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Innehåll

Ett uterum är så mycket mer än bara ett rum.  
Det är varma sensommarkvällar tillsammans med nära och kära. Det är höstmys när vinden 
blåser kall utanför och det är en plats där du kan möta våren redan innan de första kroku-
sarna letat sig upp genom myllan. Riktiga uterum är ett inspirationsmagasin för dig som 
vill lyfta ditt hem till nästa nivå. För dig som vill upptäcka alla fördelar med ett rum som är 
både ute och inne.
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När du börjar skissa bör 
du utgå från ditt eget 
hus och hur förutsätt-
ningarna ser ut på plat-
sen där du vill ha ditt 
uterum. Vilken känsla 
vill du uppnå - och 
framför allt - hur vill du 
använda ditt uterum? 
Låt endast fantasin sät-
ta gränserna och måla 
upp ditt drömuterum. 
Ta gärna en bild av ditt 
hus och rita direkt på 
den så får du direkt en 
känsla av slutresultatet. 

Hur och när du vill kunna 
utnyttja ditt nya uterum 
avgör val av både grund, 
glaspartier och tak. Pre-
standan på dessa påverkar 
hur stor del av året som 
uterummet går att vistas 
i med bibehållen komfort 
och ekonomi.
För att bara förlänga 
sommaren räcker Elegance 
och 16 mm kanalplasttak, 
men för att även kunna 
värma upp det under en-
staka stränga vinterdagar 
bör det vara Superior och 
bättre isolerat tak.
Är det en tidig vår och lite 
längre höst man önskar 
har vi Elegance+ med 25 
mm kanalplasttak. Vi har 
som du förstår lösningar 
för allt typer av uterum- så 
varför inte utmana oss 
med dina drömmar!

   
När du bygger ett nytt uterum är det väl synd att inte tänka 
till på alla delar- hur små de än verkar. Vi har alla tänkbara 
tillval och tillbehör som ger dig maximalt utlopp för dina 
allra kräsnaste krav. Utformning och individuell design har 
vi redan nämnt, men vi har kvar färgsättning, glastyper, 
beslag, värme, kyla, ventilation, belysning, insynsskydd, 
skugga och sol. Tveka inte att gå extra allt för den ultimata 
komforten!

              
När du börjar få bilden klar över vad det är för typ av 
uterum du söker så är det dags att kontakta din återförsäl-
jare. På vår hemsida hittar du enkelt den återförsäljare som 
finns närmast dig. På många ställen har vi också showroom 
dit du kan komma för att klämma och känna på våra pro-
dukter - det är ett måste för att verkligen förstå vad Santex 
står för!

1. Skissa

2. Rätt uterum

3. Det lilla extra 4. Kontakta återförsäljare

Så blir drömmen 
om ett uterum 
verklighet!

      4 TIPS ATT TÄNKA PÅ:

Nära till köket GÖR DITT UTERUM PERSONLIGT

Helglasade väggar har sina uppenbara fördelar, men 
tänk på att du ibland kanske vill begränsa insynen av 
olika anledningar. Lamellgardiner och höga växter kan 
skydda mot nyfikna grannar, men många väljer också 
att inte ha helglasade väggar i alla väderstreck för att 
på så sätt skapa ett skyddat hörn, fritt från insyn.

När ditt uterum är färdigmonterat är det dags för 
dig att sätta din personliga prägel på det. Inred med 
prylar du gillar och försök att hitta detaljer som är 
både vackra och användbara. Blanda nya moderna 
saker med loppisfynd och skapa ett rum som du kan 
trivas i.

Taket har större betydelse än vad du kanske har tänkt på. Ett 
glastak med fri syn ända upp till stjärnhimelen ger ett helt annat 
intryck än ett täckt bandplåttak. Olika tak har olika egenskaper, 
både när det gäller ljusinsläpp och isoleringsförmåga - vad är 
viktigt för dig?

Ofta blir uterummet en plats där du 
gärna njuter av en god måltid till-
sammans med familjen eller goda 
vänner. Därför kan det var bra att 
se till att du smidigt kan ta dig från 
köket till uterummet utan att behö-
va gå igenom hela huset.

Tak över huvudet

Tänk på insynen!

Det kan vara stor 
skillnad på de 
olika prisklasserna. 
 Undvik de allra billigaste skjutpartierna 
på marknaden så undviker du också 
mycket problem. 

...eller åtminstone utanför ute-
rummet. En trevlig  utomhusyta 
i form av ett 
trallgolv eller 
stenläggning 
utökar använd-
ningsområdet för ditt uterum.

För att få ett behagligt 
klimat i uterummet är det 
en förutsättning att du kan 
vädra ordentligt. Tänk på 
ventilationen redan från 
början!

Om du gör ett för litet uterum 
är det både krångligt och dyrt 
att åtgärda i  efterhand. Tänk 
på att brutna hörn ”stjäl” 
en hel del yta, så ta gärna i 
lite extra!

Kvalitet Tänk utanför boxen Vädringsmöjlighet Tänk på ytan

Låt ditt uterum 
grönska
I ett uterum ska-
pas ofta ett klimat 
där växter trivs, 
även växter som 
kanske inte skulle 
överleva 
ute i din 
trädgård. 
Olika typer av 
citrusträd är po-
pulära, men besök 
gärna en plantsko-
la, så får du bra tips 
på även på andra 
växter som trivs i 
ditt uterum. 

Krydda 
uterummet 
med färska 

örter.
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Santex-mer än bara uterum

Så bygger du 

Med våra produkter har du möjlighet att gå den väg som 
passar för just dig. Du kan välja att snickra och konstru-
era själv och bara komplettera med våra glaspartier och 
tak. Men vi har också kunder som vill ha en helt färdig 
lösning. Våra återförsäljare runt om i landet kan hjälpa 
dig med ditt drömprojekt - oavsett vilken väg du väljer.

De allra flesta val du ska göra bottnar i hur du har tänkt 
använda ditt uterum. Börja med att bestämma under hur 
stor del av året du vill kunna använda ditt uterum. En 
isande kall decembermorgon ställer nämligen helt andra 

krav på ditt uterum än en ljummen sensommarkväll i 
slutet av september. 

Våra uterum är av högsta kvalitet och vi tillverkar dem 
själva i vår fabrik i Halmstad. Om du vill se produktionen 
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. Du kan även se våra uterum på 
många andra platser runt om i Sverige. På www.santex.se 
hittar du en förteckning över alla våra utställningar.

Vill du göra mycket själv, eller vill du ha hjälp med allt? Oavsett vilket så kan vi hjälpa dig att  
genomföra ett lyckat uterumsprojekt. Välj en färdig lösning, eller rita ditt drömuterum själv!

LIMSTRÄSTOMME UTERUMSTAK I OLIKA MATERIAL

UTERUM Vår, sommar, höst och vinter 

VIEW Skapar obegränsad frihetskänsla

FASADPARTI Öppna upp din fasad

ELEGANCE Vikpartier för uterum

Skräddarsytt in i minsta detalj

Nyckeln till ett 
uterum är planering

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. Våra partier kan du få 
lackerade i hundratals färger och i de exakta mått som du behöver. Möj-
ligheterna är näst intill oändliga. 

När du ska bygga ett uterum är det 
viktigt att du tänker efter noga  innan du 
bestämmer dig hur rummet ska se ut 
och hur stort det ska vara.  
– Den viktigaste frågan du bör ställa till 
dig själv är: ”Hur vill jag använda mitt 
uterum?”, säger Klas Sjöstrand, som 
driver arkitektbyrån Arklas i Malmö. 

För många är uterummet en plats att 
umgås; en slags förlängning av vardags-
rummet. 

– Jag brukar rekommendera att man 
ser till så att det finns en bra kommuni-
kation med köket, säger Klas  Sjöstrand. 
Det underlättar mycket om man slipper 
springa genom hela huset med tallrikar 
och kaffe kannor, fortsätter han.

Ett vanligt misstag är att göra sitt ute-
rum för litet. 

– En matplats och en liten sittgrupp 
och sen är uterummet plötsligt fullt. 
Ta till några kvadratmeter extra - det 
kommer du inte att ångra. Tänk på att om 
du väljer ett uterum med brutna hörn så 
försvinner några kvadratmeter som det 
kan vara bra att kompensera för.

Ett uterum kan vara ett billigt sätt att 
förändra sitt hus och i ett område med 
likformig bebyggelse kan ett snyggt ute-
rum vara ett trevligt sätt att sticka ut på. 

– En vinkel på huset gör fasaden mer 
spännande och vid en försäljning är det 
också ett utmärkt sätt att locka köparnas 
intresse, tipsar Klas. 

Det har stor betydelse i vilket väder-
streck ditt uterum ligger - både när det 
gäller värme och ljus.

– Från norr och öst kommer ett mjukt 
och behagligt ljus, medan det från söder 
och väster kommer ett  betydligt skarpare 
ljus, säger Klas.

När du bestämmer hur ditt nya uterum 
ska se ut så bör du alltid ta hänsyn till 
hur ditt hus ser ut. Om du har ett äldre 
hus i lantlig stil så är det bra om uterum-
met smälter in så bra som möjligt i huset. 

– Men om du har en modern stads-
villa så kan det vara effektfullt att jobba 
med kontraster, avslutar Klas. 

Nyhet!

Nyhet!

SQUARE Pergola med loungekänsla

Nyhet!



Skräddarsydda uterum

Har du inga givna eller få fasta mått att förhålla dig till, är det väldigt smart att utgå från 
våra noga utvalda mått när du ska bygga ett nytt uterum. Vi har tagit fram ett urval av 
mått på 2-, 3- och 4-delade skjutpartier i Elegance och Elegance+ serien. Dessa olika mått 
går att kombinera i över 800 stycken varianter- så det räcker nog ganska långt! 

Fråga efter Santex Standard!

Noga utvalda mått!

Vill du placera ditt uterum på en gavel eller om du har ett tvåvåningshus finns alla möjligheter 
att bygga ett uterum med så kallat sadeltak; ett tak som lutar åt två håll. Med denna klassiska 
lösning får du inte bara en underbar rymd, utan också ett extra ljusinsläpp via gavelspetsen. 
Denna modell kallar vi RUM80 eller RUM86 beroende på storlek. Det kan byggas med eller 
utan brutna hörn. Beroende på vilket system av skjutpartier du väljer kan du nyttja detta rum 
olika delar av året. Välj mellan Elegance, Elegance+ eller Superior. Läs mer på sidan 20.

Det här uterummet har ett så kallat pulpettak; ett tak som lutar åt ett håll. Det passar bäst 
när du vill ha ditt uterum längs en långsida, där takfoten begränsar takhöjden. Det går även 
att sätta på en gavel där man kan låta takhöjden sticka iväg för en härlig rymd. Vi kallar  
detta för RUM20 och det går att få med eller utan brutna hörn. Välj mellan plast-, glas-  
eller plåttak. Läs mer om tak på sidan 24.

PULPETTAK - enkelhet som passar de flesta

SADELTAK - traditionellt med härlig rymd  

FÖRSKJUTEN NOCK - när du vill sticka ut   

Har du ett modernt hus eller vill bryta av det traditionella kan du välja vårt RUM40 med för-
skjuten nock. Här börjar de två taken på olika höjder och kan även ha olika lutning beroende 
på hur du vill att det ska se ut. Med denna lösning skapas ett urymme i höjdskarven mellan 
de två taken där man kan sätta fasta glaspartier för ett härligt, nästan sakralt ljusinsläpp. 
När du bygger ett uterum finns alltid olika förutsättningar att förhålla sig till. Oftast försöker 
man att få uterummet att smälta in så bra som möjligt, men det kan också vara effektfullt att 
jobba med kontraster. Fler tips får du av arkitekten Klas Sjöstrand på sidan 7.

ETT MAGASIN FRÅN SANTEX NR 1/2019 
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Dina mått är våra mått!
Att bygga ett nytt uterum är drömmen för många, och när man väl gör investeringen är det 
extra roligt om man kan få det precis som man vill ha det, noga anpassat efter just dina förut-
sättningar. Vi kan skräddarsy våra uterum precis som du vill och behöver det. Vill man verk-
ligen att uterummet ska bli en förlängning av vardagsrummet, kan man även ta och fundera 
på om man inte ska sätta in härliga öppningsbara fasadpartier i väggen mellan rummen, på så 
sätt blir det verkligen integrerat. Läs mer om våra fasadpartier på sidan 28.

Dina mått är våra mått- kan det bli bättre!

10

Vi skräddarsyr ditt uterum efter dina behov. Det kan handla om att få plats med uterummet 
mellan två befintliga fönster i fasaden eller anpassa höjden i bakkant så att det inte krockar 
med hustaket. Eftersom du oftast bara bygger ett uterum en gång i livet, kan det vara skönt 
att bolla idéer eller kanske lämna över hela ansvaret till ett erfaret proffs. Vi rekommenderar 
alltid att man tar kontakt med någon av våra duktiga återförsäljare för att inte göra onödiga 
och ibland kostsamma misstag. Läs mer om våra återförsäljare på sidan 38.

Innan du beställer ett nytt uterum är det viktigt att fundera på hur du vill använda det. Be-
roende på vilken prestanda på golv, väggar och tak du väljer kan du använda rummet under 
olika stora delar av året. Det kan vara väl investerade pengar att välja ett isolerat alternativ då 
man med lite uppvärmning kan få ett helt extra rum. Du kan också skapa ett rent sommar-
rum, helt utan vind, regn och myggor. En viktig detalj för att få ett behagligt klimat är tillbehö-
ren för värme och ventilation. Läs mer om våra tillbehör på sid 30.

Det blir mer och mer populärt att placera uterummet en bit ifrån huset och kanske bygga 
tralldäck eller anlägga en stengång emellan. Våra attefallshus- och friggebodsregler bidrar 
säkert också till att det känns mer attraktivt och det sparar faktiskt en hel del tid i bygglovs-
förfarandet. Dessutom är det ju snyggt! Läs mer om våra nyheter, bland annat fristående 
pergola i aluminium på sidan 12. 

VARJE RUM ÄR UNIKT!

NÄR VILL DU KUNNA UTNYTTJA DITT UTERUM

OLIKA TYPER AV UTERUM



 

Santex View

Santex Arbor

Santex Square

  Helglasad skjutdörr utan sidoprofiler

  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

  Helt i underhållsfri aluminium

  Styrningen sköts enkelt med  

en fjärrkontroll

  Upp till 6 m lång, 4 m bredd  

och upp till över 3 m hög

  Motoriserade helt öppningsbara 

lameller

  Välj mellan 3 härliga kulörer, vit, 

antracit och svart. Även valfri 

RAL-kulör som tillägg

Santex Square

Santex View

Helt 
öppnings-
bart tak på

Santex 
Square

Skapa
obegränsad 

frihetskänsla
med Santex

view
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Stilrent, sobert,  
modernt & fyrkantigt

Santex Square är den senaste pro-
dukten i vår målsättning att kunna 
erbjuda fler möjligheter till flexibla 
kundanpassade uterum. Denna fri-
stående pergola i helt underhållsfri 
aluminium kompletterar inte bara 
vår produktpalett utan tar oss till 
helt andra nivåer.
Stilrent, sobert, modernt och fyr-
kantigt- kan man önska sig något 
mer?

Santex Square finns i två model-
ler, Square och Square XL. Square 
XL görs i större mått och behöver 
därför en stabilare taklamell.

Aluminiumpergolan har en 
smart integrerad vattenavrinning. 
Med infällda hängrännor samt 
avledning av vatten ner i stom-
mens stolpar, behöver man inte 
komplettera med några ytterligare 
stuprör.

Denna pergola kan med fördel 
kombineras med vår andra nyhet, 
helglasade skjutdörrar, Santex 
View.

Gränslös utsikt
En helglasad skjutdörr ger dig hela utsikten, utan störande vertikal-
profiler. Med Santex View kan du skapa rum utan att begränsa frihets-
känslan! Santex View är en riktig skönhet och dess största fördel är att 
den överhuvudtaget inte syns - helglasade skjutdörrar utan profiler på 
sidorna av glaset är perfekt om man vill behålla hela utsikten. 

Dagtid kan man enkelt dra undan glasen som glider lätt i den övre 
och undre profilen, och du kan själv välja om du vill 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 utsikten.

Att placera sitt nya uterum en bit från huset blir 
mer och mer populärt. Kanske anlägger man en 
stengång eller tralldäck emellan. Det kan vara 
ett komplett uterum med tak och väggar, eller 
bara en enklare pergola som sol- och regn-
skydd. Sätter man skjut- eller vikdörrar på två 
eller tre sidor kan utrymmet verkligen svälla ut 
och användningsområden blir oändliga. Det är 
bara fantasin som sätter gränser för vad dessa 
extra kvadratmeter kan användas till. 

På skissbordet just nu finns Santex nya hel-
hetskoncept Arbor, med nytänkande inom både 
design, ytor, färg- och materialval samt inte 
minst nya användningsområden genom livets 
alla faser.

Santex Arbor kommer att lanseras inom  
kort - håll utkik på vår hemsida och sociala 
medier!

Fristående rum

Fakta om

Fakta om

Nyhet! Nyhet!

Lanseras

inom kort!
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Glenn och Ann-Britt drömde om ett uterum med plats för både 

vänner och växter. Med en stor portion kreativitet och bra projekt-

ledning står rummet klart och bjuder in till både festfyllda middagar 

och avkopplande fikastunder.  

- Jag blir glad varje gång jag ser uterummet, säger Glenn Svedberg. 

 

kust, skog
och hav 

Med utsikt över 
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”VI HAR UTSIKT BÅDE ÖVER TVÅ HAVSVIKAR 

OCH NATUR, DET FÖRHÖJER VERKLIGEN 

UPPLEVELSEN I UTERUMMET.”

Ien prisbelönt sekeskiftesvilla med utsikt över 
både kust, skog och hav bor Glenn och Ann-Britt 
Svedberg. Med vit liggande panel, lagom med 
snickarglädje och ett klassiskt grönfärgat plåttak 
tornar huset upp strax utanför Ljungskile. Grunden 

är murad av stora naturstenar vilket ger huset en speciell 
karaktär. Så när Glenn och Ann-Britt skulle bygga uterum 
var det naturligt att den ena kortsidan av uterummet blev 
en stenmur i samma stil. 

– Huset är byggt 1895 och har renoverats smakfullt av 
de tidigare ägarna och fick till och med byggnadsvårdspris 
2014. Därför kändes det viktigt för oss att bygga ett uterum 
som smälter in i husets stil och inte tar för stor del av 
intrycket. Det fick inte heller bli för stort så vi valde att inte 
bygga in altandörren in till huset, berättar Glenn. 

Glenn och Ann-Britts uterumsprojekt började med tankar 
på att kunna förvara blommorna över vintern. Men förutom 
drömmen om ett orangeri påverkades också beslutet av de 
svala svenska somrarna.  

– Vi ville vädersäkra sommarkvällarna. Det drar ju 
alltid lite vid havet och regnar en del i det här landet så 
för att förlänga säsongen och för att få uteplatsen lite mer 
ombonad valde vi att bygga ett uterum, säger Glenn. 

Glenn började skissa och ta in offerter. På Hedin bygg i 
Trollhättan kom han i kontakt med en projektledare som 
rekommenderade Santex. 

– Det slutade med att jag gjorde en principskiss som 
Santex färdigställde. Vi skissade både med och utan 
spröjs för att få den lösning som passade bäst med husets 
karaktär, berättar Glenn. 

Valet föll på Santex Superior med så tunna och smidiga 
profiler som möjligt.

– Allt är i vitlackad aluminium, säger Glenn. 
Planen från början var att bygga ett uterum med trallgolv. 

Men i takt med att projektet växte fram föreslog projektle-
daren ett gjutet golv med golvvärme. 

– Och det blev faktiskt inte så mycket dyrare. Så här i 
efterhand är vi väldigt nöjda med det beslutet - det blev 
en större investering men ger också ett större mervärde. 
På vintern har vi bara lite värme på så att växterna kan 
övervintra. Men på juldagen drog vi upp det till 20 grader 
bara för att kunna sitta ute på självaste julen, säger Glenn. 

Taket på uterummet är av isolerglas som håller värmen 
men släpper igenom ljuset. 

– Vi får in ljuset även i spautrymmet innanför uterum-

met. Så det blev väldigt bra. Det känns väldigt rustikt och 
vi kollade hos flera leverantörer, men det var svårt att 
hitta någon annan än Santex som sålde den typen av tak, 
berättar Glenn. 

I taket sitter också ledbelysning som ger ett behagligt ljus 
under sena sommarkvällar. 

– Varje gång jag går förbi uterummet blir jag glad, säger 
Glenn. 

Glenn och Ann-Britts uterumsdröm är nu verklighet. 
Men nästa projekt finns redan i tankarna. 

– Vi ska bygga en utebastu - som självklart också ska 
passa ihop stilmässigt med hus och uterum, avslutar Glenn.
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MJUKT & LÄTT
Med lätta mjuka toner bjuder Svanefors in 
till dans under blommande äppelträd. Till 
doften av syren när vi slår oss ner på en filt 
i det gröna gräset. Fåglar kvittrar och livet 
känns fullkomligt underbart  och enkelt. Med 
inredningsdetaljer som kuddar, dukar, plädar  
där grunden utgörs av sammet och lin

NYTT I TAKET
Louis Poulsens klassiska 
PH-lampa går aldrig ur tiden 
och är just nu populärare än 
någonsin. Denna koppar-
färgade variant känns extra 
exklusiv och ger uterummet 
både karaktär och ypperlig 
belysning långt in på de sena 
sommarkvällarna. Finns i flera 
färger, utförande och storle-
kar. Om du bara kan unna dig 
en riktigt snygg inrednings-
detalj varför inte låta det vara 
denna lampa som lätt hamnar 
i allas blickfång.

Belladonna ritades av Franco Albini år 1951 och är en av hans ikoniska möbler. Soffan tillver-

kades i rotting vilket resulterade i en konstnärlig och elegant möbel som håller sig stark än 

idag. Sedan år 1950 har Sika Design har skapat handgjorda möbler med komfort, kvalitet och 

hållbarhet som främsta krav på sin design och tillverkningsprocessen.

Deras möbler går i arv från generation till generation, och du hittar möblerna i både offentlig 

och privat miljö. Plocka in blommor från dina omgivningar och presentera i fina vaser från 

Sika Design.

För många är uterummet intimt förknippat med växter, grönska och 

egna odlingar, antagligen eftersom den ljusa och varma miljön bjuder 

in till prunkande växtlighet. DBKD (Design by Karin Dahlin) är trendigt 

varumärke med härliga krukor, ljusstakar och dekorationer i keramik. 

Mjuka former, naturliga färger och roliga detaljer är signifikativt för 

deras kollektioner. Njut av dessa behagliga produkter som är mycket 

lämpade att ha i uterummet hela långa sommaren!

Tidslös design

DBKD is no coincidence Fotogenlampan var den belysningsteknik 

som föregick den elektriska belysningen 

och var den dominerande ljuskällan i 

svenska hem ända fram till första världs-

kriget. I dag används fotogenlampor 

framförallt som stämningsbelysning;

som ett effektivare alternativ till ljus-

stakar av olika slag. Den stora 

skillnaden är att en fotogenlam-

pa ger avsevärt mycket mer 

ljus än ett stearinljus och 

därför inte enbart fyller en 

trivselfunktion utan även 

bidrar till allmänbelys-

ningen. Vidare finns det 

utrymmen där man inte 

har tillgång till elektrisk 

belysning, som exempelvis

altaner, uterum och sommar-

stugor.

Denna fotogenlampa kom-

mer från Gyllenhaks byggnads-

vård

Klassiskt & snyggt

Hitta rätt känsla i ditt uterum
MUSIK I DITT 
UTERUM
MED RÄTTA 
KÄNSLAN
Den retro-inspirerade 
designen och likheten med en 
gitarrförstärkare gör nästan 
så att man förväntar sig att 
höra ett ”plop” i högtalaren 
och en generande brus under 
användningen, men här 
understryks att sakerna förhål-
ler sig tvärtom. Funktionerna 
är smarta, ljudet är bra men 
det är ändå så att högtalarna 
skiner mest vid de rent estetis-
ka mätningarna. Den klassiska 
retrolooken kombinerat med 
mässingsdetaljerna och det 
eleganta ljuset vid ljudrattarna 
gör att Marshall behåller sin 
plats på Instagram-toppen.
Högtalare från Marshall.

Växter som  
renar luften
Växter överlag tar upp koldioxid och 
producerar syrgas som vi andas, och de ser 
till att vi får en bra luftfuktighet. Men det 
är bara ett fåtal som verkligen renar. Titta 
efter märkningen ”Air so pure” på växter-
na, då vet du att du får luftrenande växter 
av högsta kvalitet från utvalda odlare.

Paradisträd
…tar upp koldioxid från luften och 
ger oss massor av syre.

Fredskalla
inte bara renar luften från flertalet skadliga 
ämnen såsom bensen, aceton och ammoni-
ak utan fuktar även inomhusluften.
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Elegance+ Superior

Elegance är vår storsäljare men samtidigt vårt enklaste system- 

för ofta behöver man inte mer än detta!

Men att kalla det enkelt är att göra det lite lätt för sig, vi på 

Santex gör aldrig avkall på varken kvalitet eller utförande. 

Elegance är en kvalitetsprodukt som sluter tätt, har en gedigen 

och stabil konstruktion som inte skramlar eller slår. Mjuk 

stängning samt vatten- och vindtestad av RISE. Alltid lika bre-

da glas oavsett storlek på glaspartier och dropplist i överkant 

ingår.

Profilerna är oisolerade men man kan välja på flera olika 

glas för att få olika U-värden (isoleringsförmåga). Elegance 

förlänger sommaren har ett 4 mm tjockt härdat säkerhetsglas, 

välj mellan klar- eller energiglas! Vill man kunna använda sitt 

uterum lite längre kan det vara lämpligt att välja Elegance+, 

samma profiler fast 2-glas isolerglas. Här är det två stycken 

4 mm härdade säkerhetsglas med en varm distanslist samt 

argongas mellan glasen. Även här kan man välja klar- eller att 

lägga till ett energiglas.

Värt att notera, energibeläggningen på Elegance har en 

dubbeleffekt då de inte bara sänker (förbättrar) U-värdet, 

utan även bidrar till att reducera uppkomsten av kondens och 

rimfrost!

→ Utförande

Systemen är patenterade och har ett modernt, skandinaviskt 

formspråk med mjuka handtag och anslutningar. Kombinera 

fasta och skjutbara partier som du vill, eller sätt ett mallskuret 

i gavelspetsen. En variant är att skjutdörrarna öppnas från 

mitten, så kallad ”mötas-på-mitten”. Kan vara något att ta med 

sig i livet också!

→ Tillval

Vit (RAL9010) och den något silverfärgade naturanodisering-

en är standard, men man kan välja vilken av de hundratals 

RAL-kulörerna man vill! Varför inte trendigt svart med RAL 9005 

eller matcha det faluröda huset med RAL 3004? Komplettera 

med skjutlås för invändig låsning eller utvändig låsning för full 

flexibilitet. Båda dessa lås måste beställas i samband med 

glaspartierna. 

  System:
Delning: 1-4 delar

Färg: Vit (RAL 9010) eller naturanodiserat

Max karmbredd*: Elegance 1400-5600 mm

Elegance+ 1400-4800 mm

Min karmbredd: 300-1200 mm

Skjutlås. Inbyggt lås  

i sidoprofil.

Utvändigt lås. Gedigen  

cylinder med två nycklar. 

Höjd: 1800-2200 mm (dörr) låshöjd ca 950 mm

550-1799 mm (fönster) låshöjd ca 300 mm

Glas: Elegance 4 mm klarglas Ug=5,8

4 mm energiglas Ug=3,9

Elegance+ 2-glas isoler klarglas med argongas Ug=2,9

2-glas isoler energiglas Ug=1,7

*=beroende på delning och öppningstyp.

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 komplet-
tera 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.

Fakta om Elegance/Elegance+ 

Uterumspartier

Förläng sommaren med Elegance

  VÅRA UTERUMSPARTIER - ELEGANCE & ELEGANCE+VÅRA UTERUMSPARTIER

”
”

OAVSETT OM DU VILL PIFFA UPP DITT 

BEFINTLIGA UTERUM ELLER VILL 

BYGGA DITT NYA UTERUM SJÄLV  

SÅ HAR VI PRODUKTERNA FÖR DIG.

Två produkter i en, endast glasen skiljer dem åt
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Lås trioving 

Hakregellås. Finns 

med låsning insida 

eller med låsning 

insida och utsida. 

Lås ISEO.  Hakre-

gellås. Inbrottsskydd, 

kl 1. 

Utnyttja ditt uterum året om
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.

→ Utförande

Systemen är patenterade och  med ett modernt, skandina-

viskt formspråk med mjuka handtag och avslutningar. Kom-

binera fasta och skjutbara partier som du vill. En variant är 

skjutdörrarna som öppnas från mitten. 

För bättre U-värde (isoleringsförmåga) har Superior 2-glas 

isolerglas med en varmkants distanslist och argongas 

mellan glasen. Båda glasen är 4 mm härdade säkerhetsglas 

och man kan välja till energiglas på det ena av dem för att 

ytterligare sänka U-värdet.

→ Tillval

Då glaset utgör en stor del av ett glasparti kan dess egen-

skaper vara avgörande för hela uterummets prestanda. Välj 

mellan flera andra alternativ för att få just de egenskaper 

som du önskar; energiglas, självrengörande, ljudreduceran-

de eller varför inte solskyddsglas! Alla är alltid i personsäkert 

utförande. Vit, RAL 9010 och naturanodiserad är standard, 

men du kan även välja profiler med någon annan av de 

hundratals kulörer som finns i RAL-skalan. Till Superior kan 

du välja ett ISEO-lås, klassat som en inbrottskydd, klass 1 

och du kan välja om du vill ha låsning enbart från insidan 

eller både ut- och insida. Du kan också välja ett trioving-lås 

som är inbrottsskydd klass 3. Till detta lås kan du använda 

din vanliga husnyckel om du så önskar och givetvis väljer 

du fritt mella enbart invändig låsning eller om du även vill 

kunna låsa från utsidan.

(anodiserad). Vill du ha någon annan färg, kan du som 

tillval välja mellan valfri RAL-kulör, kanske matcha med 

huset? Invändigt manöverhandtag ingår, men det går att 

välja till både dörrhandtag och nyckellås.

  System:   
  Delning: 2-3 delat skjutbart, 1-4 delat fast

Färg: Vit (RAL 9010) eller naturanodiserat

Max karmbredd*: 3300-4800 mm skjutbart

1600-5600 mm fast

Min karmbredd*: 600-900 mm

300-1200 mm fast

  System:
Delning: 2-5 delat

Färg: Vit (RAL 9010) eller naturanodiserat

Min/max karmbredd*: 900-5100 mm

Höjd: 1800-2400 mm (dörr)

640-2000 mm (fönster)

Höjd: 1800-2400 mm (dörr) låshöjd ca 900 mm

750-1799 mm (fönster) låshöjd ca 250 mm

250-2400 mm fast

Glas: 2-glas isoler klarglas med argongas Ug=2,7

2-glas isoler energiglas Ug=1,1

Spröjsade glas: ja
*=beroende på delning och öppningsty

Glas: Elegance 4 mm klarglas Ug=5,8

4 mm energiglas Ug=3,9

Elegance+ 2-glas isoler klarglas med argongas Ug=2,7

2-glas isoler energiglas Ug=1,3

Välj inåt-eller utåtgående.

*=beroende på delning och öppningstyp.

Fakta om Superior Fakta om Elegance/Elegance+ vikpartier

Med ett vikparti kan man öppna upp en betydligt större del 

av fönstret eller dörren än med ett skjutparti. Valmöjlighe-

ten mellan in- och utåtgående gör att man kan anpassa 

parkeringen av dörrarna så att det passar kundens specifika 

förutsättningar bäst. Väljer man att sätta ett vikparti på en 

gavel i ett uterum, kan det vara lämpligt att välja utåtgående 

med parkering av dörrarna längs husfasaden. Inåtgående 

kan vara lämpligast om det är ett extra utsatt läge med 

avseende på till exempel vindpåfrestningar. Men kom ihåg 

att denna lösning tar lite mer plats inuti uterummet.

→ Utförande

Systemet går att bygga med upp till 5 st vikdörrar med 

höjdmått 1800–2400 mm och för vikfönster 640–2000 mm. 

Totalbredd mellan 900–5100 mm beroende på antal dörrar. 

Det går att välja både som in- och utåtgående. Välj mellan 

att vika alla dörrar åt ett håll, eller dela upp dem.

→ Tillval

Välj fritt mellan standardfärgerna vit (RAL9010) eller natur 

Manöverhandtag  

med nyckel

Dörrhandtag och  

nyckellås på insidan

Öppna upp ditt uterum med vikpartier

VÅRA UTERUMSPARTIER - SUPERIOR VÅRA UTERUMSPARTIER - VIKPARTI

Nyhet!



25
ETT MAGASIN FRÅN SANTEX NR 1/2019

24
ETT MAGASIN FRÅN SANTEX NR 1/2019 

V ill du dra nytta av det naturliga ljuset i 
så stor utsträckning som möjligt så ska 
du välja ett genomskinligt takmaterial, 
antingen glas eller kanalplast. Båda 
släpper igenom ljuset, men också en del 

av värmen. Om du väljer ett genomskinligt tak, tänk 
på i vilket väderstreck ditt uterum ligger. Ljuset som 
kommer från söder och väster är väldigt skarpt, medan 
det kommer ett mer ”mjukt” ljus från norr och öster. 
Om ditt rum ligger i söderläge kan solskyddsglas eller 
en markis vara ett bra alternativ. 

Ett tak helt i glas ger en exklusiv känsla och skapar 
en fantastisk rymd i ditt uterum. Att ligga på rygg i 
behaglig rumstemperatur och titta ut genom taket och 
se stjärnorna gnistra är en riktigt häftig upplevelse. 
Tänk på att ett glastak åt söder kan göra att det blir 

Taket på ditt uterum är viktigt av många orsaker. Eftersom värme stiger uppåt så kan ett 
dåligt isolerat tak bli en riktig energitjuv. Taket är också en väldigt viktig del i utseendet 
och påverkar i hög grad upplevelsen när du befinner dig i uterummet.

Välj rätt tak 

”

”

väldigt varmt i ditt uterum under sommarens allra 
varmaste tid. Om du har ett brutet tak kan du välja att 
ha ett glastak på ena sidan nocken och ett täckt tak åt 
det hållet där solen är som allra starkast. Ett kanalplast-
tak släpper igenom ljuset och filtrerar bort de skarpa 
reflexer som ibland kan uppstå när taket är helt i glas. 
Kanalplasttak är det vanligaste alternativet och går att  
få både med opalfärgad, klar, vit eller rökfärgad skiva.

Ett täckt tak stänger i högre grad ute värmen, men 
det släpper heller inte igenom ljuset. Den allra mest 
energieffektiva lösningen är ett isolerat bandplåttak, 
som många också väljer när uterummet ska harmonie-
ra så bra som möjligt med huset. Du kan också välja 
ett cellplasttak som du kan måla invändigt för en ökad 
inomhuskänsla.

Taken tillverkas i polykarbonat (5X & 9X-struktur) struktursom är ett starkt och slagtåligt material med bra ljusgenomsläpp. Tak-

plattorna 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 UV-skikt på båda sidor, som gör att taket inte gulnar, samt takprofiler med termiskt bruten köldbrygga.

Takplattorna är typprovade och uppfyller kraven på svårantändligt material. Profilsystemet är i aluminium och plast med tillhörande 

infästningsdetaljer helt i rostfritt material. 

Finns i flera färger t ex klar, vit, rökfärgad som beställningsvara

Kanalplasttak

U-värde
ner till
0,98

+ Starkt & slagtåligt + Bra ljusgenomsläpp

Fakta: Plasttak 

VÅRA TAK VÅRA TAK

ATT LIGGA PÅ RYGG I BEHAGLIG 

RUMSTEMPERATUR OCH TITTA UT 

GENOM TAKET OCH SE STJÄRNORNA 

GNISTRA ÄR EN RIKTIGT HÄFTIG 

UPPLEVELSE.

  System:
 16 mm Elegance, U= 1,98. 

 25 mm Elegance+, U=1,4

 35 mm Superior, U=1,14. 

 50 mm Superior+, U=0,98

Värmeisolering: U-värde 0,98-1,98

Färg: Opalvit

Maxbredd c-c: 1 200/1 216 mm

Längd: upp till 6 200 mm

Minsta taklutning: 4°



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 takelementen av sandwich-
typ är uppbyggda som moduler 
för ett snabbt, säkert och effektivt 
montage.
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  System:
 50 mm Extend, U= 0,7

 100 mm Extend, U=0,35

  Material: Bandplåt

  Färger: Silvermet/svart/tegelröd

  Maxbredd c-c: Anpassas

  Längd: upp till 6 000 mm

  Minsta taklutning: 

 Pulpet 4°/sadel 6°

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. 

25 mm systemet är enklare med raka glaskassetter. 35 respektive 50 mm sys-
temen är mer tekniskt utvecklade för en tätare anslutning samt bättre U-värde.

Ett glastak med dess stora yta mot himlen och därmed även solen kan 
bli ett härligt inslag för rymd och frihetskänslan. Men om det ligger i sydliga 
väderstreck samt att vi har turen och får en solig sommar kan det snabbt bli 
för mycket av det goda. Väj mellan flera glasalternativ för att kontrollera värme 
och ljusinstrålning med olika typer av solskyddsglas. U-värdet anger isolerings-
frörmågan medan g-värdet anger hur stor del av solvärmen som glaset släpper 
igenom!

För bästa prestanda så säljs glastaken tillsammans med Santex stomme 
men går även att köpa separat!

U-värde
ner till
0,35 

*3-glas med två energiglas

. 

25 mm
2-glas

35 mm
2-glas

50 mm
3-glas

50 mm*
3-glas

Glastyper

Float 2,7/73% 2,6/73% - - 2-glas isolerglas med ca hälften av U-värde mot enkelglas.

Energi 1,4/62% 1,1/62% 0,9/57% 0,6/51% Energibeläggning, tunt metallskikt reflekterar tillbaka värmen.

Självrengörande 1,4/61% 1,1/61% 0,9/56% 0,6/51% Utv. beläggning hjälper regn och smuts att lättare rinna av.

Solskydd, neutral 1,4/42% 1,1/41% 0,9/38% 0,6/38% Neutralt solskydd m. beläggning, reflekterar solen och värme.

Solskydd, grön 1,4/39% 1,1/39% 0,9/36% 0,6/35% Mycket prisvärt solskydd i något ”grönare” färgton

Solskydd, blå 1,4/23% 1,1/23% 0,8/20% 0,6/19% 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.

BeskrivningU-värde/g-värde

Plåttak

Glastak

  System: 
 25 mm Elegance+ 

 35 mm Superior

 50 mm Superior+

  Maxbredd c-c: 900 mm 

  Längd: upp till 6 000 mm

  Minsta taklutning: 6°

Fakta: Glastak 

U-värde
ner till

0,6

U-värde
ner till

0,6

+ Energieffektivt val + Hög kvalitet

+ Frihetskänsla + Minskar uv-strålning 
+ Marknadens bredaste sortiment

Fakta: Plåttak 

VÅRA TAK VÅRA TAK
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LÄS MER I VÅR FASADKATALOG!

Att varje morgon få vakna upp i ett hus som är tätt sammanbundet med naturen 
utanför är något speciellt. Det varma morgonkaffet smakar lite extra gott när du 
samtidigt betraktar snöflingorna som sakta faller utanför i den kalla vintermor-
gonen eller daggen i gräset som blänker när morgonsolen tittar upp över horison-
ten. En glasfasad har ytterväggens isolerande egenskaper, men ger ditt rum en 
helt ny känsla av rymd. Du kommer att överraskas av det generösa ljusinsläppet 
och du kommer att upptäcka att ditt rum förvandlas till något helt nytt. Ditt rum 
blir en del av havet, av skogen eller de öppna vidderna. Eller kanske bara en del 
av din egen lilla trädgårdstäppa utanför. 

En skjutbar glasfasad är lösningen för dig som gillar stora, fria glasytor. Santex glasfasad kan tillverkas 
med bågstorlekar ända upp till tre meters bredd eller med minimala profiler för maximalt ljusinsläpp. 

Aluminiumprofilerna är avisolerade vilket betyder att de båda aluminiumskalen delas av med en 
isolerande plastprofil så att den varma inomhusluften inte vandrar ut.

Du kan få alla delar öppningsbara eller i kombination med någon fast del. Allt har vi samlat hos 
Santex för att möta just dina behov. 

Samtliga partier är försedda med säkerhetsglas som standard och med ett lågt U-värde på hela 
konstruktionen för att klara de högt ställda kraven som finns på dagens byggande.

Visa upp din utsikt med en skjutbar glasfasad

För dig som vill ha möjlighet att helt öppna upp väggen ut mot trädgården eller uteplatsen så är 
vikdörrar ett fantastiskt alternativ. Övergången mellan ute och inne blir helt flytande och du kan 
med ett enkelt handgrepp förvandla ditt rum till något helt annat. Sommartid kan du enkelt 
förstora rummet genom att öppna upp fasadpartiet och vintertid kan du njuta av inomhusvär-
men utan att för den skull behöva göra avkall på utsikten. 

Våra vikbara fasadparter har extremt god värmeisolering och är fullt ut anpassade efter 
klimatet i Norden. Profilerna har bruten köldbrygga, vilket gör att kylan utifrån inte leds in i 
rummet.

Med en helt öppningsbar glasfasad skapar du ett flexibelt rum som både är lätt att trivas i 
och att umgås i. En investering i livskvalitet helt enkelt.

Öppna upp mot horisonten med vikparter

Santex fasadpartier tar in 
naturen i vardagsrummet

Extend Fold
Vikbar glasfasad

Fasadpartier

FOLD →  SLIDE →  F IX

VIKDÖRRAR →  SKJUTDÖRRAR →  FASTA FÖNSTER 

GEDIGEN KVALITET FRÅN SANTEX

Kontakt: 035-17 23 00
E-post: info@santex.se

BesöksadressSantex Expo Montörg. 9, 302 62 Halmstad

www.santex.se

035-17 23 00
Ring oss för att prata riktiga uterum

För att hitta din närmsta återförsäljare: www.santex.se/aterforsaljare

Santex Expo
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VÅRA FASADPARTIER

Extend Slide
Skjutbar glasfasad
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Det är många val som måste göras i 
samband med ett nytt uterum, inte bara 

storlek och placering. Här är några av 
valen som ger ditt uterum det lilla extra.”

Tillval till ditt 

uterum

Behagligt ljus
LED-belysning från Santex  
är helt steglöst dimbar och styrs enkelt med en 
fjärrkontroll. Ljusdekorera med LED-lampor som 
är snyggt inbyggda i en integrerad trälist under 
takbalken. Vi leverar komplett med trälist.

Nyhet!

ETT MAGASIN FRÅN SANTEX NR 1/2019 
30

Förbehandlad  
stomme

Vi kan grundolja  
och lasera din limträs-
tomme redan i fabrik 
- en trygg och bra kva-
litetssäkring. Du kan 
välja mellan ett eller 
två lager, ej täckande 
lasyr. Färdigstrykning-
en görs alltid allra sist 
när allt är på plats, 
för att får den rätta 
finishen.

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

Sandwichbröstning
Passar till Elegance, Superi-
or. Med vår bröstning får du 
marknadens mest lättmonte-
rade bröstning med en stabil 
och lätt sandwichkonstruk-
tion. Levereras helt komplett 
med isolering, plåtar, silikon, 
tätningsband m.m. Bröstning-
en är isolerad och fuktspärrad. 
Den kan till och med anpas-
sas till de brutna hörnen och 
det blir inget spill.

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

Färgmatcha uterummet
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. 

TILLVAL UTERUM
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Smarta&snygga

tillbehör

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 pärlemorbak-

sida som effektivt reflekterar solljuset. 
Därutöver finns två vävar med mörk-
läggande baksidor. Skena i vitt eller 
aluminium.

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.

Fläktelement
Passar till alla uterum. Vitlackerat 
element, 1000W, 220V, 1-fas. Får 
luften att cirkulera. Rekommen-
deras till alla rum som ska vara 
uppvärmda. Termostatstyrt och 
ljudlöst. Levereras med sladd och 
jordad stickpropp. Kan användas 
enbart som fläkt.

När ditt uterum är på plats börjar arbetet 

med att göra det till en del av ditt hem. 

Små detaljer gör stor skillnad. Med våra 

smarta tillbehör kombinerar du form och 

funktion och gör ditt uterum ännu mer 

användbart. Vi hjälper dig att sätta din 

egen stil på ditt uterum!

Måttbeställda lamellgardiner
Till samtliga våra partier kan du måttbeställa lamellgardiner. 
Lamellgardinerna kan fås i många olika färger och manövreras enkelt 
med en kedja eller dragstång, som placeras på lämplig sida. Passar till 
Elegance, Superior. Riktigt heta sommardagar kan det vara skönt att 
skydda sig mot solen.

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.

Nyhet!

Nyhet!

Hängränna och stuprör

Hög kvalitet i UV-beständig 
plåt i färgerna mörkgrå, mörk-
röd, mörkbrun, klarvit, svart, 
auluzink, brunröd, silvermetal-
lic och kopparmetallic. Även i 
plast i färgerna vitt och brunt.  

santex.se

Hitta fler 
tillbehör
till ditt

ute-
rum
på…

TILLBEHÖR UTERUM TILLBEHÖR UTERUM



Inglasad 
balkong
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Ett rum för livskvalitet 
På din inglasade balkong kan du njuta av en kopp kaffe i februari, höra 
höststormarna piska mot rutorna i oktober eller njuta av ett glas rosévin 
mitt i högsommaren. Kort och gott - ett rum för livskvalitet! 

Elegance Vikpartier
Med vikpartier kan du öppna upp ditt glasparti nästan 
helt och hållet. Genom att skjuta alla dörrar åt sidan 
öppnas upp till 90% av partiets totala bredd.

Santex View
Santex view ger dig en helt ostörd utsikt, utan störande 
vertikalprofiler. Med Santex View kan du skapa rum 
utan att begränsa frihetskänslan!

A tt glasa in balkonger är inget nytt 
för oss på Santex, det har vi gjort 
ända sedan starten 1983. Våra 
produkter är mycket lämpliga för 
detta användningsområde och 
det passar väl in i vår filosofi - vi 

tycker nämligen att alla människor har rätt att njuta 
av ett behagligt uteliv oavsett om man bor i radhus, 
villa eller i lägenhet. 

Vårt P-märkta skjutdörrsystem håller både 
vind och vatten ute tack vare år av utveckling 
och noggrann placering av både gummilister och 
tätningsborstar. Den kraftiga men ändå nätta 
konstruktion står väl emot de kraftfulla vindbyar som 
kan förekomma på lite högre höjder. 

Med våra produkter kan du variera och anpassa din 
inglasning precis efter dina egna behov och förutsätt-
ningar.  Välj mellan vanliga traditionella skjutföns-
ter direkt på befintligt balkongräcke, motsvarande 

fönster på en glasad bröstning eller varför inte någon av 
våra senaste tillskott; vikfönster eller helglasade partier 
utan synliga vertikala profiler. Alla dessa finns i olika 
prestanda, glas och färger!

Kontakta oss för rådgivning om vilket system som 
passar just dig och dina förutsättningar - vi är säkra på 
att vi kan hjälpa dig! Vi vill att alla ska kunna njuta av ett 
riktigt uterum oavsett om man bor i en lantlig villa eller i 
en innerstadslägenhet!

— MED EN INGLASAD BALKONG 

SKAPAR DU ETT ANVÄNDBART 

EXTRA RUM I DIN LÄGENHET. 

ETT RUM FÖR LIVSKVALITET HELT ENKELT.



Detaljerna som gör helheten Uterum direkt 
från Halmstad 
Santex är ett företag med stolta traditioner där 
kvaliteten står högst på dagordningen - oavsett 
om det gäller detaljer i konstruktionen eller 
inköp av tillbehör. Riktiga uterum håller länge.

P-märket är en välkänd kvalitetssymbol som 
finns på produkter som når upp till högt ställ-
da krav på både material och tillverkning. 

För Santex del innebär detta att hela vårt breda 

sortiment av uterum är P-märkt! Det är vi själv-

klart 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 uterum innebär? Kolla 

då på www.santex.se/p-markning.

På Montörgatan i Halmstad hittar du Santex. Här finns 
både tillverkning, utställning, konstruktion och försälj-
ning i samma byggnad.

– Att alla avdelningar inom företaget har nära till 
varandra är viktigt. Personal från produktionen kan 
lätt testa produkter i utställningen, konstruktörerna 
kan lätt kommunicera med produktionen och så vidare. 
Närheten är ett viktigt led i kvalitetsarbetet, säger Pär 
Persson.

– Vi har en genuin omsorg om detaljerna i våra 
produkter. Det är det som skapar vår höga kvalitet - 
oavsett om det handlar om U-värdet eller ett skjutbart 
glasparti som inte skallrar när du stänger det, säger Pär.

Santex har utställningar av uterum hos flera återför-
säljare över hela landet, men den största utställning-
en finns på Santex Expo i Halmstad. Där finns flera 
uterumsmodeller monterade så att du lätt kan skapa en 
bild av vilken typ av uterum som passar dig.

I över 30 år har Santex uterum designats, utveck-
lats och tillverkats i Halmstad. Det har resulterat i 
en ständig utveckling som bland annat gett ett flertal 
patenterade lösningar som idag finns i företagets 
produkter.

– Det nordiska klimatet kräver en viss kvalitet och på 
30 år samlar man på stor kunskap om allt från material 
och konstruktion till design. Köper du ett uterum från 
Santex så investerar du i kvalitet och det lönar sig alltid 
i längden, säger Pär.

Behagligt klimat oavsett årstid 
Ett uterum kan snabbt bli för varmt eller kallt. 

Med Santex breda tillval- och tillbehörssorti-

ment kan du undvika dessa ojämnheter genom 

att redan i projekteringsstadiet planera för värme 

och ventilation. Vi har olika typer av värmare, 

luftventiler och vädringsluckor. Med två väd-

ringsluckor får du en skön genomströmning av 

frisk luft i rummet. Och våra moderna infravär-

mare ger inte bara mindre rött ljus utan är även 

dimbara!

Underhållsfri stomme  
med aluminiumbeklädnad
För dig som vill ha ett rum med minimalt un-

derhåll, klär vi in limträstommen med alumi-

nium utvändigt. Beklädnaden ger en snygg 

utvändig finish, enhetligt med glaspartierna 

samtidigt som man behåller träkänslan inuti 

uterummet. Den ger dessutom ett optimalt 

skydd mot väder och vind.
Insyn eller utsikt
Valfrihet är kännetecken för Santex, därför vill vi att du själv ska avgöra 

hur du utformar ditt uterum. Glaspartier ger härligt ljusinsläpp och 

utsikt, men också insyn. Beroende på hur omgivningen ser ut kan du 

vilja skärma av mot grannar eller andra störande element. Välj då våra 

sandwichbröstning med skjutbara eller fasta fönster på. Sandwichbröst-

ningen är isolerad, fuktspärrad och stabil. Välj mellan putsad yta med 

struktur alternativt spårad eller slät plywood.

Färgmatcha
Glaspartier och aluminiumbeklädnad levereras i vit (RAL9010) eller 

naturanodiserat som standard. Men valmöjligheterna att matcha färgen 

på uterummet med ditt hus är nästintill obegränsade. Du har hundra-

tals kulörer att välja mellan som tillval, i både RAL- och Futuraskalan.

Vi måttanpassar enligt dina önskemål 
Vi hjälper dig genom hela processen från ritning till bygglov till färdigt rum på plats. 

Välj typrum, anpassa rumsform och måttsätt efter vad som passar ditt hus bäst. 

Ta med ditt planeringsunderlag och besök våra lokala säljpartners som ger dig 

råd och hjälper dig att konkretisera din plan.

Kvalitetsstomme i limträ
Santex limträ är ett starkt och vackert 

material med en unik ytfinish. Ge-

nom naturlig impregnering av hartser 

och terpentiner är det dessutom bra 

för miljön. Välj till en grundmålning 

redan från kontrollerad fabriksmiljö, 

vi har flera kulörer att välja mellan. 

Den gran vi använder är tillverkad en-

ligt EN386 och klassificerad av RISE.

Santex stomme- just för dig
När vi säger måttanpassad så menar vi måttanpassad. Limträstom-

men bearbetas exakt, sågas, hakas och fräses ut så att alla detaljer 

enkelt ska falla på plats och avsevärt korta montagetiden.

Eftersom Boverket delar in Sverige i olika snözoner beroende på vart 

i landet man befinner sig, dimensionerar vi naturligtvis alltid våra 

stommar utifrån just dina förutsättningar och aktuell snözon.

Tak finns i olika utföranden
Santex tak finns i flera utföranden material, tjocklekar och kulörer 

med olika isoleringsförmågor och ljusinsläpp. Välj mellan pul-

pet- (lutar åt ett håll), sadel- (lutar åt två håll) och tak 

med förskjuten nock (lutar åt två håll, fast utifrån 

olika höjder). Välj utifrån din egen smak och 

önskad funktion.
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Inspiration
På santex.se hittar du massor av inspiration inför ditt 

uterumsprojekt. Surfa runt bland vårt stora utbud 
av glaspartier, kompletta uterum och tillbehör. 

Gå in på santex.se - vår webbplats är full-
späckad med information och inspi-

ration för dig som går i uterums-
tankar.
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Från planering till färdigt uterum

Vi hjälper dig hela vägen!
Som kund till Santex kan du alltid känna 

dig trygg. Vi kan hjälpa dig redan i plane-

ringsfasen och tillsammans ser vi till att du 

får ett uterum som passar just dig. 

Ett rum för livskvalitet
Ett uterum skapar en mer mångsidig 

bostad och du får ett nytt, ljust och härligt 

utrymme att njuta av i många år framöver.

Kvalitet från grunden
Kvalitet är ett viktigt ledord för oss och 

vi eftersträvar högsta kvalitet i alla led – 

från konstruktion och tillverkning till den 

färdiga leveransen hem till dig. De flesta 

av våra produkter är P-märkta, vilket är 

en extra tryghet för dig som kund.

Hur vill du använda ditt uterum?
Ett lyckat uterumsprojekt börjar alltid med planering och eftertanke. Framför allt är det vik-

tigt att du funderar över hur du vill använda ditt uterum. Vill du ha kvällssol? Hur stor del 

av året vill du kunna vistas i ditt uterum? Vill du ha ett uterum som sticker ut, eller vill du 

att det ska upplevas som en del av ditt hus? När du har svaret på alla frågor är det dags 

att välja dörrar, fönster och tak...

 Återförsäljare över hela landet

 Anpassad lösning efter dina önskemål

 Svensktillverkat P-märkning för  
     din trygghet

 Högsta kvalitet

 Stort utbud av tillbehör för alla behov

ETT M
AGASIN FRÅN SANTEX
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Ring oss för att 

prata riktiga uterum

Kontakt: 035-17 23 00

E-post: info@santex.se

www.santex.se

Santex Expo

Santex System AB
Box 513, 301 80 Halmstad
Tel: 035-17 23 00
www.santex.se

Fellessons Byggnadsvaror AB
Smedjegatan 9, 352 46 Växjö
Tel: 0470-70 98 00
www.fellessons.se

K-Bygg Huskvarna
Larssons väg 3, 561 91 Huskvarna
Tel: 036-53595
www.k-bygg.se/huskvarna

Optimera Kristianstad
Björkhemsv 12, 291 54 Kristianstad 
Tel: 044-7877883
www.optimera.se

Optimera Trelleborg
Tommarpsv. 116, 231 66 Trelleborg
Tel: 0410-576 00
www.optimera.se

Uterumsmästarna i Sverige AB
Montörgatan 9, 302 60 Halmstad
Tel: 070-888 29 81
www.uterumsmastarna.se

Uterum Väst AB
Svarvaregatan 17, 442 34 Kungälv 
Tel: 0706-20 50 10
www.uterumvast.se

Varbergs Trä AB
Susvindsvägen 22, 432 31 Varberg
Tel: 0340-69 00 00
www.varbergstra.se

XL-Bygg Kungsbacka
Magasinsg 19, 434 37 Kungsbacka
Tel: 0300-56 65 40
www.xlbygg.se/kungsbacka

XL-Bygg Skärhamn
Enebacken 3, 471 33 Skärhamn
Tel: 0304-67 16 14
ww.xlbygg.se/skarhamn

Beijer Kalmar
Husängsvägen 1, 391 27 Kalmar
Tel: 075-241 13 66
www.beijerbygg.se

Högsbo Trä
August Barks g. 24 421 32 V. Frölunda
Tel: 031-45 08 50
www.hogsbotra.se

K-Bygg Linköping
Gillbergagatan 17, 581 11 Linköping
Tel: 013-370 100
www.k-bygg.se/linkoping

Optimera Lidköping
Skogvaktarevägen 17, 531 53 Lidköping
Tel: 0510-40 27 00
www.optimera.se

Santex Glas AB
Järnvägsgatan 2, 361 30 Emmaboda
Tel: 0471-79 15 11, 0471-79 15 12
www.santexglas.se/emmaboda/

Uterumsmästarna i Sverige AB
Kokillgatan 1, 721 33 Västerås
Tel: 070-660 64 80
www.uterumsmastarna.se

Uterum Öst AB
Gillbergagatan 15, 582 73 Linköping
Tel: 0702-33 72 82
www.uterumost.se

Varia AB
Girovägen 11, 175 62 Järfälla 
Tel: 0730-40 57 14
www.variaab.se

XL-Bygg Mjällby
Listervägen 40, 294 71, Sölvesborg
Tel: 0456-548 50 
www.xlbygg.se/mjallby

XL-Bygg Torsby
Alstigen 4, 685 34 Torsby
Tel: 0560-68 98 60
www.xlbygg.se/torsby

Återförsäljare med uterumsutställning och möntör.

Beijer Kungsbacka
Göteborgsv. 250, 434 39 Kungsbacka
Tel: 075-241 15 96
www.beijerbygg.se

AB Karl Hedin Bygghandel
Skyttegatan 2, 462 32 Vänersborg
Tel: 0521-27 39 00
www.abkarlhedin.se

K-Bygg Motala
Björnvägen 1. 591 52 Motala
Tel: 0141-69 91 30 
k-bygg.se/motala

Optimera Motala
Drakvägen 8, 591 32 Motala
Tel: 0141-65 55 00
www.beijerbygg.se

Tullingestrands Glasmästeri
Genvägen 10, 146 40 Tullinge
Tel: 08-778 34 35
www.tullingestrand.se

Uterum och Design
Snösundsvägen 24, 134 66 Ingarö
Tel: 070-288 16 16
www.uterumochdesign.se

Vallåkra Lantmannaaffär
Bokstigen 3, 253 41 Vallåkra
Tel: 042-992 75
www.vallakralantmannaaffar.se

XL-Bygg Jämjö Trä
Västra Stationsv. 2, 373 00 Jämjöslätt
Tel: 0455-596 10
www.xlbygg.se/jamjo

XL-Bygg Simrishamn
Fabriksg. 15, 272 36 Simrishamn 
Tel: 0775-200 300
www.xlbygg.se

Beijer Lerum
Byggvägen 1, 443 61 Stenkullen
Tel: 0752-41 72 00
www.beijerbygg.se

Kungälvs Trävaru AB/Älvängen
Svenstorpsvägen 17, 446 38 Älvängen
Tel: 0303-39 10 00
www.kungalvstra.se

K-Bygg Vadstena
Industrivägen 3, 592 24 Vadstena
Tel: 0143-294 70
www.k-bygg.se/vadstena

Optimera Nyköping
Idbäcksvägen 10, 611 38 Nyköping
Tel: 0155-22 32 70
www.optimera.se

Uterumsmästarna i Sverige AB
Ritargatan 6, 781 70 Borlänge
Tel: 070-664 27 00
www.uterumsmastarna.se

Uterumsbutiken i Uppsala
Hansellisgatan 10, 754 50 Uppsala
Tel: 018-31 22 11
www.uterumsbutiken.nu

Vallentuna Glas AB
Olsborgsv. 15, 186 41 Vallentuna
Tel: 08-511 701 70
www.vallentunaglas.se

Besök någon av alla våra uterumsutställningar


