är standard, eller färgsatt
med någon av de hundratals
kulörer som fins i RAL-skalan.
Utforma efter smak och funktion
med tillval som vädringsluckor
och extra säkerhetsfunktioner.

Glaspartisystemet Superior kan
du med lite värme i rummet
använda näst intill året om, men
räknas inte som en boendeyta.
Superior har i grundutförandet
2-glas (härdat säkerhetsglas)
med varm kant. U-värde 2,7 eller
1,1. Termiskt brutna köldbryggor
och inbyggda tätningar är detaljer som gör isoleringsförmågan
mycket god.

Utförande

+ härdat isolerglas
+ u-värde ner till 1,7 på glaset

Systemet är patenterat och är
utvecklat med varm profil för
att klara vårt nordiska klimat.
Maxhöjden är 2 400 mm och
handtag och profiler är integre-

rade och följer Santex skandinaviska formspråk. Superior är
en premiumprodukt in i minsta
detalj. Aluminiumprofilerna har
en unik och stabil konstruktion
med säkra låsfunktioner.

Tillval
Till Superior kan du välja en
mängd funktioner som lyfter
uterummet. Isolerglas med
U-värde 0,9. Naturanodiserad
och vit (RAL 9010) är standard,
eller färgsatt med någon av de
hundratals kulörer som finns i
RAL-skalan. Välj till spröjsade
glas, vädringslucka, lås med
Assa-/Trioving-cylinder i säkerhetsklass 3.
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TAKGUIDE

Tak för alla behov

NYHET
!

KANALPLAST

+ starkt & slagtåligt
+ Bra ljusgenomsläpp

GLAS

Taken tillverkas i polykarbonat som är ett starkt och slagtåligt material med bra ljusgenomsläpp. Takplattorna finns i olika tjocklekar
från 16 till 50 mm, med olika isolerande egenskaper. Santex tak har
lång livslängd. Vi har dessutom försett det med skyddande UVskikt på bägge sidor, som gör att taket inte gulnar, samt takprofiler
med termiskt bruten köldbrygga.

Santex glastak är av högsta kvalitet
och finns att få i tjocklekarna 25,
35 och 50 mm för att enkelt kunna anpassas till resten av glaslösningarna i ditt uterum. Profilsystemet är i aluminium och plast med
tillhörande infästningsdetaljer helt i
rostfritt material.

Takplattorna är typprovade och uppfyller kraven på svårantändligt
material. Profilsystemet är i aluminium och plast med tillhörande
infästningsdetaljer helt i rostfritt material. Santex 16 mm:s kanalplasttak kan kombineras med 16 mm skjutbara sektioner, till främst
uterum.
Finns i flera färger t ex klar, vit, rökfärgad som beställningsvara

Superior+ 50 mm

Superior 35 mm

Elegance+ 25 mm

Elegance 16 mm

Material

9X-struktur polykarbonat

9X-struktur polykarbonat

9X-struktur polykarbonat

5X-struktur polykarbonat

Färg

Opalvit

Opalvit

Opalvit

Opalvit

Värmeisolering

U-värde 0,98

U-värde 1,14

U-värde 1,4

U-värde 1,98

Max bredd/cc

1 200/1 216 mm

1 200/1 216 mm

1 200/1 216 mm

1 200/1 216 mm

Längd

Upp till 6 200 mm

Upp till 6 200 mm

Upp till 6 200 mm

Upp till 6 200 mm

Minsta taklutning

4°

4°

4°

4°

arton

25 mm systemet är enklare med
raka glaskassetter. 35 respektive
50 mm systemen är mer tekniskt
utvecklade för en tätare anslutning
samt bättre U-värde. Glaskassetterna i dessa system är steppade,
dvs de ingående glasen är olika
långa, för att tätare ansluta mot
bakkanten vid ett lutande plan
och bättre avsluta i framkant med
avseende på vattenavrinning och
snösmältning. Denna steppning
gör att man inte bara får ett snyggare och snävare avslut utan även
betydligt bättre prestanda. Tack
vare att det inre glaset inte når
utemiljön, utan hela tiden är inne
i det ”varma” rummet, leds heller
ingen värme ut.
För bästa prestanda så säljs glastaken tillsammans med Santex
stomme men går även att köpa
separat!
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Glastak

+ frihetskänsla
+ minskar uv-strålning
daste sortiment
+ Marknadens absolut bre

Extend 50
mm

Extend 50 mm*

Extend 50 mm

Superior 35 mm

Elegance+ 25 mm

Glasuppbyggnad

3-glas med två energiglas

3-glas med två energiglas

2-glas

2-glas

Maxbredd, c-c

900 mm

Längd

Upp till 6 000 mm

Minsta taklutning

6°
50 mm*
3-glas

50 mm
3-glas

35 mm
2-glas

25 mm
2-glas

Glastyper

U-värde/g-värde

Float

-

-

2,6/73%

2,7/73%

2-glas isolerglas med ca hälften av U-värde mot enkelglas.

Energi

0,6/51%

0,9/57%

1,1/62%

1,4/62%

Energibeläggning, tunt metallskikt reflekterar tillbaka värmen.

Självrengörande

0,6/51%

0,9/56%

1,1/61%

1,4/61%

Utv. beläggning hjälper regn och smuts att lättare rinna av.

Solskydd, neutral

0,6/38%

0,9/38%

1,1/41%

1,4/42%

Neutralt solskydd m. beläggning, reflekterar solen och värme.

Solskydd, grön

0,6/35%

0,9/36%

1,1/39%

1,4/39%

Mycket prisvärt solskydd i något ”grönare” färgton

Solskydd, blå

0,6/19%

0,8/20%

1,1/23%

1,4/23%

Solskydd med blå-ton, tar bort mer värme och bättre U-värde.

Solskydd, silver

1,4/17%

1,1/17%

1,1/17%

1,4/17%

Vårt bästa solskydd som reducerar upp till 86% av solvärmen.

Beskrivning

.

*3-glas med två energiglas

UTERUMSKATALOGEN -

nitton

TAKGUIDE
BANDPLÅT

Tak för alla behov

+ energieffektivt val
+ hög kvalitet

CELLPLAST

Denna platta har en isoleringskärna i cellplast med en ljuddämpande
effekt. Tjocklek 35 eller 50 mm. Den stoppar både solljus och stark
värmestrålning. U-värdet på takplattan är mycket lågt. Ett cellplasttak
har en bättre isoleringsförmåga än kanalplasten och går dessutom att
måla invändigt i valfri kulör. Kommer i vit som standard.

Santex isolerade bandplåttak kan bidra till ett mer enhetligt utseende
på ditt rum i förhållande till din befintliga husmiljö. Plåttaket håller
mycket hög kvalitet. Taket är fyllt med isolering på 50 mm med ett
U-värde på 0,7 och vid isolering 100 mm är U-värdet 0,35. Komplettera
med att det är en sandwichlösning, tillverkad i moduler för ett snabbt,
säkert och enkelt montage.
Extend 100 mm

Extend 50 mm

Material

Bandplåttak

Bandplåttak

Färg

Silvermetallic/Svart/Tegelröd

Silvermetallic/Svart/Tegelröd

Värmeisolering

U-värde 0,35

U-värde 0,7

Max bredd/cc

Anpassas efter rummet

Anpassas efter rummet

Längd

Upp till 6 000 mm

Upp till 6 000 mm

Minsta taklutning

Pulpet 4°/sadel 6°

Pulpet 4°/sadel 6°

Isolerat bandplåttak
Ett isolerat plåttak är det mest energieffektiva valet. Taket har
vit insida, men är övermålningsbar i varfri kulör.

värmestrålning
+ stoppar solljus & stark
nde
mpa
ddä
lju
&
+ isoleringskärna

Superior+ 50 mm

Superior 35 mm

Material

Cellplastisolerad takplatta

Cellplastisolerad takplatta

Färg

Vit

Vit

Värmeisolering

U-värde 0,6

U-värde 0,8

Max bredd/cc

1 200/1 216 mm

1 200/1 216 mm

Längd

Upp till 6 200 mm

Upp till 6 200 mm

Minsta taklutning

4°

4°

Profilsystemet är i aluminium och plast med tillhörande infästningsdetaljer helt i rostfritt material.

Cellplastisolerad vit takplatta
Dämpar ljud, stoppar solljus och värmeisolerar effektivt.

Detta bandplåttak passar förutom till ditt uterum även utmärkt för s.k. attefallshus, utbyggnader, friggebodar eller som
skärmtak.

tjugo
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TILLBEHÖR
Ge ditt uterum något extra
Solskydd, LED-belysning eller snygga golvlister. Utbudet av tillbehör för både skräddarsydda
och standardrum är stort och ger dig möjlighet att både förbättra funktionen och sätta en
personlig prägel på ditt uterum.

tjugotvå
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TILLBEHÖR

Ge ditt uterum något extra

TAK

LÅS

Hängränna och stuprör

Stagprofil

Hög kvalitet i UV-beständig plåt i färgerna mörkgrå,
mörkröd, mörkbrun, klarvit, svart, auluzink, brunröd,
silvermetallic och kopparmetallic. Även i plast i färgerna vitt och brunt.

Stagprofiler rekommenderas
till tak som är djupare än
2 500 mm.

Lås ISEO

Skjutlås

Passar till Superior. Hakregellås. Inbrottsskydd, klass 1.
Finns med låsning insida
eller med låsning insida och
utsida. Låsning insida följer
med som standard.

Passar till Elegance.
Inbyggt lås i sidoprofil.

Vädringslucka

Sandwichbröstning

Passar till Elegance och Superior. En vädringslucka friskar upp luften snabbt. Med
två vädringsluckor får du en skön genomströmning av frisk luft i rummet.

Passar till Elegance, Superior.
Med vår bröstning får du marknadens mest lättmonterade
bröstning med en stabil och lätt
sandwichkonstruktion. Levereras
helt komplett med isolering, plåtar, silikon, tätningsband m.m.
Bröstningen är isolerad och
fuktspärrad. Den kan till och
med anpassas till de brutna
hörnen och det blir inget spill.

Golvlist
Passar till Elegance och Superior.
Snygg avslutning mellan golv och
undre spårprofil. Reglerbar för olika
golvhöjder 0-28 mm.

Plisségardiner
Plisségardiner dämpar både
ljuset och ljudet i ditt uterum.
Genom att de reflekterar
ljuset sänks temperaturen
i uterummet under varma
dagar. Samtidigt isolerar gardinen mot kylan under bistra
vinterdagar. Finns i totalt fem
vävar/färger. Vissa av dessa
har pärlemorbaksida som
effektivt reflekterar solljuset.
Därutöver finns två vävar
med mörkläggande baksidor.
Skena i vitt eller aluminium.

tjugofyra
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Lås trioving

Markiser
Markiser ger dig full kontroll
över skugga och sol, utsikt
och avskildhet. Dessutom
kan du anpassa ljus och
värme under varma dagar
och kyliga kvällar. Finns i
flera olika vävar och färger.

Utvändigt lås
Passar till Elegance. Vill du
kunna komma in i ditt låsta
uterum utifrån passar vår
utvändiga låsning bra. Gedigen cylinder med två nycklar.
OBS! Går ej att efterbeställa.

Passar till Superior. Hakregellås. Inbrottsskydd klass 3.
Finns med låsning insida
eller med låsning insida och
utsida. Din egen husnyckel
kan användas till detta lås.
Cylinder beställer du i så fall
separat hos låssmed.

Fläktelement
Motor till Santex
vädringslucka
Passar till Elegance och Superior.
Styrs med fjärrkontroll. Enkel att
montera och ansluts till vanligt
vägguttag.

Luftventil

Spröjsade glas

Passar till Elegance och Superior.
Ventil i aluminium med insektsgaller. Regleras steglöst och enkelt
med ett vred.

Passar till Superior. Spröjsade glas
kan användas i både fasta och
skjutbara partier. Finns i standardfärgen vit.
Bredden på spröjsen är 18 eller
26 mm.

Passar till Elegance, Superior.
Vitlackerat element, 1000W,
220V, 1-fas. Får luften att
cirkulera. Rekommenderas
till alla rum som ska vara
uppvärmda. Termostatstyrt
och ljudlöst. Levereras med
sladd och jordad stickpropp.
Kan användas enbart som
fläkt.
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TILLBEHÖR
Nyhet!

TILLBEHÖR
Nyhet!

Nyhet!

Färgprover på olika färger på din lamellgardin

LAMELLGARDINER

INFRAVÄRME

LED-BELYSNING

ALUMINUMBEKLÄDD STOMME

FÖRBEHANDLAD STOMME

VALFRI KULÖR

En varm sommardag är det skönt om du kan stänga
ute solen. Beroende på ditt uterums läge kan också
oönskad insyn vara en bra anledning att investera i
lamellgardiner. Lamellgardiner bidrar till att behålla värmen i rummet under den kalla årstiden och minskar
risken för kallras. Våra lamellgardiner finns i flera olika
vävar och färger och håller högsta kvalitet. Tänk på att
du kan blanda flera olika färger på samma skena. Alla
lamellgardiner måttillverkas efter just ditt uterum.
Bredd 89 mm. 100% polyester.
Skena i vitt eller aluminium.

Vill du kunna utnyttja ditt uterum så stor del av året
som möjligt så kan infravärme vara ett bra alternativ.
Infravärme är ett snabbt och säkert sätt att värma
upp uterummet. Det tar bara några minuter innan en
behaglig värme sprider sig i rummet - dessutom blir
de en snygg inredningsdetalj. Santex Infra Red eller
Santex Infra Heat är värmare som tak- eller väggmonteras. Välj mellan vit, titan eller antracit. Styrs med
fjärrkontroll eller telefon via Bluetooth. Effekten är
2000W och denna är också dimbar.

Dekorera ditt uterum med LED-belysning som snyggt
integreras i en trälist under takbalken. Du kan ha upp
till fyra lampor i varje takstol, och det funkar lika bra till
både pulpet- och sadeltak.
Vårt LED-belysningssystem kommer med snabbkopplingar, transformator och stickkontakt, vilket gör att du
enkelt kan montera den själv.
Givetvis är lamporna är dimbara och styrs enkelt med
fjärkontroll eller via din mobiltelefon. Du kan reglera
ljuset i ett stort omfång och kan lätt åstakomma både
mysbelysning och skarpt sken som lämpar sig bra för
t.ex. städning.

Välj mellan att bara skydda frontbalken och gaveltakstolen, stommens mest utsatta delar, med aluminiumbeklädnad. Levereras i valfri kulör och utförs
i kombination med grundbehandlad stomme. Passar
rum med pulpettak.

Vi kan grundolja och lasera din limträstomme redan i
fabrik - en trygg och bra kvalitetssäkring. Du kan välja
mellan ett eller två lager, ej täckande lasyr i någon av
kulörerna nedan. Färdigstrykningen görs alltid allra sist
när allt är på plats, för att får den rätta finishen.

Hos oss har du full frihet att välja valfri kulör på
dina partier. Som standard kan man välja mellan vit,
RAL9010 eller naturanodiserade partier. Men vi har
även ett antal basfärger, noga utvalda kulörer som passar de nordiska formspråket. Vissa i ett fräscht blankt
utförande och en del i en tacksam strukturfärg.

Basfärger på täcklasyr:
RAL9016 (trafikvit)
RAL9010 (vit)
RAL1013 (ostronvit)
RAL7035 (ljusgrå)
RAL7038 (agatgrå)
RAL7040 (fönstergrå)
RAL7024 (grafitgrå)
RAL7016 (antracitgrå)
RAL9005 (svart)
RAL3011 (faluröd)

Basfärg, blank:
RAL7016 (antracitgrå)
RAL7024 (grafitgrå)
RAL7035 (ljusgrå)
RAL7037 (mellangrå)
RAL8019 (gråbrun)

tjugosex
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Eller en skyddande aluminiumbeklädnad på hela
stommen utvändigt. Vit kulör, eller specialfärg i
kombination med kulörpaket. Utförs i kombination
med grundbehandlad stomme.

Basfärger på lasyr:
1212 Silverpoppel
1234 Röd
1235 Cederträ
1236 Lärk
1261 Valnöt

Basfärg, struktur:
RAL3004 (faluröd)
RAL7016 (antracitgrå)
RAL9005 (svart)
RAL9006 (silver)
Gris Sablé 900 (mörkgrå)

Färgval påverkar även aluminiumbeklädnad
och ventiler.
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www.santex.se

Besöksadress
Santex Expo
Montörg. 9, 302 62 Halmstad
Kontakt: 035-17 23 00
E-post: info@santex.se

