
Fasadepartier
FOLD →  SLIDE →  F IX

FOLDEDØRER →  SKYVEDØRER →  FASTE VINDUER 

GEDIGEN KVALITET FRA SANTEX



TY

Steng ikke utsikten inne
Det finnes ingen anledning til å begrense en vakker ut-

sikt til ett lite vindu. Med ett stort glassparti skapes det 

en unik panoramautsikt, der det er mulig å nyte natu-

rens sesongvariasjoner fra egen stue. Det er også mulig 

til å gå barbeint og se løvet virvle rundt i et magisk 

høstlandskap, eller vandre rundt i morgenkåpe midt i en 

hvinende snøstorm. Når våren våkner kan fasaden åp-

nes helt opp og hagen blir en naturlig del av oppholds-

rommet, samtidig som duften av sommer strømmer 

gjennom hele huset.

Med en glassfasade er det bare kulda som blir stengt ute, 

mens lyset og følelsen av å være utendørs blir bevart. Og 

hver dag du/dere titter ut har naturen skapt nye, vakre 

innredningsdetaljer som kan nytes.

Innhold: Fasadepartier 3 → Foldedører 4  
→ Skyvedører 6 → Faste vinduer 8 → Tilvalg 11

Åpne opp fasaden!
Med Santex fasadepartier kan hele huset åpnes opp og det kan skapes en flyten-

de grense mellom inne og ute. Vi har både foldbare, skyvbare og faste partier 

- alle med meget lave U-verdier.

TRE TYPER  
FASADEPARTIER

Med Santex foldedører får 

oppholdsrom, soverom eller 

kjøkken en maksimal, herlig 

utefølelse.

Med Santex glassfasade av 

foldedører blir den åpnings-

bare flaten maksimal og ska-

per et åpent panorama ut mot 

naturen.

Med skyvedører fås det store, 

herlige glassflater og en flek-

sibel grense mellom ute og 

inne. En skyvedør stjeler ingen 

plass av rommet når døren 

blir åpnet og den gir en lettvint 

tilgang til utemiljøet.

FOLDEDØRER SKYVERØRER

Skap romfølelse i uterommet 

og få et lysinnslipp som aldri 

kan bli mulig med vanlige vin-

duer. Faste partier kan utmer-

ket bli kombinert med noen av 

våre åpningsbare alternativer.

FASTE VINDUER
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Extend Fold
Extend Fold åpner opp fasaden og forener ute med 
inne. Ved å folde sammen samtlige dører på den 
ene siden vil bredden på døråpningen bli cirka 90 % 
av hele bredden på partiet og kombinasjoner og 
valgmulighetene er mange.
Velg om dørene skal gå inn- eller utover, velg fra 
to til sju dører. Som tilpasses etter eget ønske om 
hvor mange som skal åpnes til høyre henholdsvis 
venstre. For å slippe å folde opp alle dørene når 
det er på tide å vanne blomster eller hente inn 
tørket tøy, er det også mulig å få en integrert dør, 
som selvfølgelig kan bli utstyrt med både inn- som 
utvendig låsing.
Dørene kan også fås med sprosser mellom glassene.

”Ganske enkelt et fleksibelt rom det 
både er lett å trives i og å omgås.

Høyisolert 
foldedør, 

inntil 8,5 m 
lang. 

*U-värdet avser hela konstruktionen med ett mått på 3 000 x 2 100 mm, beräknat av RISE (tidigare SP).
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Fakta: Extend Fold

Annet:
Karmen av aluminium, leveres i fire de-
ler, som lettvint skrus sammen på ste-
det og monteres med slingringsmonn i 
åpningen. Deretter settes dørene inn og 
til slutt settes glassene inn på stedet.

Antall dører: 2-7 stk., avhengig av bredde
Høyde: 1 800-2 800 mm
Bredde: 1 100-8 500 mm
Farger: Standardfargen hvit RAL 9010 eller
 aluminiumsgrå RAL 9006.
Håndtak: Innvendig betjeningshåndtak inngår.
Låsing: Tilvalg, velg mellom standard eller ASSA.
Glasstype: Isolerglass. Velg mellom 2-lags glass, 28 mm, eller  
 3-lags glass, 44 mm. Alltid herdet sikkerhetsglass.
U-verdi: Med 3- lags glass, ned til 1,2 W/m²K i hele 
 konstruksjonen*.
Sprosser: Tilvalg i form av sprosser mellom glassene.
Tilvalg: Valgfri RAL-farge eller strukturmaling Gris 900 Sablé.
 Dørhåndtak. Lav, uisolert treskel.

→ For den som vil ha mulighet til å kunne åpne ytterveggen helt ut mot hagen eller uteplassen vil foldedører 
være et smart alternativ. Overgangen mellom ute og inne blir helt flytende og med et enkelt håndgrep kan 
rommet bli forvandlet til noe helt annet. Om sommeren kan rommet ganske enkelt blir forstørret ved å åpne 
fasadepartiet og om vinteren er det mulig å nyte varmen innendørs, uten å måtte gi avkall på utsikten for den 
saks skyld.

Våre foldbare fasadepartier har ekstremt god varmeisolering og er fullstendig tilpasset et nordisk klima. Profi-
lene har brutte kuldebroer, slik at kulda ute ikke ledes inn i rommet.

Foldbare glassdører
Åpne opp mot horisonten

U-verdi = 
ned til 1,2

 SANTEX FASADEPARTIER - femfire- SANTEX FASADEPARTIER *U-verdien gjelder hele konstruksjonen med et mål på 3000 x 2100 mm, 
beregnet av RISE Research Institutes of Sweden.



  

Fakta: Extend Slide

Annet:
Aluminiumkarmen leveres i fire deler, som 
lettvint skrus sammen på stedet. Deretter 
monteres en karm i åpningen og dørene 
løftes på plass. Dørene kommer alltid 
ferdig innglassede fra fabrikken uansett 
størrelse.

Antall dører: 2-3 stk., avhengig av bredde.
Høyde: 1 800- 2 500 mm
Bredde: 1 500- 6 000 mm
Farger: Standardfarge hvit RAL 9010 eller
 aluminiumsgrå RAL 9006.
Håndtak: Innvendig betjeningshåndtak inngår.
Låsing: Tilvalg, velg mellom standard nøkkellås eller ASSA.
Glasstype: 3-lags isolerglass, 48 mm. Alltid herdet sikkerhets 
 glass.
U-verdi: Med 3-lagsglass, ned til 0,9 W/m²K i hele 
 konstruksjonen*.
Sprosser: Tilvalg i form av sprosser mellom glassene.
Tilvalg: Valgfri RAL-farge eller strukturmaling Gris 900 Sablé.
 Utvendig betjeningshåndtak.

→ En høyisolert skyvedør i ytterveggen er løsning for den som liker store, frie glassflater. Santex skyvbare 
fasadepartier kan lages i buede størrelser helt opp til 6 meters bredde, eller med minimale profiler, for maksi-
malt lysinnslipp. Vi har produkter både helt i tre og helt i aluminium, men også kombinerte løsninger med tre 
innvendig og aluminium utvendig.

Alle delene kan fås åpningsbare eller i kombinasjon med en fast del. Her hos Santex har vi samlet alt, for å 
kunne møte hver enkelts behov.

Samtlige partier er utstyrt med sikkerhetsglass som standard. De har en lavt U-verdi på hele konstruksjonen, 
for å kunne klare de høye kravene som finnes for dagens bygging. 

Skyvbare glassdører
Åpne opp rommet med Slide

U-verdi= 
ned til 0,9

 SANTEX FASADEPARTIER - sjuseks- SANTEX FASADEPARTIER 

Extend Slide 
Extend Slide er valget for den som ønsker å slippe inn 
maksimalt med lys gjennom fasadepartiet. Med sine 
smale profiler skapes det fantastiske glassflater og blir 
helt naturlig for den som elsker lys.

Til tross for et smalt og smart profilsystem er dette et 
meget solid parti, som lett glir fram langsmed en over- 
og underskinne. Hele konstruksjonens lave U-verdi på 
0,9 vitner om at dette er et kvalitetsprodukt tilpasset 
kalde, nordiske vintre.

Slide kan bestilles som to- eller tredelt parti. Vi har også 
valgt å befri deg/dere fra valget om høyre eller venstre 
del av partiet skal være åpningsbart. Med Extend Slide 
er alle dører åpningsbare og kan skyves både til høyre 
og venstre. 

Midtpost-
profil bare 

26 mm 
bred.

”Gi oppholdsrom, soverom eller kjøk-
ken en herlig utefølelse. Et åpent 

panorama ut mot naturen. 

*U-verdien gjelder hele konstruksjonen med et mål på 4000 x 2500 mm,  
beregnet av RISE Research Institutes of Sweden).



  

Fakta: Extend Fix

Annet:
Aluminiumrammen leveres ferdig mon-
tert.Glassene leveres separat. Innsetting 
av vindusglass bør utføres av fagmann.

Antall lufteluker: 1-3 stk. avhengig av bredde.
Høyde: 400- 2 500 mm
Bredde: 400- 6 000 mm
Farger: Standard hvit RAL 9010 eller
 aluminiumsgrå RAL 9006.
Glasstype: Isolerglass. Velg mellom 2-lags glass, 28 mm
 eller 3-lags glass, 44 mm. Alltid herdet 
 sikkerhetsglass.
U-verdi: Med 3-lags glass, ned til 1,0 W/m²K i hele 
 konstruksjonen*.
Sprosser: Tilvalg i form av sprosser mellom lagene.
Tilvalg: Valgfri RAL-farge eller strukturmaling Gris 900  
 Sablé. Annen bunnprofil vil ved behov bli satt i  
 linje med Extend Fold. Tilpasning av siktlinje mot  
 Extend Slide inngår.

→ Samtlige av våre folde- og skyvedører kan med fordel kombineres med våre faste vinduer Extend Fix.

De faste partiene kan være bra om møblene krever det, ved utilgjengelig terreng utenfor eller dersom det bare 
ønskes ekstra mye lys.

Dette kan også være en effektiv måte å få samme lysinnslipp som for en folde- eller skyvedør, men til en lavere 
kostnad, da Extend Fix ligger i en lavere prisklasse.

De faste partiene kan bestilles etter mål. Dersom de ønskes måltilpassede, slik at de tilpasses en gavltakstol i 
uterom/utbyggingen, kan vi selvfølgelig lage dem etter mål.

Faste vinduer
Lysinnslippet som gir uteromfølelse

U-verdi= 
ned til 1,0

Et fasadeparti øker ikke bare verdien på 
huset, det høyner garantert trivselsfakto-

ren. Helt enkelt en god investering.

” ”Det maksimerte lysinnslippet gir uteromfølelse 
og er et perfekt supplement til folde- eller sky-

vedørsåpninger.

 SANTEX FASADEPARTIER - niåtte- SANTEX FASADEPARTIER *U-verdien gjelder hele konstruksjonen med et mål på 4000 x 2500 mm,  
beregnet av RISE Research Institutes of Sweden.



→ Å skape lys og rom ved hjelp av store glassåpninger i 
husfasaden er noe som flere og flere kan tenke seg å gjøre. 
Valgmulighetene er mange og det er ikke lett å finne rett 
blant alle de forskjellige leverandørene i markedet.

Vi har hatt egen produksjon og salg av uterom og fasade-
partier siden 1982. Vi vet hva som kreves i et tøft, nordisk 
klima. Derfor har vi laget en komplett samling av forskjellige 
fasadepartier, som alle oppfyller de strenge kravene til de 
ulike utvendige partiene, eller deler av et utbygg. Foldbart, 
skyvbart eller faste partier? 

Vi har riktig produkt uansett hva som velges og du/dere vil 
få et rom fullt av fantastiske opplevelser. Og uansett om det 
er sjø, skog eller hage utenfor vinduet, vil resultatet fra nå av 
bli en naturlig del av innemiljøet.

Å få våkne hver morgen i et hus som er tett sammenkoplet med naturen utenfor er noe helt spesielt. Den varme 
morgenkaffen smaker ekstra godt når en samtidig kan betrakte snøflakene som sakte daler ned utenfor en kald 
vintermorgen.
En glassfasade har ytterveggens isolerende egenskaper, men gir en helt egen romfølelse. En blir overrasket over 
et generøst lysinnslipp og vil oppdage at rommet blir forvandlet til noe helt nytt. Rommet blir en del av havet, 
skogen eller åpne flater. Eller kan hende bare en del av den lille hagetrappa utenfor. 

Se gjennom fasaden  

  
ew

Glass Sprosser

Lamellgardiner

Alle våre partier i aluminiumsutførelsen kan fås i samtlige farger i RAL-
skalaen.
Som standard inngår hvit, RAL 9010, eller grå aluminiumfarge, RAL 9006, når du 

kjøper et fasadeparti fra Santex.

Men utover dette kan det velges mellom hundrevis av farger i RAL-/ Futura skala-

en. Det ønskes muligens at partiet skal matche fargen på huset? Eller at det skal 

skille seg ut! 

Alle våre partier har herdet sikkerhetsglass på inn- og 
utside som standard.

Vi har et stort utvalg av glasstyper, som på forespørsel kan 

tilpasses efter ønske:

→ Solbeskyttede glass

→ Laminert glass for UV-beskyttelse

→ Selvrengjørende glass

→ Lysreduserende glass

→ Dekorglass m.m.

Tenk hvor lekkert et vindu kan bli med sprosser og få det 
til å smelte sammen med huset for øvrig. 

Hver sprosse settes mellom glassene i isolerglasskasset-

ten, sprosser som ligger mellom glassene, slik at en unngår 

problemer med vinduspuss og ekstra flater som skal holdes 

rene. Dette uten å gi avkall på arkitektoniske og forskjønnen-

de detaljer.

Glass med sprosser kan brukes både i Extend Fold og Fix.

Standardfargen er hvit.

Velg mellom breddene: 8, 18, 26 og 45 mm.

Det kan målbestilles lamellgardiner til samtlige partier. 
Lamellgardinene kan fås i mange forskjellige farger og betjenes 

enkelt med kjede og snor, som plasseres på egnet side.

Tilvalg: Farger

HUSKEREGEL 
FOR U-VERDIEN 

Lav U-verdi =  
Høy isoleringsevne. 

Høy U-verdi =  
Lav isoleringsevne.

 SANTEX FASADEPARTIER - elleveti - SANTEX FASADEPARTIER 

Betjeningshåndtak
Passer til Extend Fold og Extend Slide.



Kontakt: +46 (0)35 17 23 00

E-post: info@santex.se

Besøksadresse

Santex Expo

Montörg. 9, 302 63 Halmstad, Sverige

www.santex.no

+ 46 (0)35 17 23 00
Ring oss for å prate perfekte uterom

For å finne nærmeste forhandler: www.santex.no/forhandler

Santex Expo
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