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I denna produktinformation finner du den samlade tekniska 
informationen om produktsystemet. 

Skjutpartier med 2-glas för orangerier och 

vinterträdgårdar 

Dörrens funktion är att skjutpartiet glider längs 
en över- och underprofil och ger en öppning på 
höger och vänster, allt efter den 
måttanpassade konstruktionen. Skjutdörrens 
absoluta fördelar är enkelheten i öppning och 
stängning, konstruktionens vattendränering 
samt den flexibla öppningsyta som skapas med 
denna kvalitetsprodukt.

Fasta och mallskurna 2-glas partier och brutet 

hörn för orangerier och vinterträdgårdar.

Alla fasta och mallskurna partier tillverkas efter 
kundens specifika behov och mått. Bygg en hel 
glasvägg, komplettera med skjutbara partier 
och montera mallskurna partier helt efter 
takets lutning. Skapa en mjuk design med ett 
eller flera brutna hörn. Absoluta fördelar är 
flexibilitet och passform vid montering samt en 
mycket bra energiprestanda.

Montering

Se monterings- och skötselmanual. 
www.santex.se

Skötsel och underhåll

Se monterings- och skötselmanual. 
www.santex.se

Föreskrifter

Kontakta din Santex återförsäljare om du är 
osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-
ställa att inga ingående detaljer eller kompon-
enter saknas eller är skadade. Om skador upp-
täcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex ut-
tryckliga medgivande är tillverkaransvaret 
utan all kraft och verkan. Endast Santex god-
kända reservdelar får användas. 

Produkten är konstruerad för en permanent 
installation. Produkten måste installeras enligt 
instruktionerna i denna manual. Installationen 
måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga 
kvar upp mot glaspartierna.
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Uppbyggnad

Profiler Aluminum, med termiskt bruten köldbrygga i plast 

Partisortiment Skjutparti
Fast parti / Fast parti med vädringslucka / Mallskuret parti

Profilfärger

Standard Natur, anodiserad. 
Vit, RAL 9010, svarta plastdetaljer
Santex WHITE, RAL 9010, vita plastdetaljer (specifikation, se sid 5)

Baskulörer Blank: RAL7016, RAL7024, RAL7035, RAL7037 och RAL8019.
Struktur: RAL3004, RAL7016, RAL9005, RAL9006 och Futura Gris Sablé.

Underspår Alltid i natur, anodiserad. Svarta PVC täcklock.

Skruv Ingående skruv uppfyller minst klass C2.
Skruv som fästs ner mot grund uppfyller klass C4.

Glas

Isolerglas Total tjocklek 22 mm, med svart varm kant. Vikt, 20 kg/kvm.

HIG A: Härdat energiglas, U-värde 1,1. 
Float 4 mm härdat/14 TGI + argon/Thermofloat 4 mm härdat. 

HIG B: Härdat fönsterglas, U-värde 2,7. 
Float 4 mm härdat/14 TGI + argon/Float 4 mm härdat.

Special: Härdat energiglas, U-värde 0,9. Superenergi, upplevs något tonat.
Thermofloat1,0 6 mm härdat/10 TGI + krypton/Thermofloat1,0 6 mm härdat. 
Övriga specialglas mot förfrågan.

Spröjsat glas Invändig spröjs, 18mm eller 26mm. RAL 9010.

Skjutpartier

Delning 2-del, 3-del

Varianter Rätvänd/Spegelvänd

Mittpost (spröjs) Med eller utan mittpost. Valbar mittposthöjd. Mäts från golvet till 
ovankant mittpost

Dörrstopp På en dörr (2-delat) och på ytterdörrar (3-delat) 

Säkerhetskloss Svart plast

Handtag I hellängd på båda sidor på ytterdörrar
I hellängd på insida skjutfönster
Går att beställa med speciallack

Lås 1. Iseolås (Klass 1) insida, båda sidor, inklusive låscylinder som standard. 
Tillval: Utvändigt lås (ange höger eller vänster sida i beställningen).
2. Triovinglås (Klass 3) insida, båda sidor, exklusive låscylinder som 
standard. Tillval: Utvändigt lås (ange höger eller vänster sida i  beställningen). 
Tillval: Låscylinder (typ ASSA) (2 st. vid endast invändigt, 3 st vid  inv. + utv. Lås). 
Vid beställning av cylinder från Santex, så får man slumpvis valt låsnr. Vid egen 
beställning av cylinder där man önskar  eget låsnr, ange Dorma DC410.

U-värde u=1,5 (specialglas, u=0,9) (2-del, 2,8 x 2,2m)
(hela konstruktionen) u=1,6 (HIG A glas, u=1,1) (2-del, 2,8 x 2,2m)
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Skjutpartier

Tätning i öppningen D-list i U-profiler, D-list i underspår, inbyggd tätningsläpp i överspår. 
Cellgummiplattor mot stolpe i underspår. Cellgummiplattor under U-
profil

Tätning runt partiet Borstlist med fena i sidoprofilerna och på ut- och insidan i över- och 
underprofil. Borsttätning med fena på ut- och insidan i u-profilerna. 
Plastkloss med tre borsttätningar mellan dörrar både upptill och nertill

Dränering Spröjs och underprofil med dräneringshål. Gummiläpp i underprofilen 
som leder ut vattnet till utsidan om spåret. Dränering i täckprofil och 
underspår framför partierna

Hjul 2 st boggiehjul/parti

Uppfångning vid Aluminium och cellgummisnöre
stängning

Uppfångning vid Dörrstopp
öppning

Max karmytterbredd 2-delat: 3300 mm 3-delat: 4800 mm

Min. karmytterbredd 2-delat: 600 mm 3-delat: 900 mm

Karmytterhöjd Skjutdörr: 1800 – 2400 mm (låshöjd, ca 900mm)
Skjutfönster: 750 – 1799 mm (låshöjd, ca 250mm)

Mittposthöjd Från 300 mm till 925 mm och 1110 mm till KYH -300 mm

Fast parti, rakt

Delning 1-del, 2-del, 3-del, 4-del

Tätning Mjuka plastläppar på monteringsprofilerna. O-list i golv- och takprofilen. 
Borstlist i takprofilen.

Dränering Spröjs och under profil med dräneringshål

Max karmytterbredd 1-del: 1600mm 2-del: 3300mm 3-del: 4200mm 4-del: 5600mm 

Min. karmytterbredd 1-del: 300mm 2-del: 600mm 3-del: 900mm 4-del: 1200mm 

Max karmytterhöjd 2400 mm

Min. karmytterhöjd 250 mm

Max partibredd 1600 mm (1- och 2-delat), 1400mm (3- och 4-delat)

Mittposthöjd Från 300mm till KYH-300mm. (vid vädringslucka KYH-600mm)

U-värde u=1,5 (specialglas, u=0,9) (2-del, ca 2,8 x 2,2m)
(hela konstruktionen) u=1,6 (HIG A glas, u=1,1) (2-del, ca 2,8 x 2,2m)
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Fast parti, brutet hörn

Mått Se 1- och 2-delat fast parti

Tillval Förmonterat brutet hörn

Vädringslucka i parti fast

Delning Finns som tillval 1 st till 1-3 delat fast parti

Mått Min. höjd: 586 mm (Luckans glashöjd blir då samma som underglasets 
höjd)
Max höjd: 2400 mm
Min. bredd: 450mm

Luckans hålmått, höjd 230mm

Gångjärn Sidohängda glidgångjärn 

Handtag 2 st vridhandtag (1 st vid smalt parti)

Färg Grå, vit, svart

Mallskuret

Delning 1-del, 2-del, 3-del

Max karmytterbredd 1-del: 1600 mm 2-del: 3300 mm 3-del: 4200 mm

Min. karmytterbredd 1-del: 300 mm 2-del: 600 mm 3-del: 900 mm 

Max karmytterhöjd 2400 mm

Min. karmytterhöjd 200 mm

Minsta vinkel i spets 45 grader

Vid behov välj linjering med underliggande partier i Herkules

Tillbehör

Motor för vädringslucka
Golvlist till skjutdörrarna 

Santex WHITE, RAL 9010 (nyhet 2018)

Santex WHITE är en ny variant i Superior-serien som är framtagen för att matcha det ökade 
kravet på  stilsäkra och homogena detaljer.

Plastdetaljer; säkerhetsklossar, handtagspluggar, dörrstopp, ändskydd samt dekal är vita i Santex 
Superior WHITE.

Det är skjutpartierna som skiljer sig åt mellan RAL9010, svarta plastdetaljer och WHITE RAL9010. 
Fasta partier och mallskuret är gemensamt för alla RAL 9010.
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RV  = Rätvänd
SPV = Spegelvänd
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Partisortiment (sett utifrån)

2-del, RV

2-del, SPV

3-del, RV

3-del, SPV

Fasta partier

Skjutpartier

1-del

2-del

3-del

4-del

1-del

2-del

3-del

Mallskurna partier

Form 1, lutar åt höger Form 2, lutar åt vänster

Fasta partier, brutet hörn

1-del

2-del

Utsida

Insida

Sett utifrån
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Utsida Insida

Skjutparti
2-delad, sidovy

*
* = minsta rekommenderade 
bredd på infästning
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Utsida Insida

Skjutparti
3-delad, sidovy

*
* = minsta rekommenderade 
bredd på infästning
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Skjutparti
2/3-delad, toppvy

Iseo-låsTrioving-lås
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Fast parti
sidovy

Utsida Insida
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Fast parti
toppvy

Utsida Insida
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