
Skjutdörrar
ELEGANCE →  ELEGANCE+ →  SUPERIOR

…till ditt uterum
SVENSK KVALITET FRÅN SANTEX



två - SANTEX SKJUTDÖRRAR

Följande symboler ger en 

vägledning om vilket system 

du bör välja, beroende på 

under vilken säsong du tänkt 

att använda ditt uterum.

LETA EFTER 
SYMBOLEN!
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”Uterummet har blivit  
en plats att umgås på.  

Det är här vi spenderar 
tid med våra vänner.

Innehåll: Skjutpartier → Elegance 4 → 
Elegance+ 6 → Superior 8 → Tillbehör 11



Välj den dörrtyp som passar dig
Vilken typ av skjutdörr du ska välja till ditt uterum beror till stor del på hur stor 

del av året du vill kunna använda det. Är det en förlängd sommar du vill ha? El-

ler är det en uppvärmd utbyggnad som är målet för dig. På kommande uppslag 

hittar du information om våra olika skjutdörrssystem, och mer om vilka olika 

användningsområden de är avsedda för. När vill du använda ditt uterum?

TRE TYPER AV 
SKJUTDÖRRAR

SANTEX SKJUTDÖRRAR - tre
(Gäller alla Santex skjutpartier)

Innehåll: Skjutpartier → Elegance 4 → 
Elegance+ 6 → Superior 8 → Tillbehör 11

Elegance är perfekt för dig 

som vill ha lite extra vind- och 

regnskydd under sommarhal-

våret. Energiglasbeläggningen 

gör att solens värme hålls kvar 

lite längre under de kallare 

perioderna. 

Med Elegance+ kan du an-

vända ditt uterum tidigare på 

våren och längre in på hösten.

Samma profil som i Elegance 

men med isolerglas istället för 

enkelglas.

ELEGANCE ELEGANCE+

Superior är valet för dig som 

vill ha möjlighet att använda 

ditt uterum i princip året runt. 

Inbyggda tätningar och ter-

miskt  brutna köldbryggor ger 

en mycket god isolering.

SUPERIOR
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→ Isoleringsförmåga
Elegance är systemet för dig som vill bygga ett uterum 
där du och dina nära kan sitta lite längre under vår- och 
sommarsäsongen. Elegance har härdat enkelglas med 
eller utan energibeläggning.

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

→ Tillval
Elegance kan enkelt uppgraderas med ett flertal glas- 
kvaliteter, välj mellan bland annat energiglas, själv-
rengörande, ljudreducerande glas, alltid i personsäkert 
utförande.
Välj till lås, skjutlås eller utvändigt lås. Tänk bara på att 
utvändigt lås inte går att beställa i efterhand.
Vit, RAL 9010 och naturanodiserad är standard, men du 
kan även välja profiler med någon annan av de hundra-
tals kulörer som finns i RAL-skalan.

 

Elegance skjutbara dörrar/fönster

Elegance 
förlänger sommaren
Elegance är perfekt för dig som vill ha lite extra 
vind- och regnskydd under sommarhalvåret. Ener-
giglasbeläggningen gör att solens värme hålls kvar 
lite längre under de kallare perioderna. 

I skjutdörrarna sätts alltid härdat personsäkert 
glas, välj mellan vanligt klarglas eller glas med 
energibeläggning. Energibeläggningen minimerar 
kondens och rimfrost och gör att värmen stannar 
kvar lite längre i rummet. Givetvis kan du blanda 
fasta och skjutbara partier som du vill.
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Alltid personsäkra glas
Uppgradera till energiglas

SANTEX SKJUTDÖRRAR - fem
SOMMAR
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Härdat 
klarglas
Ug=5,8

SOMMAR

VINTER

V
Å
R

H
Ö
S
T

Härdat 
energiglas
Ug=3,9

Fakta: Elegance

Standardfärg: Vit (RAL 9010) eller naturanodiserat.
Karmytterbredd: 1518-4118 mm

Skjutdörrar:
Glastyp: 4 mm härdat klarglas/energiglas
Höjd: 2000 mm

Skjutfönster:
Glastyp: 4 mm härdat klarglas/energiglas
Höjd: 1200 mm

LÅGT 
U-VÄRDE

= hög isolerings-
förmåga

S=skjutdörr 
(bakom)

S=skjutdörr 
(bakom)

MPM=mötas på mittenFast

ÖPPNINGSRIKTINGAR

(Gäller alla Santex skjutpartier)
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→ Isoleringsförmåga
Isolerglas är när man sätter ihop två glas till en kassett 
med en luftspalt emellan. Glasen i Elegance+ har dessut-
om en så kallad varm kant och argonglas mellan glasen, 
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. Kombinera fasta och skjutbara partier 
som du vill. En variant är skjutdörrarna som öppnas från 
mitten. En mycket praktisk och populär version.
Lås finns som tillval.

→ Tillval
Elegance+ kan enkelt uppgraderas med ett flertal 
glaskvaliteter, välj mellan bland annat energiglas,  
självrengörande, ljudreducerande glas, alltid i person- 
säkert utförande.
Välj till lås, skjutlås eller utvändigt lås. Tänk bara på att 
utvändigt lås inte går att beställa i efterhand.
Vit, RAL 9010 och naturanodiserad är standard, men du 
kan även välja profiler med någon annan av de hundra-
tals kulörer som finns i RAL-skalan.

 

Elegance+ skjutbara dörrar/fönster

Elegance+ 
Vår storsäljare 
Med Elegance+ kan du använda ditt uterum 
tidigare på våren och längre in på hösten.
Samma profil som i Elegance men med iso-
lerglas istället för enkelglas, för att ytterligare 
kunna förlänga säsongen, både på våren och 
hösten. Ett riktigt bra och konkurrenskraftigt 
glasparti i mellanprisklassen.



  

→

härdat isolerglas
Med energiglas 
ner till UG=1,7
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isoler-
glas

Ug=2,9

SANTEX SKJUTDÖRRAR - sju

Standardfärg: Vit (RAL 9010) eller naturanodiserat
Karmytterbredd: 1518-4118 mm

Skjutdörrar:
Glastyp: Isolerglas 2-glas klarglas/energiglas m argon
Höjd: 2000 mm

Skjutfönster:
Glastyp: 2-glas isoler/isoler m. argongas
Höjd: 1200 mm

Isolerg. m. 
energiglas

Ug=1,7

Fakta: Elegance+

LÅGT 
U-VÄRDE

= hög isolerings-
förmåga

Helt transparanta glas i en dörr 

eller högt fönster kan öka risken 

för sammanstötning. Därför finns 

det lagkrav på att dessa utförs 

som personsäkert glas. Alla 

Santex glas är personsäkra då vi 

genomgående använder härdat 

glas. Härdat glas är ca 5 gånger 

starkare än vanligt planglas och 

går vid ett eventuellt bräckage 

sönder till tusentals små trubbiga 

ofarliga bitar.

DIN SÄKERHET 
PÅ ALLVAR
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→ Isoleringsförmåga
I ett rum med Superior-skjutdörrar kan du vistas tillfäl-
ligt nästan hela året om, bara du tillsätter värme.  
Superior har i grundutförandet 2-glas (härdat säkerhets-
glas) med varm kant. U-värde 2,7 eller 1,1. Termiskt brut-
na köldbryggor och inbyggda tätningar är detaljer som 
gör isoleringsförmågan mycket god. Dessa goda förutsätt-
ningar ger hela konstruktionen ett U-värde ner till  
1,7 W/m²K.

→ Utförande
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 integrerade och följer 
Santex skandinaviska formspråk. Superior är en premi-
umprodukt 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 1,0. Natureloxe-
rad 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.

 

Superior skjutbara dörrar/fönster

Superior
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.

Superior har det lilla extra, avisolerade profiler och 
isolerglas med lågt U-värde, detta gör att du även 
på vintern kan vistas tillfälligt i ditt uppvärmda 
uterum.
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SANTEX SKJUTDÖRRAR - nio

Fakta: Superior

Standardfärg: Vit (RAL 9010) eller naturanodiserat
Lås: ISEO-lås, dörr med mittpost
Karmytterbredd: 1518-3118 mm

Skjutdörrar:
Glastyp: Isolerglas 2-glas klarglas/energiglas m argon
Höjd: 2400 mm

Skjutfönster:
Glastyp: Isolerglas 2-glas klarglas/energiglas m argon
Höjd: 1200 mm
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Isolerg. m. 
energiglas

Ug=1,1
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isoler-
glas

Ug=2,7

Härdat isolerglas 
med energiglas 
ner till Ug=1,0

Bruten köldbrygga 
och inbyggda TÄTNINGAR

LÅGT 
U-VÄRDE

= hög isolerings-
förmåga

DET VIKTIGA U-VÄRDET

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.
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Spröjs

Lamellgardiner

Lås

Tänk vad vackert ett fönster kan bli med spröjs och få det att 

smälta in väl med det övriga huset. 

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.

Till samtliga våra partier  kan du måttbeställa lamellgardiner. 
Lamellgardinerna kan fås i många olika färger och manövreras 

enkelt med en kedja och ett snöre som placeras på lämplig sida.

Passar till Elegance, Superior. Riktigt heta sommardagar kan det vara 

skönt att skydda sig mot solen.

Lås ISEO

Passar till Superior. Hakregellås. 

Inbrottsskydd, klass 1. Finns med 

låsning insida eller med låsning 

insida och utsida. Låsning insida 

följer med som standard.

Lås trioving 

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.

Utvändigt lås

Passar till Elegance. Vill du kun-

na komma in i ditt låsta uterum 

utifrån passar vår utvändiga 

låsning bra. Gedigen cylinder 

med två nycklar. OBS! Går ej att 

efterbeställa.

Luftventil

Passar till Elegance och Superior. Ventil i aluminium med 

insektsgaller. Regleras steglöst och enkelt med ett vred.

Golvlist

Snygg avslutning mellan golv 
och undre spårprofil.

Passar till Elegance och Superi-

or. Reglerbar för olika golvhöjder 

0-28 mm.

TILLBEHÖR: Till ditt uterum

Skjutlås

Passar till Elegance. Inbyggt 

lås i sidoprofil.

Nyhet!
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UTMÄRKT KVALITET  
– FÖR DIN SKULL 

P-märket är en välkänd kvalitetssymbol som finns 

på produkter som når upp till högt ställda krav på 

både material och tillverkning. 

För Santex del innebär detta att hela vårt breda 
sortiment av uterum är P-märkt! Det är vi självklart 
stolta över och framförallt är vi glada för att det är 
bra för dig som kund. 
Vill du läsa mer om vad P-märkningen av våra ute-
rum innebär? Kolla då på www.santex.se/p-mark-
ning.

SKJUTDÖRRAR - elva

Alla våra partier i aluminiumutförande kan fås i 

samtliga kulörer på RAL-skalan.

Som standard ingår vit, Vit (RAL 9010) eller na-
turanodiserat när du köper skjutdörr/fönster från 
Santex.  
Men utöver detta kan du välja mellan hundratals ku-
lörer att välja bland i RAL-/Futura skalan. Du kanske 
vill att partiet ska matcha husets färg? Eller så vill du 
att det ska sticka ut!
 

TILLVAL: Kulör

Fläktelement

Rekommenderas till alla rum som ska 
vara uppvärmda. Får luften att cirkulera 
termostatstyrt och ljudlöst.

Passar till Elegance, Superior. Vitlackerat 

element, 1000W, 220V, 1-fas. Levereras 

med sladd och jordad stickpropp. Kan 

användas enbart som fläkt.

Sandwichbröstning

Med vår bröstning får du marknadens mest 
lättmonterade bröstning med en stabil och 
lätt sandwichkonstruktion.

Passar till Elegance, Superior. Levereras helt 

komplett med isolering, plåtar, silikon, tät-

ningsband m.m. Bröstningen är isolerad och 

fuktspärrad. Den kan till och med anpassas till 

de brutna hörnen och det blir inget spill.

Vädringslucka

En vädringslucka friskar  
upp luften snabbt.

Passar till Elegance och Superior. Med två 

vädringsluckor får du en skön genomström-

ning av frisk luft i rummet.

SANTEX SKJUTDÖRRAR - elva

Nyhet!

Nyhet!

Infravärme

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.

Led-belysning

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. 
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Ring oss för att prata riktiga uterum

För att hitta din närmsta återförsäljare: 

www.santex.se/aterforsaljare. 

035-17 23 00

E-post: info@santex.se
www.santex.se

Besöksadress 
Santex Expo

 Montörgatan 9, 302 62 Halmstad
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