Uteromkatalogen
ROM ETTER EGET ØNSKE

Det beste fra to verdener
Et uterom er ikke utendørs, men det er heller ikke in-

vind. Fortsett med å kunne oppleve sene sommerkvelder,

nendørs.Et uterom kombinerer alt det beste fra huset og

selv etter at de varme, lyse julinettene er forbi for lengst. Nyt

hagen og skaper et fleksibel og brukbart miljø der det er lett

å kunne lese en god bok sammenkrøpet i en bekvem lenestol,

å trives.

samtidig som regnet slår mot taket. Et uterom gir samme

Nyt alle de gode sidene av hagen i form av lyset, det grønne

frihet som hagen, samtidig som en beholder den varme,

og utendørsfølelsen, uten å la dårlig vær bli en begrensning.

koselige og lune innendørsfølelsen. Ganske enkelt det beste

Møt de første solstrålene om våren, uten bekymring for kald

fra to verdener.
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Å få et uterom
Hva skal gjøres for å bestille et uterom? Dette er et vanlig spørsmål vi får fra dem
som lurer på å bygge et uterom. La oss derfor snu på spørsmålet – hvilken fremgangsmåte er best når det skal bestilles et uterom?
Det er nemlig mange måter å gjøre det på og
med Santex produkter er det mulig å gjøre det
på den måten som passer best for hver enkelt.

stiller selvfølgelig helt andre krav til uterommet, enn en lun sensommerkveld i begynnelsen av oktober.

Vi har kunder som ønsker å både snekre og
konstruere selv og bare vil komplettere med
våre glasspartier og/eller tak. Mange starter
med en egen drømmeskisse og bestiller
deretter et helt unikt, skreddersydd uterom.
Men vi har også kunder som ønsker å få en
helt ferdig losning.

Gå ikke glipp av inspirasjonskatalogen vår
«Perfekte uterom». Der er det mange ideer
å få og lese om, blant annet noen av de kundene som allerede har valgt et uterom fra
Santex. Hent et eksemplar hos forhandleren
eller bestill det via vårt nettsted.

Vi har forhandlere rundt om i hele landet
som kan hjelpe til med ethvert drømmeprosjekt, enten det skal være et komplett rom,
eller om det skal kjøpes løse partier eller tak.
De aller fleste valgene som skal tas er i bunn
og grunn hva det er tenkt at uterommet skal
brukes til.
Vi har flere forskjellige typer glasspartier
med forskjellige egenskaper, som passer
til ulike forutsetninger. Det første det bør
tenkes på er hvor stor del av året uterommet
skal brukes. En iskald desembermorgen

Våre uterom er av meget høy kvalitet og
vi produserer dem selv i vår egen fabrikk i
Halmstad.
Og er det ønske om å se hvordan produksjonen går til? Ja, da er alle hjertelig velkomne
til å besøke oss! Samtidig er det også mulighet til å se seg rundt i showrommet vårt, der
vi viser frem en stor del av vårt sortiment,
både når det gjelder glasspartier, tak og
tilbehør. Uterommene våre kan også ses
på mange andre steder rundt om i Sverige.
Surf inn på www.santex.se der det finnes en
aktuell liste over alle utstillingene våre.
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Detaljene som utgjør helheten
1. Kvalitetskonstruksjon i tre

6. Vi måltilpasser etter ønske

Santex limtre er et kraftig og vakkert materiale med en unik overflatefinish.
Med naturlig impregnering av kvae og terpener er det dessuten bra for
miljøet. Den granen vi benytter er tilvirket ifølge EN386 og klassifisert av
RISE, Research Institutes of Sweden. Kan det bli bedre?

Velg romtype, tilpass formen på rommet og mål etter hva som passer best
til huset. Ta med planleggingsunderlaget og besøk vår lokale salgspartner
som vil gi gode råd og hjelpe til med å konkretisere planen. Vi hjelper til
gjennom hele prosessen, fra tegning og byggetillatelse til ferdig uterom på
stedet. Alle våre konstruksjoner er snøsonetilpassede i henhold til europeisk norm. Norge er delt inn i ulike snøsoner, avhengig av hvor stor sannsynlighet det er for at bakke/mark blir utsatt for en viss snølast. Informasjon
om hvilken sone du/dere bor i vil Santex bruke til å dimensjonere uterommet.

2. Med eller uten utvendig kledning av aluminium
For dem som ønsker et rom med minimalt vedlikehold kler vi limtrekonstruksjonen med aluminium utvendig. Kledningen gir en flott utvendig
finish, i samsvar med partiene, samtidig som trefølelsen inne i rommet blir
beholdt. Den gir dessuten en optimal beskyttelse mot vann og vind.

7. Varme og ventilasjon
3. Match fargen
Glasspartier og kledning av aluminium leveres naturlig impregnert eller
hvitmalt, RAL 9010, som standard, men mulighetene til å matche fargen
med huset er nærmest ubegrenset. Vi tilbyr alle fargene RAL-skalaen som
tilvalg.

4. Glasspartier og sandwichbrystning
Valgfrihet er kjennetegnet for Santex. Store glasspartier åpner opp. Brystninger og levegger beskytter mot innsyn. Brystningen er en solid og lett
sandwichkonstruksjon med isolering og fuktsperre. Overflaten leveres i
pusset struktur (plast) og kryssfinerplater med eller uten spor.
Våre partier er P-merket.

5. Pulpettak, sadeltak- eller tak med brutt form
Santex tak leveres i flere utførelser, materialer, tykkelser og farger med
forskjellig isoleringsevne og lysinnslipp. Velg etter smak og funksjon.
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I vårt gjennomtenkte system finnes løsninger for et jevnt og behagelig klima uansett årstid. Velg varmeisolering etter sesongbruk.
Vi hjelper til med å velge tak, glasspartier og annet varmetilbehør. Ventilasjonen reguleres effektivt med lufteventiler og lufteluker. Med to lufteluker
vil det bli en god gjennomstrømming av frisk luft i rommet.

8. Måltilpasset konstruksjon
Når vi sier måltilpasset så mener vi måltilpasset. Santex konstruksjon er
sagd, merket og frest ut til alle detaljer når den blir levert. Det eneste som
gjenstår er monteringen.

8. Santex konstruksjon er
sagd, merket og frest ut til alle
detaljer når den blir levert, det
eneste som gjenstår er monteringen.

7. Jevn og behagelig
varme uansett årstid.
Effektiv regulering
med lufteventiler og
lufteluker.
6. Velg romtype, tilpass formen
på rommet og mål opp ett det
som passer best til huset.

1. Kvalitetskonstruksjon i limtre
av gran. Vakkert materiale med
unik overflatefinish. Naturlig
impregnert eller malt. Bra for
miljøet.

5. Taket leveres
i flere utførelser,
materialer, tykkelser og farger.
Velg etter smak og
funksjon.

2. Ønskes minimalt vedlikehold kan
det velges kledning av aluminium.

3. Velg farge på partier og aluminiumkledning. Det er hundrevis av farger å velge
mellom i RAL-/Futura-skalaen.

4. Glasspartier åpner opp. Velg levegg for
å hindre innsyn. Sandwichbrystningen er
isolert og solid, samt har fuktsperre.
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Flotte detaljer
Dette uterommet har pulpettak i energieffektiv båndplate og de brutte hjørnene
blir en flott detalj som løfter
designen. Velg mellom skyvedørsystemet Superior, for
tilfeldig bruk i prinsipp året
rundt, eller det noe enklere
systemet Elegance+, som
muliggjør en lang og herlig
vår eller høst i uterommet.

Et rom for alle årstider
Med et pulpettak av glass
kan utsikten nytes til alle
kanter. Uterommet fås med
skyvedørsystem for alle
årstider, som gjør at mesteparten av året kan tilbringes
her. Kompletter gjerne med
solbeskyttende glass, for
ekstra beskyttelse på solfylte
sommerdager.

Smelter inn i huset
Dette er et klassisk uterom som passer til de fleste
hustyper. Med brutte hjørner
og sadeltak får rommet en
form som smelter godt inn
med huset. Rommet kan
selvsagt få skyvedører for
alle sesonger. Taket består
av opalfarget kanalplast,
16-50 mm.

åtte
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Stemningsfullt og eksklusivt
Med to brutte hjørner og sadeltak
får dette rommet et gedigent og
eksklusivt inntrykk. LED-belysningen under takfoten
skaper et stemningsfullt lys
under mørkere tider av
døgnet.

Uterom med muligheter
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Ønsket mål er våre mål
Måltilpasset eller standard

ti
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Grensen viskes ut
Med et uterom blir grensen
mellom inne og ute visket ut.
Innslipp av lys gjennom tak
og vegger skaper en herlig
romfølelse, samtidig som det
er mulig å nyte inneklimaet.

Når skal uterommet
benyttes
Dette er et av Santex mest populære modeller. Rommet har en
rektangulær form og pulpettak
av 16 mm kanalplast. Konstruksjonen har to integrerte ventiler
og hvite aluminiumsprofiler som
standard. Velg skyvedørsystem
avhengig av hvilken sesong
rommet skal brukes.

Et rom med flere
muligheter

En del av huset
Allerede tidlig om våren er det mulig å sitte i uterommet og se hvordan hagen våkner til liv etter
vinterdvalen. Uterommet blir en del av huset –
men også en del av hagen.

La uterommet bli en forlengelse av stuen. Et isolert
uterom kan være et fullgodt
alternativ til å
bygge ut huset. En plass
som kan benyttes, tilfeldig
oppvarmet, under hele året,
både til hverdag og fest.
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ALLE SANTEX UTEROM ER P-MERKET

Skreddersydd ned til
minste detalj
Santex store styrke helt siden starten i 1982,
har vært evnen til å kunne tilpasse våre
løsninger til akkurat det som trengs til hvert
enkelt ønske.

ta hensyn til og må tilpasse taket deretter.

Vi mener det er selvklart at det er den som
skal ha uterommet som skal diktere vilkårene.

Lag gjerne en skisse etter ønske på forhånd
over hvilken løsning som ønskes. Ta deretter
kontakt og diskuter med en forhandler og oss.
Gjennom dialog og med aller største hensyn
til ønskene, vil vi resonere oss frem til hva
som er mulig og hvilken løsning som ønskes.
Etter at dette er i boks, tar våre dyktige
konstruktører over. De både strekkfasthetsberegner, dimensjonerer og konstruerer det
rommet som ønskes – med en konstruksjon
som er nøyaktig kappet, merket og frest ut
på alle nødvendige steder, for å få en enkel
montering.

Noen ganger blir vi nesten overrasket over
hva våre konstruktører kan trylle frem. Vi
anser nemlig at det ikke skal være nødvendig
å inngå kompromiss ut fra hva en produsent
har bestemt seg for å produsere.
– Vi mener ganske enkelt at det er mye bedre
at vi produserer det kunden vil ha!
Faktum er at våre rom kan måltilpasses så
godt som ned til minste detalj, for å passe
hver enkelt kundes behov. Kanskje det er
nødvendig med en spesialtilkopling til taket
på selve huset? Kanskje rommet skal gå rundt
et hjørne? Enkelte ganger har vi en balkong å

tolv
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Våre partier kan bli lakkert i hundrevis av farger etter akkurat de målene som er nødvendig. Mulighetene er nesten uendelige.

Glasspartier og tak etter det du/dere ønsker.
Santex skreddersydde rom betyr total frihet!

Fire trinn mot et nytt uterom
1.

Skisse over uterommet

La fantasien strømme, hvilken form rommet skal ha og ønsket
taktype; pulpet- eller sadeltak? Hvilke mål gjelder for deg/dere?
Skal alt tilpasses eller kan det bygges med standardpartier? Ta
gjerne noen bilder av hvordan det ser ut på stedet.

2.

Velg hvilke glasspartier som ønskes
ved hjelp av vår glassguide

Hvilke partier som skal velges er avhengig av hvordan rommet
skal brukes. Skal det være beskyttet for å forlenge sommerkveldene litt? Da holder det med Elegance, våre 1-lags glasspartier som
fås i to varianter herdet glass. Elegance+ har samme profilsystem,
men med isolerglass. Det forlenger sesongen bra med sine lavere U-verdier på glassene. De har dessuten konkurransekraftige
priser.
Både Elegance og Elegance+ kan dessuten fås med standardmål,
noe som reduserer prisen ytterligere. Dersom rommet også skal
brukes i vinterhalvåret er det Superior som gjelder. Med sine
brutte kuldebroer og lave U-verdier blir isoleringen meget god!

3.

Velg det taket som ønskes
ved hjelp av vår takguide

Valg av tak styres i stor grad av hva rommet skal brukes til.
Ytterligere ting å lure på er om det ønskes lite eller mye lys.
Og hvordan skal det passe med huset for øvrig? Absolutt mest
populært er våre kanalplasttak, som fås i fire ulike tykkelser, 16,
25, 35 og 50 mm, med forskjellige isoleringsevner. Våre kanalplasttak har alltid UV-beskyttelse på begge sider- derfor er det
aldri fare for at de monteres feil. Mange andre leverandører har
bare UV-beskyttelse på en side. Det øker faren for å få uønsket
effekt fra solens stråler ved feil montering. Dersom det ønskes å
etterbestille takplater fra oss, garanterer vi at fargen på platene
blir den samme, noe mange leverandører har vanskeligheter
med å løse.
For ekstra god isolering bør det velges en av våre celleplasttak
eller vårt isolerte båndplatetak. Ellers er den seneste trenden
glasstak. Det er en mektig følelse å titte på stjernene og likevel
sitte behagelig innendørs.

4.

Kontakt en forhandler

Våre forhandlere finnes over nesten hele landet. De står oppført
på vår hjemmeside. Hvis ikke er det bare å slå oss et signal, så guider vi deg/dere trygt videre.
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Det är skillnad på uterum och uterum.
Ett riktigt uterum har hög kvalitet i alla delar
- från design till detaljer.

fjorten
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SKYVEDØRER
OG TAK
Velg riktige deler for et komplett uterom
Vi tilbyr ikke bare komplette uterom, det går like godt å kjøpe løse deler. Alle partier, tak eller tilbehør
kan kjøpes enkeltvis hos oss. Det er kanskje ikke nødvendig med et helt rom, men ønsker bare å komplettere en åpen altan med et skyveparti, eller legge et kanalplasttak over terrassen? Uansett om ønsket
er å oppgradere et eksisterende rom eller det ønskes å bygge et nytt uterom selv, så har vi de produktene som trengs.
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SKYVEDØRGUIDE
Hvilket glassparti som skal velges til det
nye uterommet er avhengig av om hvor
stor del av året det skal brukes. Ønskes en
forlengelse av sommeren? Eller er det et
oppvarmet utbygg som er ønsket? På denne
siden er det en oversikt over våre glasspartier med angitte U-verdier. Glem ikke – lav
U-verdi – høy isoleringsevne!
Vi har forskjellige typer vinduer/glass i
våre Santex-produkter. Alle med ulike
egenskaper, men alle er vanlige, såkalte
floatglass. De er fem ganger sikrere og sterkere enn vanlig glass. Når skal uterommet
brukes?

DET VIKTIGA U-VÄRDET

Et glassklart valg

ELEGANCE

U-verdi 5,8

U-verdi 3,9

1-lags herdet sik- 1-lags herdet sikkerhetsglass.
kerhetsglass med
energibelegg.

ELEGANCE

ELEGANCE+

U-verdi 2,9

U-verdi 1,7

2-lags isolerglass
med dobbeltherdet
sikkerhetsglass,
varm kant og Argongass.

2-lags isolerglass
med dobbeltherdet
sikkerhetsglass, 1
energiglass, varm
kant og Argongass.

SUPERIOR

U-verdien angir glassets evne til å slippe gjennom
varme. Dess høyere verdi, desto mer varme slippes
igjennom. Har glasset lav U-verdi derimot, slippes
mindre varme ut.

seksten
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+ Forlenger sesongen
+ Energiglassbelegg som drar nytte av var
men fra sola under den kalde årstiden

U-verdi 2,7

U-verdi 1,1

2-lags isolerglass
med dobbeltherdet
sikkerhetsglass, 1
energiglass, varm
kant og Argongass.

2-lags isolerglass
med dobbeltherdet
sikkerhetsglass, 1
energiglass, varm
kant og Argongass.

Elegance er glasspartiet som forlenger sommeren. Partiet har
herdet 1-lags glass med eller uten energibelegg. Det er selvfølgelig mulig å blande faste og skyvbare partier etter ønske.
Isoleringsevne
Elegance er glasset for den som vil bygge et uterom der familie og
venner kan sitte under vår- og sensommersesongen. Elegance har
både herdet 1-lags glass med eller uten energibelegg.

Utførelse
Systemet er patentert og utviklet i et moderne, skandinavisk
formspråk med myke håndtak og avslutninger, integrerte låser og
skjulte fester. Kombiner faste og skyvbare partier etter ønske. En
variant er skyvedørene som åpnes fra midten. En meget praktisk
og populær funksjon.

Tilvalg
Elegance kan lett oppgraderes i flere glasskvaliteter. Natureloksert
og hvitt (RAL 9010) er standard. Eller mal med en av de hundrevis av farger som finnes i RAL-skalaen. Utform etter smak og
funksjon med tilvalg som lufteluker og ekstra sikkerhetsfunksjoner.

ELEGANCE+
Vår bestselger. Samme profil som Elegance, men med isolerglass,
dvs. 2-lags glass i stedet for 1-lags glass, for å kunne forlenge
sesongen ytterligere vår og høst. Et riktig bra glass til en konkurransekraftig pris.
Isoleringsevne
Elegance+ har en såkalt varm
kant mellom isolerglassene. Det
senker U-verdien og minimerer
kuldevandring. Elegance+ har
herdet isolerglass i grunnutførelsen.

Utførelse
Systemene er patenterte og utviklet i et moderat, skandinavisk
formspråk med myke håndtak
og avslutninger, integrerte låser
og skjulte fester. Kombiner faste
og skyvbare partier etter ønske.

En variant er skyvedører som
åpnes fra midten. En meget
praktisk og populær utgave.

Tilvalg
Elegance+ kan lett oppgraderes i
flere glasskvaliteter. Natureloksert og hvitt (RAL 9010) er
standard. Eller mal med en av de
hundrevis av farger som finnes i
RAL-skalaen. Utform etter smak
og funksjon med tilvalg som
lufteluker og ekstra sikkerhetsfunksjoner.

+ 2-lagsglass med herdet sikkerhetsglass
+ U-verdi ned til 1,5 på hele konstruksjonen

SUPERIOR
Superior er valget for den som ønsker å benytte uterommet hele
året. Integrerte tettinger og termisk brutte kuldebroer, gir meget god
isolering.
Isoleringsevne
Glasspartisystemet Superior kan
med litt oppvarming i rommet
brukes nesten året rundt, men
regnes ikke med som boflate.
Superior har i grunnutførelsen
2-lags glass (herdet sikkerhetsglass) med varm kant. U-verdi
2,7 eller 1,1. Termisk brutte kuldebroer og innebygde tettinger
er detaljer som gjør isoleringsevnen meget god.

Utførelse

+ Herdet isolerglass
+ U-verdi ned til 1,7 på glasset

Systemet er patentert og utviklet
med varm profil, for å tåle vårt
nordiske klima. Maks. høyde er
2 400 mm. Håndtak og profiler
er integrerte og i henhold til

Santex skandinaviske formspråk. Superior er et førsteklasses produkt ned til minste detalj.
Aluminiumprofilene har en unik
og stødig konstruksjon med
sikre låsefunksjoner.

Tilvalg
Til Superior kan det velges en
mengde funksjoner som bedrer
uterommet. Isolerglass med
U-verdi 0,9. Natureloksert og
hvitt (RAL 9010) er standard.
Eller mal i en av de hundrevis av
farger som finnes i RAL-skalaen.
Velg vinduer/glass med sprosser, lufteluke, lås med Assa-/
Trioving-sylinder i sikkerhetsklasse 3.
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TAKGUIDE
KANALPLAST

Tak for alle behov

+ Kraftig og slagfast
+ Godt lysgjennomslipp

Takene produseres i polykarbonat, som er et kraftig og slagfast
materiale med godt lysgjennomslipp. Takplatene finnes i forskjellige
tykkelser fra 16 til 50 mm, med ulike isolerende egenskaper. Santex
tak har lang levetid. Vi har dessuten forsynt det med beskyttende
UV-sjikt på begge sider, som gjør at taket ikke gulner og takprofiler
med termisk brutt kuldebro.
Takplatene er typegodkjente og oppfyller kravene på materialer
som er vanskelig å antenne. Profilene er i aluminium og plass med
tilhørende festedetaljer i rustfritt. Santex tak i 16 mm kanalplast
kan kombineres med 16 mm skyvbare seksjoner, først og fremst til
uterom.
Leveres i flere farger, f.eks. klar, hvit og røykfarget som bestillingsvare.

Materiale

Superior+ 50 mm

Superior 35 mm

Elegance+ 25 mm

Elegance 16 mm

9X-struktur polykarbonat

9X-struktur polykarbonat

9X-struktur polykarbonat

5X-struktur polykarbonat

Farge

Opalhvit

Opalhvit

Opalhvit

Opalhvit

Varmeisolering

U-verdi 0,98

U-verdi 1,14

U-verdi 1,4

U-verdi 1,98

Maks. bredde/cc

1 200/1 216 mm

1 200/1 216 mm

1 200/1 216 mm

1 200/1 216 mm

Lengde

Inntil 6 200 mm

Inntil 6 200 mm

Inntil 6 200 mm

Inntil 6 200 mm

Minste takhelling

4°

4°

4°

4°

atten
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NYHET
!

GLASS

Glasstak

+ Frihetsfølelse
+ Minsker UV-stråling
deste sortiment
+ Markedets absolutt bre

Extend 50
mm

Santex glasstak er av høyeste kvalitet og leveres i tykkelsene 25, 35
og 50 mm, slik at de lettvint kan
tilpasses resten av glassløsningene i uterommet. Profilsystemet er i
aluminium og plast med tilhørende festedetaljer i rustfritt.
25 mm-systemet er enklere med
rette glasskassetter. 35 henholdsvis
50 mm-systemene er mer teknisk
utviklet for tettere tilkobling og bedre U-verdi. Glasskassettene i disse systemene har forskjellige lengder, for å slutte tettere i bakkant
ved helling og bedre avslutning i
forkant med hensyn til å lede bort
vann og snø. På denne måten får
en ikke bare en penere og tettere
avslutning, men betydelig bedre
ytelse. Da det innerste glasset i
kommer i kontakt med utemiljøet,
ledes heller ingen varme ut.
For beste ytelse selges glasstakene
sammen med Santex-konstruksjonen, men kan også kjøpes separat!

Extend 50 mm*

Extend 50 mm

Superior 35 mm

Elegance+ 25 mm

Glassoppbygging

3-lags glass med 2 energiglass

3-lags glass med 2 energiglass

2-lags glass

2-lags glass

Maks. bredde cc

900 mm

Lengde

Inntil 6 000 mm

Minste takhelling

6°
50 mm*
3-lags

50 mm
3-lags

35 mm
2-lags

25 mm
2-lags

Glasstyper

U-verdi/g-verdi

Float

-

-

2,6/73%

2,7/73%

2-lags isolerglass m/ca. halv U-verdi i forhold 1-lags.

Energi

0,6/51%

0,9/57%

1,1/62%

1,4/62%

Energibelegg, tynt metallsjikt reflekterer tilbake varmen.

Selvrengjørende

0,6/51%

0,9/56%

1,1/61%

1,4/61%

Utv. belegg lar regn og smuss renne lettere av.

Solbeskyttelse, nøytral

0,6/38%

0,9/38%

1,1/41%

1,4/42%

Nøytral beskyttelse m/belegg, reflekterer sol og varme.

Solbeskyttelse, grønn

0,6/35%

0,9/36%

1,1/39%

1,4/39%

Meget prisgunstig solbeskyttelse i litt grønnere fargetone.

Solbeskyttelse, blå

0,6/19%

0,8/20%

1,1/23%

1,4/23%

Solbeskyttelse i blåtone, hindrer varme og har bedre U-verdi.

Solbeskyttelse, sølv

1,4/17%

1,1/17%

1,1/17%

1,4/17%

Vår beste solbeskyttelse, reduserer solvarmen inntil 86 %.

Beskrivelse

.

*3-lags glass med to energiglass
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TAKGUIDE
BÅNDPLATE

Tak for alle behov

+ Energieffektivt valg
+ Høy kvalitet

Santex isolerte båndplatetak kan bidra til et mer enhetlig utseende på
uterommet i forhold til eksisterende hus. Platetaket er av meget høy
kvalitet. Taket er fylt med isolering på 50 mm med en U-verdi på 0,7
og ved 100 mm isolering er U-verdien 0,35. Kompletter med at det er
en sandwichløsning, produsert i moduler, for hurtig, sikker og enkel
montering.
Extend 100 mm

Extend 50 mm

Materiale

Båndplatetak

Båndplatetak

Farge

Sølv metallisk/Sort/Teglrød

Sølv metallisk/Sort/Teglrød

Varmeisolering

U-verdi 0,35

U-verdi 0,7

Maks. bredde/cc

Tilpasses etter rommet

Tilpasses etter rommet

Lengde

Inntil 6 000 mm

Inntil 6 000 mm

Minste takhelling

Pulpet 4°/Sadel 6°

Pulpet 4°/Sadel 6°

Isolert båndplatetak
Et isolert platetak er det mest energieffektive valget. Taket har
hvit innside, men kan overmales i valgfri farge.

tjue
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CELLEPLAST

varmestråling
+ Stopper sollys og sterk
pende
dem
+ Isoleringskjerne og lyd

Denne platen har en isoleringskjerne i celleplast med lyddempende
effekt. Tykkelse 35 eller 50 mm. Den stopper både sollys og sterk
varmestråling. U-verdien på takplaten er meget lav. Et tak av celleplast
har bedre isoleringsevne enn kanalplasten og kan dessuten males
innvendig i valgfri farger. Leveres i hvit som standard.
Superior+ 50 mm

Superior 35 mm

Materiale

Celleplastisolert takplate

Celleplastisolert takplate

Farge

Hvit

Hvit

Varmeisolering

U-verdi 0,6

U-verdi 0,8

Maks. bredde/cc

1 200/1 216 mm

1 200/1 216 mm

Lengde

Inntil 6 200 mm

Inntil 6 200 mm

Minste takhelling

4°

4°

Profilsystemet er av aluminium og plast med tilhørende festedetaljer i
rustfritt.

Celleplastisolert hvit takplate
Demper lyd, stopper sollys og har effektiv varmeisolering.
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TILBEHØR
Gi uterommet det lille ekstra
Solbeskyttelse, LED-belysning eller fine gulvlister. Utvalget av tilbehør til både skreddersydde og standardrom er stort og muliggjør å forbedre funksjonen, samt setter et personlig preg
på uterommet.

tjueto
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TILBEHØR

Gi uterommet det lille ekstra

TAK

LÅS

Takrenne og nedløpsrør

Stagprofil

Høy kvalitet i UV-holdbart blikk i fargene mørkegrå,
mørkerød, mørkebrun, klarhvit, sort, aluzink, brunrød,
sølv metallisk og kobber metallisk. Eller også i plast i
fargene hvitt og brunt.

Stagprofiler anbefales til tak
som er dypere enn 2500
mm.

Lås ISEO

Skyvelås

Passer til Superior. Hakelås.
Innbruddsbeskyttelse, klasse
1. Finnes med låsing innenifra og utenifra. Låsing innenifra følger med som standard.

Passer til Elegance. Integrert lås i sideprofil.

Plisségardiner

tjuefire

Plisségardiner demper både
lys og lyd i uterommet. I
og med at de reflekterer
lyset, senkes temperaturen
i uterommet på dager med
mye varme. Samtidig isolerer
gardinene mot kulda under
bitende vinterdager. Leveres
i totalt fem typer stoff/farger.
Noen av disse har perlemorbakside, som reflekterer sollyset effektivt. Videre leveres
to typer stoff med mørkleggende baksider. Skinne i hvitt
eller aluminium.
- UTEROMKATALOGEN

Lås Trioving

Markiser
Markiser gir full kontroll
over sol og skygge, utsikt og
avskjerming. Dessuten kan
markisen tilpasses lys og
varme på varme dager og
kjølige kvelder. Leveres i flere
forskjellige stoffer og farger.

Utvendig lås
Passer til Elegance. Vil du
kunne komme inn i det låste
uterommet utenifra passer
vår utvendige låsing bra. Gedigen sylinder med to nøkler.
OBS! Kan ikke etterbestilles!

Passer til Superior. Hakelås.
Innbruddsbeskyttelse, klasse
3. Leveres med låsing innenifra eller med låsing innenifra
og utenifra. En egen husnøkkel kan brukes til denne
låsen. Sylinder bestilles
separat hos låsesmed.

Lufteluke

Sandwichbrystning

Passer til Elegance og Superior. En lufteluke
frisker raskt opp luften. Med to lufteluker blir
det en deilig gjennomstrømning av frisk luft
i rommet.

Passer til Elegance, Superior. Vår
brystning er markedets mest
lettmonterte brystning med en
stødig og lett sandwichkonstruksjon. Leveres helt komplett med
isolering, plater, silikon, tetningsbånd m.m. Brystningen er isolert
og fuktsperret. Den kan til og
med tilpasses brutte hjørner og
det blir ikke spill.

Gulvlist
Passer til Elegance og Superior. Pen
avslutning mellom gulv og nedre
sporprofil. Kan reguleres til ulike
gulvhøyder 0-28 mm.

Vifteovn
Motor til Santex lufteluke

Lufteventil

Glass med sprosser

Passer til Elegance og Superior. Styres via fjernkontroll. Lett
å montere og koples til vanlig
vegguttak.

Passer til Elegance og Superior.
Ventil av aluminium med insektgitter. Reguleres trinnløst med bryter.

Passer til Superior, Glass med
sprosser kan brukes i både faste og
skyvbare partier. Leveres i hvit som
standard. Bredde på sprossene er
18 eller 26 mm.

Passer til Elegance, Superior.
Hvitlakkert varmeovn,
1000W, 220V, 1-fase. Får
luften til å sirkulere. Anbefales til alle rom som skal
oppvarmes. Termostatstyrt
og lydløs. Leveres med
ledning og jordet stikkontakt.
Kan bare brukes med vifte.
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TILBEHØR
Nyhet!

Nyhet!

Nyhet!

Fargeprøver på lamellgardin

LAMELLGARDINER

INFRAVARME

LED-BELYSNING

En varm sommerdag er det deilig om solen kan stenges ute. Avhengig av hvordan uterommet er plassert
kan også uønsket innsyn være en fin anledning til å
investere i lamellgardiner. Lamellgardiner bidrar til å
beholde varmen i rommet under den kalde årstiden
og reduserer faren for kaldras. Våre lamellgardiner
er av høy kvalitet og leveres i flere forskjellige stoffer
og farger. Husk at det går an å blande flere farger
på samme skinne. Alle lamellgardiner måltilpasses.
100 % polyester. Bredde 89 mm. Skinne i hvit eller
aluminium.

Dersom uterommet skal benyttes så stor del av året
som mulig, kan infravarme være et bra alternativ.
Infravarme er en rask og sikker måte å varme opp
uterommet på. Det tar bare noen minutter innen en
behagelig varme sprer seg i rommet – dessuten blir
de en flott innredningsdetalj. Santex Infra Red eller
Santex Infra Heat er varmere som monteres i taket
eller på veggen. Velg mellom hvit, titan eller antrasitt.
Styres ved hjelp av fjernkontroll eller via Bluetooth.
Enheten kan også dimmes. Effekten er på 2000 W.

Dekorer uterommet med LED-belysning, som integreres flott i en trelist under takbjelken. Det kan være
inntil fire lamper i hver takstol og kan brukes både i
pulpet- og sadeltak.
Vårt LED-belysningssystem leveres med hurtigkoplinger, transformator og stikkontakt, samt er lett å
montere selv.
Selvfølgelig kan lampene dimmes. De styres lettvint med fjernkontroll eller via mobilen. Lyset kan
reguleres i stor utstrekning og det er lett å få både
koselys, eller kraftig lys, som egner seg godt ved f.eks.
rengjøring..

tjueseks
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TILBEHØR

ALUMINIUMKONSTRUKSJON
Velg mellom å bare beskytte frontbjelken og gavltakstolen, som er de mest utsatte delene, med
aluminium. Leveres i flere farger og foretas i kombinasjon med grunnbehandlet konstruksjon. Passer til
pulpettak.
Eller en beskyttende kledning av aluminium på hele
den utvendige konstruksjonen. Leveres hvitmalt, eller
i kombinasjon med fargepakke og foretas i kombinasjon med grunnbehandlet konstruksjon.

FORHÅNDSBEHANDLET
KONSTRUKSJON
Limtrekonstruksjonen kan grunnes med olje og
beises allerede fra fabrikk – en trygg og god kvalitetssikring. Velg mellom ett eller to lag, men ikke dekkbeis
i noen av fargene nedenfor. Siste strøket gjøres alltid
når alt er på plass, for å få rett finish.
Basisfarger på dekkbeis:
RAL9016 (Trafikkhvit)
RAL9010 (Hvit)
RAL1013 (Østershvit)
RAL7035 (Lysegrå)
RAL7038 (Agatgrå)
RAL7040 (Vindusgrå)
RAL7024 (Grafittgrå)
RAL7016 (Antrasittgrå)
RAL9005 (Sort)
RAL3011 (Falurød)

Basisfarger på lasering:
1212 Sølvpoppel
1234 Rød
1235 Sedertre
1236 Lerk
1261 Valnøtt

VALGFRIE FARGER
Hos oss kan du selv velge ønsket farge på partiene.
Hvit RAL9010 eller naturanodiserte partier er standard.
Men videre har vi også et antall nøye utvalgte basisfarger, som passer til det nordiske formspråket. Noen
er i blank utførelse og noen i dekkende basisfarge.
Basisfarge blank:
RAL7016 (Antrasittgrå)
RAL7024 (Grafittgrå)
RAL7035 (Lysegrå)
RAL7037 (Mellomgrå)
RAL8019 (Gråbrun)

Basisfarge struktur:
RAL3004 (Falurød)
RAL7016 (Antrasittgrå)
RAL9005 (Sort)
RAL9006 (Sølv)
Gris Sablé 900 (Mørkgrå)

Fargevalget påvirker også aluminiumkledning og
ventiler.
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Besøksadresse
Santex Expo
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Kontakt: +46(0)35 17 23 00
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