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

Santex skjutdörrar för fasader, tillbyggnader
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 låga energivärden
samt den unika öppningsyta som skapas med
denna kvalitetsprodukt.
Checklista vid beställning
1. Vid beställning anges karmyttermåttets
exaktmått. Tänk på att göra avdrag för
drevmån.
2. Produkten har ett flertal möjliga lås- och
handtagskombinationer som måste anges
vid beställningen.
Montering
Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se

Föreskrifter
Kontakta din Santex återförsäljare om du är
osäker på något.
Kontrollera leveransen noggrant för att säkerställa att inga ingående detaljer eller komponenter saknas eller är skadade. Om skador upptäcks, kontakta din Santex återförsäljare.
Om produkten modifieras utan Santex uttryckliga medgivande är tillverkaransvaret
utan all kraft och verkan. Endast Santex godkända 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 glaspartiet.

Skötsel och underhåll
Se monterings- och skötselmanual.
www.santex.se
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Uppbyggnad
Profiler
Karmdimension
Tröskeldimension
Tätningar

Profilfärger
Standardfärger

Avisolerade aluminiumprofiler med 30 - 44 mm isolersteg i plast
B 30 x D 154 mmi 2-delat / B 30 x D 225 mm i 3-delat
H 24 x D 154 mm i 2-delat /H 24 x D 225 mmi 3-delat
Borsttätningar runt om hela öppningen.
Vatten, vind och lufttäthetsklassad enligt EN 14351.

Vit (RAL 9010) eller grå aluminiumfärg (RAL 9006)

Special

Mot tillägg, enligt RAL + 15%. Valfri RAL, blank eller Gris Sablé, struktur

Kvalitet

Lackas enligt Qualicoats specifikationer

3-glas

Glas med varm kant (svart)

Dörr upp till 3,1m2

Härdat säkerhetsglas
Thermofloat 4 mm härdat/TGI 18 mm + argon/Float 4 mm/TGI 18 mm +
argon/Thermofloat 4 mm härdat

Dörr mellan 3,1 – 5m2

Laminerat säkerhetsglas
Thermofloat 44.1 laminerat/TGI 12 mm + argon/Float 6 mm/TGI 12 mm +
argon/Thermofloat 44.1 laminerat

Vikt

30 kg/m2 / 55 kg/m2

Tjocklek

48 / 46 mm

U-värde, glas

0,5 / 0,7

Glas

U-värde hela konstrukt. 0,9 (4000 x 2500 mm)
Säkerhetsglas

På både in- och utsidan, enligt Boverkets regler

Specialglas

Mot offert och pristillägg
(ej spröjsade glas på Extend Slide)

Mittpost

Nej
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Montering
Dörram/Dörr

Ramen levereras i lösa delar.
Dörrarna levereras ihopmonterade och glasade

Gångjärn/Handtag/Beslag/Lås
Färg
Silver
Handtag/Lås
Alternativ 1-3

1. Manöverhandtag utan nyckellås på insidan (IH).
2. Manöverhandtag och nyckellås på insidan
(ILIH), pristillägg
3. Manöverhandtag och nyckellås på in- och
utsidan (DLDH), pristillägg

OBS!!! Handtag och låsalternativ kan inte ändras i efterhand.

Låscylinder

Godkända för normal låsstandard. Försäkringsvillkor bör kontrolleras
med kundens eget försäkringsbolag.
Lås går att få på insidan, eller in- och utsidan. Se ovan

ASSA-cylinder

Om du vill byta till ASSA cylinder så är det följande benämningar:
Enkelcylinder: M23A, 40 mm Ingår ej från Santex.
Dubbelcylinder: M22AA, 61 mm Ingår ej från Santex.

Öppningsvarianter

2-delat, rätvänd (höger)
2-delad, spegelvänd (vänster)
3-delad, rätvänd (höger)
3-delad, spegelvänd (vänster)
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Skjutpartier

Karmytterbredd
Min-/maxbredd

2-del: 1500 – 5000 mm (max 5 m2 per dörr)
3-del: 2200 – 6000 mm

Karmytterhöjd

1800 - 2500 mm

Tröskelhöjd

24 mm

Beställningsmått

Beställs alltid med ytterkarmens mått
Ex. Hålmåttet är B3000 x H2100mm
OBS! Vid drevmån 10 mm blir då beställningsmåttet (ytterkarmens
mått) B: 2980 x H: 2080mm
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Slide, sidovy 2-delat

6

Slide, toppvy 2-delat RV

7

Slide, toppvy 2-delat SPV
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Slide, sidovy 3-delat
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Slide, Toppvy 3-delat RV

10

Slide, toppvy 3-delat SPV
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