
 

Santex System AB • Box 513, 301 80 Halmstad 

Tel: 035 - 17 23 00 • E-post info@santex.se • www.santex.se 

Produktblad Santex View-Version 001 

 
 

Santex View 

✓ Helglasad skjutdörr utan sidoprofiler 
✓ Och upp till 3000 mm höga dörrar 
✓ Upp till 7800 mm bred 
✓ Ökad frihetskänsla 
✓ 10 mm eller 12 mm härdat glas 
✓ Upp till 6 dörrar på ett spår  

Skapar rum 
utan att 

begränsa 
frihetskänslan 
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Santex View 

View  metervis med frihet  View XL  går lite längre 

Bredd (1 u-spår)  1200–7800 mm  Bredd* (1 u-spår)  1200–7800 mm 

Bredd (2 u-spår)  2400–15600 mm  Bredd* (2 u-spår)  2400–15600 mm 

Höjd  Upp till 2500 mm  Höjd  2501–3000 mm 

Glastjocklek  10 mm  Glastjocklek  12 mm 

*= vid höjder över 2500 mm begränsas maxbredderna även pga totala vikten. 
 

Utförande De helglasade skjutdörrarna kan med endast ett underspår, göras 
med upp till 6 st skjutbara dörrar. Ställer man dessutom två stycken efter 
varandra varav en är spegelvänd, kan man få ett sk mötas-på-mitten med upp 
till 12 st dörrar och totalt 15,6 m bred. Profilerna, uppe och nere, är oisolerade 
och underspåret dräneras utåt. 
 
Tillval Välj fritt mellan standardfärgerna vit (RAL9010) eller natur (anodiserad). 
Vill du ha någon annan färg, kan du som tillval välja mellan valfri RAL-kulör, 
kanske matcha med huset? Rund handtagsknopp ingår, välj till lås med vred på 
insida eller lås med fotspärr. Ytterligare tätare mellan 
glasen blir det om du väljer till silikonlist i skarvarna. 
Kombinera med Santex Square, fristående 
aluminiumpergola med öppningsbara taklameller för 
att få ett komplett uterum. 
 
”Dagtid kan man enkelt dra undan glasen som 
glider lätt i den övre och undre profilen, man kan 
då välja att skapa en öppning åt höger eller 
vänster. Kvällstid kan man stänga igen och hålla kall 
havsbris eller störande insekter borta utan att göra 
avkall på den profilfria utsikten.” 
 

 
Detta är endast ett urval av de möjligheter som finns. 

Vill du ha något annat än detta utförande? 
Kontakta din återförsäljare för mer information. 

Vi anpassar 
oss efter 

kundens mått! 

Utan extra kostnad 
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