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paikka, jossa kohtaat kevään, ennen kuin ensim-
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MALLI Lervik
Lervik on klassinen lasiterassi, joka sopii useimpiin talo-
malleihin. Viistokulmat ja harjakatto antavat sille muo-
don, joka sulautuu hyvin päärakennukseen. Lervikiin 
on saatavana lasielementit kaikille vuodenajoille. Katto 
on valmistettu opaalivärjätystä kennomuovista (16–50 
mm).

Tarkemmat mitat, tarvikkeet, värit ja lisätiedot osoittees-
ta www.santex.se/lervik.
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MILLAINEN ON 
SINULLE SOPIVA 

LASITERASSI?
Lasiterasseilla on eroa

Hyvä U-arvo tekee lasiterassista lisärakennuksen, jota voit käyttää 

ympäri vuoden. Mutta U-arvo on muutakin kuin vain lasia. Sen 

ratkaisee koko rakenne. 

 
Lue lisää sivulta 10.

Hyvä lasiterassi toimii talon 

jatkeena. Tai puutarhan jatkeena. 

Tai vaikka molempina. Se pidentää 

kesää ja tuo kevään luoksesi hieman 

aikaisemmin. Hyvä lasiterassi 

on räätälöity sinun tarpeittesi ja 

elämäntilanteesi mukaan. Siksi 

on tärkeää miettiä ennen terassin 

rakentamisen aloittamista, miten 

haluat lasiterassia käyttää – se 

nimittäin ratkaisee toteutuksen. 

Haluatko kattaa jouluaterian 

lasiterassille vai talvehtimispaikan 

kasveille? Pitäisikö sen toimia 

ruokailu- tai harrastetilana? Kaikki 

nämä ovat asioita, joita kannattaa 

miettiä, ennen kuin isket lapion 

maahan ja aloitat lasiterassin 

rakentamisen. 

Lasiterassi on kustannustehokas tapa 

laajentaa asuinpinta-alaa ja luoda 

ympäristö, joka on sekä sisällä että 

ulkona. Sisällä siinä mielessä, että voit 

nauttia sellaisista mukavuuksista kuin 

lämpötila ja valaistus sekä erityisesti 

katosta pään päällä. Ulkona niin, että 

voit nauttia luonnon vuodenaikojen 

vaihteluista ja tuntea olevasi keskellä 

puutarhaa. Lasiterassi on monin 

tavoin investointi parempaan 

elämisen laatuun ja siitä tuleekin 

monelle talon suosikkipaikka. 

Valoisa ja ihastuttava tila, joka 

sopii yhtä hyvin lyhyeen hetkeen 

aamulehden ja kahvikupillisen parissa 

ennen töihin lähtöä kuin pitkään 

sunnuntaiaamupäivään hyvään 

kirjaan syventyneenä.
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UPEAT NÄKYMÄT – 
YMPÄRI VUODEN

Lasiterassi oli piirustuksessa jo, kun Benny 
ja Marita Johnsson toteuttivat unelmansa – 

talon vuonna 2010. Perustukset oli tehty, mutta 
kun Bennyn piti rakentaa terassi vuonna 2014, 
haasteena oli löytää sopivat lasielementit.

– Vain Santexin tuotteet olivat riittävän joustavia 
minun mittoihini, Benny kertoo. 

Bennyn terassi on omien mittojen mukaan 
toteutettu tila, joka sopii päärakennuksen muotoon 
– moderniin skånelaisrakennukseen, jossa kahta 
siipeä yhdistää talon runko. 

– Otin yhteyttä trelleborgilaiseen Optimeraan 
ja sain erinomaista palvelua niin sieltä kuin 
myös Santexilta, jotta terassi onnistuttiin 
suunnittelemaan taloon sopivaksi. 

Lasiterassi sijaitsee toisessa siivessä pitkä sivu 
etelään päin ja pääty länteen päin, niin että 
auringonvalon määrä on maksimoitu. 

– Aurinko paistaa siihen aamuyhdestätoista 
auringonlaskuun. Sen ansiosta voimme käyttää 
terassia alkukeväästä myöhään syksyyn, vaikka sitä 

ei ole lämmitetty eikä se ole talviasuttava, Benny 
kertoo. 

Bennyn lasiterassin elementit ovat sarjaa 
Elegance+ ja sen U-arvo on lasitettuna 1,7. Katto 
on valmistettu opaalivärjätystä 35 mm paksusta 
kennomuovista, niin että se ei läpäise liikaa valoa – 
mutta ei myöskään liian vähän!

– Valo on aina hyvin miellyttävää, ja käytämmekin 
terassia periaatteessa joka päivä huhtikuusta 
lokakuuhun, Benny kertoo. 

Lasiterassin asennuksessa Benny teki suurimman 
osan työstä itse yhdessä poikiensa ja naapurinsa 
Kjellin kanssa. 

– Oli hyvä saada apua – etenkin, kun 
kannatinpalkki piti asentaa paikalleen. Muuten 
työ sujui helposti. Kadun ainoastaan sitä, että en 
sijoittanut rahaa esikäsiteltyyn runkoon. Nyt tein 
työn itse autotallissa, Benny kertoo. 

– Mutta kaiken kaikkiaan olemme hyvin 
tyytyväisiä terassiimme ja saimme paljon apua 
sekä Optimeralta että Santexilta, Benny kertoo. 

Lasiterassi upein näkymin, jotka tarjoavat kaiken Trelleborgin satamaan saapuvista aluk-
sista aaltoilevaan ja vaihtelevaan luonnonmaisemaan. Sen Benny ja Marita Johnsson 
ovat valinneet Mellanköpingeen aivan Trelleborgin ulkopuolelle.  
– Aurinko paistaa meille aamuyhdestätoista auringonlaskuun, Benny kertoo.



Suuret lasielementit ja korkea katto takaavat ainutlaatuiset 

näkymät. Terassilta Benny ja Marita Johnsson voivat nähdä 

Skånen tasangoilta aina Trelleborgin satamaan. 

Upeat näkymät sekä 
merelle että maalle!
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U-ARVON 

MUISTISÄÄNTÖ 

Alhainen U-arvo = 

suuri eristyskyky 

Suuri U-arvo = 

alhainen eristyskyky
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Kuten varmasti olet ymmärtänyt, U-arvo 
kertoo, kuinka hyvin eristetty lasiterassi on. 

Mitä pienempi U-arvo on, sitä tiiviimpi ja hyvin 
eristetty rakenne on kyseessä. Nykyaikaisen talon 
ulkoseinän U-arvo on esimerkiksi noin 0,1, kun 
taas tavallisen kolminkertaisen ikkunan U-arvo on 
noin 1,0–1,3 koko rakenteen osalta.

Sen, mihin U-arvoon pitää pyrkiä, ratkaisee viime 
kädessä se, miten haluat uutta lasiterassia käyttää. 
Jos haluat käyttää terassia ympäri vuoden kan- 
nattaa tähdätä mahdollisimman pieneen arvoon, 
mutta jos lasiterassia on tarkoitus käyttää vain 
keväällä, kesällä ja syksyllä, valitse hieman kor- 
keampi U-arvo.

Lasin U-arvoa ei kuitenkaan kannata tuijottaa 
sokeasti. Monet valmistajat kertovat vain sen, ja  
se on aina alhaisempi (parempi) kuin koko raken- 
teen. Myös alumiiniprofiilit johtavat kylmää ja jos 
esimerkiksi perustus on eristämätön tai runko 

harva, ei auta, että lasien U-arvo on alhainen. Kos-
ka lämpö nousee ylös, katon on myös oltava hyvin 
eristetty. Kun valitset Santexin eristetyn lasiteras-
sin, jossa on katkaistu kylmäsilta*, ilmoitamme 
aina U-arvon koko rakenteelle, mukaan lukien 
alumiiniprofiilit, ilmaraot ja kumilistat. Kaikki 
laskelmat suorittaa ja tarkistaa Sveriges tekniska 
forskningsinstitut.

Saadaksesi uuteen lasitettuun terassiisi hyvän ja 
energiatehokkaan lopputuloksen, hyvä mitoitus ja 
tarkka asennus ovat kaksi keskeistä tekijää. Mal- 
leissa, joiden halutaan olevan todella tiiviitä, on 
tärkeää, että liitäntä taloon tehdään ammatti- 
maisesti. 

*Katkaistu kylmäsilta: Alumiiniprofiilit johtavat 
kylmää, ja jotta kylmän pääsy lasiterassille estetään, 
profiili on jaettu kahtia keskeltä muoviprofiililla, joka 
mahdollistaa tehokkaan eristyksen.

MIKSI U-ARVOLLA 
ON VÄLIÄ?
Lasiterassia valitessasi törmäät käsitteeseen U-arvo. Se on mitta, joka kertoo kuinka pal-

jon lämpöä kulkee materiaalin läpi neliömetriä kohti yhden asteen lämpötilaerolla. Mutta 

mitä se oikeastaan tarkoittaa? Kerromme tässä kaiken, mitä sinun täytyy tietää ja autam-

me sinua kysymään oikeita kysymyksiä omalta jälleenmyyjältäsi.
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”SUUNNITTELU ON 
ONNISTUNEEN LASI-
TERASSIN AVAIN”

Monille lasiterassi on seurustelutila, eräänlai-
nen olohuoneen jatke. Siellä halutaan istua ja 

nauttia hyvästä ruoasta ja viettää laatuaikaa yhdes-
sä ystävien ja läheisten kanssa.

– Yleensä suosittelen varmistamaan, että keittiöön 
on hyvä kulkuyhteys, Klas Sjöstrand sanoo. Hel-
pottaa paljon, kun ei tarvitse kulkea koko talon läpi 
lautasten ja kahvipannujen kanssa, hän jatkaa.

– Yleinen virhe on tehdä lasiterassista liian pie-
ni, Klas kertoo. Ruokailutila ja pieni istuinryhmä 
riittää ja lasiterassi onkin jo täynnä. Lisää terassiin 
muutama ylimääräinen neliömetri – et tule katu-
maan. Muista myös, että kun valitset viistokulmai-
sen terassin, menetät muutaman neliömetrin, jotka 
voi olla syytä kompensoida lisäneliöillä.

Lasiterassi voi olla edullinen tapa tehdä kotiin 
muutoksia, ja alueella, jolla on paljon samanlai-
sia taloja, tyylikäs lasiterassi voi olla mukava tapa 
erottua joukosta. 

– Uloke talossa tekee julkisivusta elävämmän ja 
myytäessä se on myös hyvä keino houkutella osta-
jia, Klas vinkkaa. 

Erittäin tärkeää on, mihin ilmansuuntaan lasiteras-
si sijaitsee – niin lämmön kuin valonkin suhteen.

– Pohjoisesta ja idästä valo tulee pehmeänä ja miel-
lyttävänä, kun taas etelästä ja lännestä tulee paljon 
terävämpi valo, Klas kertoo.

Uuden lasiterassin ulkonäköä miettiessä pitää aina 
ottaa huomioon se, miltä itse talo näyttää.  Jos si-
nulla on vanhempi maalaistyyppinen talo, on hyvä, 
jos lasiterassi sulautuu taloon mahdollisimman 
hyvin. 

– Mutta jos sinulla on moderni kaupunkiomako-
titalo, voi erilaisia kontrasteja hyödyntää tehok-
kaammin. Kokonaan valkoisessa talossa lasiterassin 
vihreä tai tummanharmaa runko näyttää usein 
hyvältä, Klas sanoo.

Uusien asuinalueiden tontit ovat usein pieniä ja 
talot ovat suhteellisen lähellä toisiaan. Silloin on 
erityisen tärkeää miettiä sitä, miten ja mistä teras-
sille näkyy.

– Mieti jo suunnitteluvaiheessa, miten hyvin naapu-
rit ja ohikulkijat näkevät terassille. Yksi vaihtoehto 
on, että terassi ei ole kokonaan lasitettu kaikkiin 
suuntiin. Se tarjoaa näkösuojaa ja antaa hieman 
enemmän yksityisyyden tuntua, Klas sanoo.

Kun olet rakentamassa lasiterassia, 
on tärkeää miettiä huolellisesti, miltä 
tilan pitäisi näyttää ja kuinka suuri 
sen pitäisi olla.  
– Tärkein kysymys itsellesi on se, mi-
ten haluat lasiterassia käyttää, sanoo 
Klas Sjöstrand, malmöläisen arkki-
tehtitoimisto Arklaksen omistaja. 



2
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”Paperilla muutoksia voi tehdä vaik-

ka kuinka paljon. Kun lasiterassi on 

paikallaan, muutosten tekeminen on 

huomattavasti vaikeampaa...”

Suunnittelu on onnistuneen 
projektin avain, Klas Sjöstrand sanoo.

6 VINKKIÄ ARKKITEHDILTÄ

4
  
AJATTELE PINTA-ALAA!   
Jos teet liian pienen lasiterassin, sen 

muuttaminen jälkikäteen on hankalaa 

sekä kallista. Muista, että viistokulmat 

”varastavat” paljon tilaa, joten suun-

nittele mieluummin hieman ylimää-

räistä!

 
MUISTA NÄKÖ-

SUOJA  
Varmista, että voit olla täysin 

rauhassa ja piilossa katseilta 

vähintään pienessä osassa te-

rassia. Piilossa katseilta oleva 

tila voi olla kullanarvoinen, kun 

uteliaat naapurit ovat koiriaan 

ulkoiluttamassa.

 
AJATTELE LAAJEMMIN  
... tai ainakin lasiterassia pidemmälle. 

Aina et halua istua sisällä lasiterassilla 

ja silloin on mukavaa, että lasiterassi 

yhdistyy viihtyisään ulkoalueeseen. 

Kenties yksinkertaiseen ritilälattiaan tai 

kiveykseen.56

PANOSTA LAATUUN  
Lasiterasseissa on suuret erot eri hin-

taluokkien välillä. Kun vältät markkinoi-

den halvimpia liukuelementtejä, vältät 

myös monet ongelmat.

VARMISTA  
TUULETUS  

Kuumina kesäpäivinä lasiterassi voi 

olla todella kuuma. Varmista, että 

avattavia elementtejä on vähintään 

kahteen suuntaan, jotta saat tuulet-

taessasi läpivedon.

 
LASITERASSI + KEITTIÖ = 

TOTTA 
Usein lasiterassia käytetään erilaisten ate-

rioiden nauttimiseen. Varmista siis, että 

keittiöstä pääsee lasiterassille helposti. 

Optimaalisinta on suora käynti keittiöstä 

terassille.

1
3



OMA LASITERASSISI

Sisusta
Yksityiskohdat sen tekevät

Sohva, Sofacompany. Lasiterassia ei tarvitse sisustaa 
pelkästään ulkokäyttöön tarkoitetuilla huonekaluilla. 
Tyylikäs sohva tekee tilasta kodikkaan ja houkuttelee 
seurustelemaan pitkinä kauniina iltoina.

Elkeland wall hanging, Ferm 

Living. Käsityöt ovat tren-
dikkäämpiä kuin koskaan. 
Somista seinäsi tyylikkäällä 
seinävaatteella.

Huopa Plus 
9 apricot, 
Hay. Teks-
tiilit tuovat 
sisustuk-
seen peh-
meyttä ja 
mikä olisi 
mukavam-
paa kuin 
vetää kau-
nis huopa 
päällensä 
koleana 
iltana?

Lamppu Kvist, 
Örsjö Belysning
Valaistus on joka 
tilan a ja o. Valitse 
viehättävä, mutta 
katseen vangit-
seva ja trendikäs 
valaisin, joka tuo 
tilaa ja näkyvyyttä 
lasiterassillesi.

Lamppu 
Baklava, Örsjö 
Belysning. Kytke 
himmennin 
mahdollisim-
man moneen 
valaisimeen.
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Yksityiskohdat sen tekevät

Kun lasiterassi on paikallaan, on 
aika tehdä viimeinen silaus, 

joka tekee terassista viihtyisän. 
Sisustuksella annat uudelle tilalle 
oman persoonallisen ilmeen, ja usein 
juuri pienet yksityiskohdat luovat sen 

tunteen, jota haet. Sisustusarkkitehti ja 
stylisti Johanna Pilfalk vinkkaa fiksut 
tarvikkeet ja tyylikkäät yksityiskohdat, 
jotka tuovat lasiterassille luonnetta ja 
persoonallisuutta. Poimi omat ideasi!

Kasvilaatikko, 
Ferm Living. 

Kasvit tuovat 
hyvänolon 

tunnetta. Istuta 
ja säilytä ne 

tyylikkäästi ja 
kätevästi mo-

dernissa istutus-
laatikossa.

Matto, Asplund
Matto tuo kodikas-
ta tunnelmaa lasi-
terassille. Matolla 
voit luoda tilan 
tilaan yhdessä ka-
lusteiden kanssa.

Sohvapöytä 
Breeze, Swe-
dese. Kätevä 
messinkinen 
sohvapöytä, 
jota on helppo 
siirtää tarpeen 
mukaan. 

Kynttilänjalka Lup wall, Hay. Muista 
myös kohde- ja tunnelmavalaistus. 
Elävä tuli luo tunnelman hetkessä.

Johanna Pilfalk
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Valitse

9 LASITERASSIMALLISTA
TAI KOKOA OMASI OMIEN TARPEITTESI MUKAAN

Valitse sadoista RAL-/Futura- 

asteikon sävyistä juuri taloosi 

sopiva sävy. Valitse myös val-

miista lisätarvikepaketeistamme 

tai yhdistele omaasi kaikkea 

sälekaihtimista spottivaloihin. 

 

Lasiterassimallejamme on 

useita eri muunnelmia riippuen 

siitä, mihin vuodenaikaan ha-

luat terassia käyttää. Jos esi-

merkiksi haluat käyttää teras-

sia ympäri vuoden, tarvitaan 

lasielementti, perustus ja katto, 

joilla on alhainen U-arvo. 

VUODENAIKA  
 

Lasiterassimallejamme on 

useita eri leveyksiä ja syvyyksiä, 

joten voit helposti muokata ne 

taloosi sopiviksi. Kaikki mitat 

löytyvät myös verkkosivuil-

tamme. Voit myös räätälöidä 

lasiterassin kokonaan tarpeittesi 

mukaan. Kysy lisää jälleenmyy-

jältäsi! 

MITAT VÄRIT JA TARVIKKEET

Haluatko saada lentävän lähdön lasiterassiprojektillesi? Tutustu siinä tapauksessa yhdek-
sään valmiiksi suunniteltuun lasiterassimalliimme. Suunnittelijamme ja arkkitehtimme 

ovat muotoilleet terassin ja suunnitelleet niihin sopivan katon ja lisätarvikkeet. 

Näin voit keskittyä hauskimpaan osuuteen – lasielementteihin, sisustukseen, väreihin ja tarvikkeisiin. 

Se ei tarkoita kuitenkaan vähempää joustavuutta, vaan päinvastoin! Lasiterassimallimme ovat täysin 

muokattavissa ja voit valita ne talosi, toiveittesi ja tarpeittesi mukaan. 

Vai haluatko suunnitella lasiterassisi alusta alkaen itse? Myös sen voit luonnollisesti tehdä. Ota meihin 

yhteyttä tai käy näyttelyssämme saadaksesi apua suunnitteluun. Koko valikoiman löydät myös verkko-

sivuiltamme osoitteesta www.santex.se. 
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Pidennä kesää. 

Nauti lasiterassistasi keväällä, kesällä ja syksyllä.

Käytä lasiterassia suurimman osan vuotta. 

Design by Santex on sarja valmiiksi suunniteltuja ja varustel-
tuja malleja, joihin arkkitehtimme ja suunnittelijamme ovat 
koonneet suosikkejaan suosituimmista malleistamme sekä 
tarvikkeistamme.

TYLÖSAND SKÄLVIK STENINGE

LERVIK TOREKOV NORRVIKEN

EKETÅNGA MELLBYSTRAND STRANDLYCKAN
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Treenibuumi on tullut jäädäkseen. Yhä useammat ihmiset ovat haastaneet 
itsensä osallistumaan jonkinlaiseen kisaan oli kyse sitten juoksusta, hiih- 
dosta, pyöräilystä tai muusta urheilusta. Sen vuoksi kasvaa luonnollisesti 
myös halu harjoitella. Mattias Lundqvist on yksi Aktivituksen perustajista. 
Yritys tekee testejä kuntoilijoille, jotka haluavat optimoida ja tehostaa harjoit- 
teluaan. Hänellä itsellään on meriittejä useista eri pyöräilylajeista ja hän voi 
ylpeillä cyclocrossin ruotsinmestaruudesta vuodelta 2015. 

– Mutta sarja oli yli 40-vuotiaitten miesten, hän toteaa vaatimattomasti. 

Meriiteistä riippumatta on helppo nähdä, että treenaus – sekä oma että 
muiden – kuuluu Mattiaksen elämään. 

– Harjoittelun tehon maksimointihan on minun työtäni. Maksimaalinen 
suorituskyky on se, mikä on hauskaa, hän sanoo. 

Lasiterassista useimmilla ihmisillä tulee mieleen paikka, jossa 
rentoudutaan ja ruokaillaan hyvien ystävien seurassa. Ei kui-
tenkaan kaikille. Göteborgilaisen Aktivituksen Mattias Lund-
qvist näkee lasiterassin luonnollisena treenipaikkana.  
– Miksi istua kuntopyörän selässä kellarissa tai pesuhuonees-
sa, kun talossa on lasiterassi?

Laadukkaalla lasiterassilla pidennät treenikauttasi. 

AKTIIVISENA 
LASITERASSILLA

19
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Nauti ulkoympäristöstä sisällä 
Huippulaadukas kuntopyörä on Mattiaksen oma suo-
sikkikuntoiluväline. Sen sijoittaminen lasiterassille oli 
itsestäänselvyys, hän toteaa. 

– On todella ylellistä voida pidentää treenikautta 
ja kokea treenaavansa ulkona. Onhan se aika lailla 
motivoivampaa kuin jos tuijottaisi kellarin seinää tai 
jättiläismäistä pyykkikasaa, Mattias sanoo. 

Mattias iloitsee harjoituskauden pidentymisestä, mut-
ta ei vain siitä. 

– Poljen itse kuntopyörää ympäri vuoden – ja suositte-
len samaa monille asiakkaillemmekin. Kuntopyörällä 
on mahdollista tehdä tehokkaampia harjoituksia ja 

polkea intervalleja helpommin. Kun lähdet maantielle 
ajamaan, on jaksettava polkea myös kotiin, hän lisää. 

Harjoittele ympäri vuoden 
Santexin lasiterasseihin on saatavana neljää eri lasi-
tyyppiä – elementtejä, joilla on eri U-arvo riippuen 
siitä, mihin vuodenaikaan haluat terassia käyttää. 
Lasielementti, jota käytetään yleisimmin lähes ympä-
rivuotisessa käytössä olevilla lasiterasseilla on nimel-
tään Superior ja sen saa kaikkiin Santexin lasiterassei-
hin. Jos haluat lasiterassille normaalin sisälämpötilan 
– ympäri vuoden – tarvitset parempilaatuiset Ex-
tend-lasielementit.

– Mutta useimmat haluavat treenata viileämmässä, 

20
SANTEXIN ASIAKASLEHTI, NRO 1/2016



joten minusta ei ole outoa harjoitella terassilla, joka on 
tarkoitettu kesä- ja syyskäyttöön, Mattias sanoo. 

– Jos lasiterassi lämpiää liikaa, voit avata lasielementit, 
hän lisää. 

Oletko pienten lasten vanhempi, jonka on vaikea löy-
tää riittävästi aikaa harjoitteluun? Siihenkin Mattiak-
sella on vinkki.

– Kun treenaa terassilla, voi samalla pitää silmällä lap-
sia heidän juostessa ja leikkiessä pihalla tai he voivat 
olla kanssasi terassilla, hän toteaa. 

»On todella 
ylellistä voida  
pidentää kautta ja 
kokea treenaavansa 
ulkona.«

Mattias Lundqvist, 
Aktivituksen perustaja

Mattias Lundqvist
Ikä: 43 vuotta

Meriitit: Cyclocrossin ruotsin-
mestaruus vuonna 2015 (M 
40), voitto Red Bull Nonstop 24 
h -kisassa, ruotsinmestaruus 
maantiepyöräilyssä vuonna 
2013 (M 40). 

Työ: Vetää testaus- ja harjoit-
teluklinikka Aktivitusta, joka 
toimii Göteborgissa ja Tukhol-
massa ja auttaa kuntoilijoita 
mittaamaan ja tehostamaan 
harjoitteluaan fysiologisten 
testien avulla. 

Koulutus: Hyvinvointi- ja urhei-
lupedagogi, joka on erikoistunut 
urheilupsykologiaan. 
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»Miksi istua 
kuntopyörän seläs-
sä kellarissa tai  
pesuhuoneessa, 
kun talossa on  
lasiterassi?«

Mattias Lundqvist, 
Aktivituksen perustaja

MALLI Tylösand

Tylösand on yksi Santexin suosituimmista 

malleista. Tila on suorakaiteen muotoinen ja 

siinä on pulpettikatto 16 millimetrin muovis-

ta. Rungossa on kaksi integroitua venttiiliä ja 

vakiona valkoiset alumiiniprofiilit. Tylösandiin 

on saatavana kolmea eri lasielementtiä sen 

mukaan, mihin aikaan vuodesta haluat teras-

sia käyttää.  

Tarkemmat mitat, tarvikkeet, värit ja lisätiedot 

osoitteesta www.santex.se/tylosand.
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VALITSE LASITERAS-
SILLE OIKEA KATTO

Lasiterassin katto on tärkeä monesta syystä. Koska lämpö nousee ylös, voi huonosti eris-
tetystä katosta tulla todellinen energiavaras. Katto on myös erittäin tärkeä osa ulkonäköä 
– ja vaikuttaa paljon myös lasiterassista saatavaan kokemukseen.

Kun haluat hyödyntää luonnonvaloa niin paljon 
kuin mahdollista, kannattaa valita läpikuultava 
kattomateriaali, joko lasi tai kennomuovi. Molem-
mat päästävät valon läpi, mutta myös osan läm-
möstä. Jos valitset läpinäkyvän katon, mieti missä 
ilmansuunnassa lasiterassisi sijaitsee. Etelästä 
ja lännestä valo tulee hyvin terävänä, kun taas 
pohjoisesta ja idästä huomattavasti pehmeämpä-
nä. Jos terassi on etelään päin, aurinkosuojalasi tai 
markiisi voi olla hyvä vaihtoehto. 

Kokonaan lasinen katto antaa ylellisen tunteen 
ja tuo hämmästyttävästi tilaa lasiterassille. Mikä 
sen hienompaa kuin maata selällään mukavassa 
huoneenlämmössä ja katsoa katon läpi tuikkivia 
tähtiä. Muista, että etelään päin oleva lasikatto voi 
tehdä terassista todella kuuman kesän lämpimim-

pään aikaan. Jos sinulla on mansardikatto, voit 
valita lasikaton toiselle puolelle ja umpikaton sii-
hen suuntaan, josta aurinko paistaa voimakkaim-
min. Kennomuovikatto läpäisee valoa ja suodattaa 
pois kirkkaat heijastukset, joita kokolasisen katon 
kanssa voi ilmetä. Kennomuovikatto on yleisin 
vaihtoehto ja sitä on saatavana sekä opaalivärjätty-
nä, kirkkaana, valkoisena että savunvärisenä.

Katettu katto pitää lämmön suuremmassa mää-
rin ulkona, mutta ei vastaavasti myöskään päästä 
valoa läpi. Kaikkein energiatehokkain ratkaisu on 
eristetty peltikatto, jonka monet valitsevat halu-
tessaan itse talon kanssa samannäköisen lasite-
rassin. Voit myös valita solumuovikaton, jonka 
voi maalata sisäpuolelta niin, että se on enemmän 
sisätilamaisempi.

Lasi, muovi vai pelti? Eri kattomateriaaleilla on eri edut. Me opastamme 
oikeassa valinnassa!
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KENNOMUOVI
Kennomuovi on yleisin lasiterassien kattomateri-

aali. Se on luja ja kestävä ja läpäisee valoa peh-

meästi suodattaen ilman kirkkaita heijastuksia.

+ vahva ja iskunkestävä
+ hyvä valonläpäisy

LASI
Haluatko maata terassilla selälläsi ja unelmoida 

tähtitaivaan alla? Lasikatto antaa upean tilantun-

teen ja luo ylellistä tunnelmaa ympäri vuoden.

+ vapauden tunne
+ vähentää UV-säteilyä

SOLUMUOVI
Solumuovikatolla on parempi eristyskyky kuin ken-

nomuovilla ja sen voi myös maalata sisältä halutun 

väriseksi. Toimitetaan vakiona valkoisena.

+ estää auringonvalon ja voimakkaan lämpösäteilyn
+ eristyskerros ja äänieriste

PELTI
Kaikkein energiatehokkain kattomme, jonka U-arvo on jopa 

0,3. Se on myös hyvä valinta, kun haluat lasiterassisi olevan 

talon kanssa sopusoinnussa.

+ energiatehokas valinta
+ laadukas



Voidaksesi valita oikean lasielementin mieti ensin, miten haluat lasiterassiasi käyttää. 
Lasiterassi, jota käytetään ympäri vuoden, asettaa luonnollisesti aivan eri vaatimuksia 
eristyskyvylle kuin sellainen, jonka halutaan vain pidentävän kesäkautta muutamalla 
kuukaudella.

Kun valitset Extend-elementin, jossa on 
kolminkertainen lasi, saat julkisivuelementin, 
joka voidaan verrata ulkoseinään. Ylellisimmän 
järjestelmämme Extendin U-arvo on niinkin 
alhainen kuin 0,5 lasille ja 0,9 koko rakenteelle, 
minkä ansiosta tila toimii yhtä hyvin kesällä kuin 
kylmimpinä talvikuukausinakin. Talosi saa uuden, 
valoisan tilan, jota voidaan käyttää asumiseen 
ympäri vuoden. 

Jopa meidän lasielementtimme Superior-
sarjassa, jonka U-arvo on 0,9 lasille ja 1,5 koko 
rakenteelle, sopii lasiterassille, jota halutaan 
käyttää kaikkina vuodenaikoina. Superior-sarja ei 
kuitenkaan ole talon laajennusosa, joten talon ja 
lasiterassin välillä on oltava ovi, jonka voi sulkea 
vuoden kylminä päivinä. Kun haluat nauttia 

sisälämpötiloista ympäri vuoden, suosittelemme 
Extend-sarjaamme. 

Etkö tarvitse tilaa, joka kestää miinusasteita ja 
lumituiskuja? Tai haluatko rakentaa lasiterassin 
kesämökille? Silloin yksinkertaisella lasilla 
varustetut Elegance-elementtimme voivat olla 
hyvä vaihtoehto. Ne saa haluttaessa myös hieman 
kalliimmalla kaksinkertaisella lasilla, jolloin 
sen nimi on Elegance+. Elegance-sarja soveltuu 
hyvin sinulle, joka haluat pidentää ulkokautta, 
muttet halua käyttää terassia välttämättä vuoden 
kylmimpään aikaan.

Lasielementit saat haluamallasi RAL-sävyllä. 
Kenties haluat värin, joka saa lasiterassin 
sulautumaan taloon – mutta muista, että myös 
erottuva lasiterassi voi olla tyylikäs! 
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VALITSE LASIELEMEN-
TIT TERASSILLESI
Riippumatta siitä, mitkä tarpeesi ovat, meillä on tarjota juuri sinulle  
sopivat lasielementit.



SUPERIOR
Superior on sinun valintasi, kun haluat käyttää lasiterassia 

ympäri vuoden. Sisään rakennetut tiivisteet ja termisesti 

katkaistut kylmäsillat takaavat erittäin hyvän eristyksen.

+ kaksinkertainen lasi karkaistua turvalasia
+ U-arvo 1,5 koko rakenteelle

EXTEND
Kun valitset Extendin, sinun ei tarvitse murehtia, millainen 

sää ulkona on. Se tekee lasiterassistasi laajennusosan, 

jonka U-arvo on lähes samaa luokkaa kuin ulkoseinän.

+ täydellinen lisä asuinpinta-alaan 
+ U-arvo jopa 1,2 koko rakenteelle (taittoelementit)
+ U-arvo jopa 0,9 koko rakenteelle (liukuelementit)

ELEGANCE +
Bestsellerimme. Sama profiili kuin Elegancessa, mutta 

(2-kerroksinen) eristyslasi yksinkertaisen lasin sijasta, minkä 

ansiosta voit jatkaa lämmintä kautta sekä keväällä että syk-

syllä. Erinomainen lasielementti kilpailukykyiseen hintaan.

+ karkaistu eristyslasi
+ U-arvo lasille jopa 1,7

ELEGANCE
Elegance on lasielementti, joka pidentää kesää. Siinä on yksin-

kertainen karkaistu lasi energiapinnoitteella tai ilman. Luonnol-

lisesti voit yhdistellä myös kiinteitä ja liukuvia elementtejä.

+ pidentää kesää 
+ energiapinnoite hyödyntää auringonlämpöä  
 viileämpinä vuodenaikoina

*Määritetty U-arvo on maksimimitoilla SP:n laskemana
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Vinkki: luo syvyysvaikutel-
mia värejä sekoittamalla 

Hallitse aurinkoa, lämpöä ja näkösuojaa

Aurinko, näkyvyys ja lämpö ovat kolme hyvää syytä täydentää lasiterassia joko markiisilla 
tai lamelli- tai laskosverhoilla. Santexilla on valtava määrä aurinkosuojia, jotka voidaan 
tilata omilla mitoilla ja toimitetaan täysin asennusvalmiina.

Todella kuumina kesäpäivinä lisäaurinkosuojat 
ovat aina tervetulleita. Suuret lasielementit 

voivat saada kaipaamaan näkösuojaa jonkinlais- 
ten verhojen tai markiisien muodossa. 

Kattomarkiisit suojaavat auringolta ja tarjoavat 
varjoa, ja niillä voit säätää valoa ja lämpöä lämpi- 
minä päivinä ja kylminä iltoina. Markiisejamme 
on saatavana erilaisilla kankailla ja väreillä. Li- 
säksi voit helpottaa käyttöä entisestään moottorin 
ja kaukosäätimen avulla. 

Laskosverhomme vaimentavat lasiterassin ääniä 

ja himmentävät valoa. Kankaita ja värejä on viisi 
erilaista – myös pimentävällä taustapuolella va- 
rustettuna. 

Lamelliverhot lasielementeissä tarjoavat suojaa 
auringolta, ja tuovat yksityisyyttä sen lisäksi, 
että ne luovat kotoista tunnelmaa. Lamelliverhot 
vähentävät myös kylmän laskeutumista ja pitää 
lämmön terassilla vuoden kylmimpinä päivinä. 
Yksi tapa on sekoittaa eri värejä tuomaan enem- 
män syvyyttä tilaan (katso esimerkki yllä olevasta 
kuvasta). 

LISÄTARVIKKEET
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Rakenna valo  
sisään!
Lasiterassilla tärkeää on miellyttävä valo. Kun 
asennat LED-valolistat suoraan kattopalkkeihin, 
saat miellyttävän valaistuksen – himmentimen 
kanssa tai ilman. Voit valita lamppujen mää-
rän mielesi mukaan. Helppo tapa päästä eroon 
johtonipuista!

Tuuletus- ja ilmanvaihtoaukot voivat tehdä ih-
meitä sisäilmalle. Päästä raitista ilmaa sisään 
ja anna sen virrata terassin läpi. Tuuletusauk-
koihin on saatavana myös moottori, jonka 
avulla niitä voidaan ohjata kaukosäätimellä. 
Tai voit liittää sen termostaattiin, joka avaa ne 
automaattisesti tietyssä lämpötilassa. 

Lisätietoja väreistä saat lähimmältä 
jälleenmyyjältä. 

Väriä tilaan
Lasiterassin värin valitseminen 
on jo haaste sinänsä. Pitäisikö sen 
sulautua taloon tai erottua siitä 
selkeästi? Santexin alumiiniprofii-
leja on saatavana kahta perussä-
vyä (alumiini ja valkoinen), mutta 
voit valita värin vapaasti kaikista 
RAL-sävyistä. Meillä on tarjolla 
myös valikoituja värejä hienostu-
neemmasta värivalikoimastamme 
Futurasta. 

Lisää lisätarvikkei-

ta löydät verkko-

sivuiltamme!

Suojaa alumiinilla

LISÄTARVIKKEET

Alumiiniverhous tarjoaa tyylikkään 
ulkopintojen viimeistelyn, 
mutta jättää puisen 
tunteen sisäpuolel-
le. Tarjoaa myös 
optimaalisen 
suojan tuulelta 
ja vedeltä. 

Päästä  
ilma  
sisään
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MALLI Skälvik
Skälvikissä on lasinen pulpettikatto, jonka ansiosta voit 
ihailla näkymiä kaikkiin suuntiin! Lasiterassiin on saata-
vana lasielementit syksylle ja talvelle, jolloin voit viettää 
suurimman osan vuotta Skälvikissä. Lisää mukavuutta 
aurinkosuojalasilla aurinkoisiin ja lämpimiin kesäpäiviin!

Tarkemmat mitat, tarvikkeet, värit ja lisätiedot osoittees-
ta www.santex.se/skalvik.
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Santexin löydät Halmstadista Montörgatanilta, missä 
niin tuotanto, näyttely, suunnittelu kuin myyntikin 
toimivat samassa rakennuksessa. 

– Yrityksen kaikkien osastojen läheisyys on tärkeää. 
Tuotannon henkilökunta voi helposti testata tuotteita 
näyttelyssä, suunnittelijat voivat keskustella helposti 
tuotannon kanssa ja niin edelleen. Läheisyys on tärkeä 
osa laatutyötä, Magnus Andersson kertoo. 

Laatu ohjaa

Laadusta Santex tunnetaan riippumatta siitä, onko 
kyseessä alhaiset U-arvot, jotka kertovat parhaasta 
mahdollisesta eristyksestä, vai yksityiskohdista, joiden 
ansiosta kunnossapito ja käyttö on asiakkaillemme 
mahdollisimman helppoa. 

– Pidämme tuotteidemme yksityiskohtia aidosti tärkei- 

nä. Se juuri luo yleistä laaduntunnetta riippumatta sii- 
tä, onko kyseessä U-arvo vai liukuva lasielementti, joka 
ei helise sitä suljettaessa, Magnus Andersson kertoo.

Santexilla on lasiterassinäyttelyitä myös useilla eri 
jälleenmyyjillä eri puolilla maata. Mutta suurin näyt- 
tely löytyy Halmstadista. Siellä on Santex Expo, jossa 
on pystytettynä useita lasiterassimalleja helpottamassa 
päätöksentekoa sen osalta, minkä tyyppinen lasiterassi 
sopisi juuri sinulle. Näyttelyn seinän toisella puolella 
on tuotanto, jossa työskentelee 32 taitavaa käsityöläistä 
valmistaen noin 800 lasiterassia vuodessa! 

– Meille laatu on tärkeää joka vaiheessa. Siksi on myös 
tärkeää, että henkilöstömme tuntee tuotteet, tuntee 
rakenteen ja koostuu taitavista käsityöläisistä. Se on 
meidän tärkeä menestystekijämme, Magnus Andersson 
toteaa. 

Ruotsin 
HALMSTADISSA  

VALMISTETUT  
LASITERASSIT

Santex on yritys, joka on ylpeä perinteistään, joissa laatu 
on tärkeysjärjestyksessä ylimpänä – riippumatta siitä, onko 
kyse rakenteen yksityiskohdista vai tarvikkeiden hankinnas-
ta. Laadukkaat lasiterassit kestävät kauan. 
– Laatu kaikissa vaiheissa on kaiken a ja o, sanoo Santexin 
myyntipäällikkö Magnus Andersson. 
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30 vuotta lasiterasseja

Santex on suunnitellut, kehittänyt ja valmistanut lasi-
terasseja Halmstadissa yli 30 vuotta. Se tekee jatkuvaa 
kehitystyötä, joka on muun muassa tuottanut lukuisia 
patentoituja ratkaisuja, joita käytetään yrityksen tuot- 
teissa. 

– Meillä on aina ollut pohjoismaiset olosuhteet mieles-
sämme lasiterasseja kehittäessämme. Pohjoismainen 
ilmasto edellyttää tiettyä laatua ja 30 vuodessa olemme 
keränneet runsaasti tietoa materiaaleista, rakenteista ja 
muotoilusta. Siksi voimme sanoa, että kun ostat San- 
texin lasiterassin, investoit laatuun. Se kannattaa aina 
pitkällä aikavälillä, Magnus Andersson sanoo. 

SANTEXIN NÄYTTELYT

Verkkosivuiltamme löydät 

Santexin kaikkien näyttelyiden 

osoitteet. Ajatko Halmstadin 

ohi? Silloin olet tietenkin terve-

tullut näyttelyymme osoittee-

seen Montörgatan 9. Samalla 

voit halutessasi tutustua tehtaa-

seemme. 
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Mitä värejä lasiterasseihinne 
saa?

Vastaus: Oikeastaan mitään rajoituk-

sia ei ole: vakiovärimme ovat alumiini 

ja valkoinen, mutta voit valita sävyn 

vapaasti niin sanotulta RAL-astei-

kolta.

Santex vastaa

Mitä lasiterassi maksaa?

Vastaus: Lasiterassin hintaan vai-

kuttavat monet eri tekijät: Haluatko 

voida käyttää sitä ympärivuotises-

ti? Minkä tyyppisen katon haluat? 

Kuinka suuri lasiterassin pitää olla ja 

millainen liitännän taloon tulee olla? 

Jopa perustuksen tyyppi vaikuttaa 

lasiterassin hintaan. Ota yhteyttä 

jälleenmyyjäämme ja kerro, millai-

set tarpeesi ovat, niin jälleenmyyjä 

tekee sinulle tarjouksen. Lähimmän 

jälleenmyyjäsi löydät osoitteesta 

santex.se.

Saako lasiterassin yksilöllisillä 
mitoilla vai onko teillä vakio-
mitat, joista ei voi poiketa?

Vastaus: Lasiterassejamme on saa-

tavana monilla eri vakiomitoilla. Voit 

kuitenkin myös muokata niitä täysin 

omien toiveidesi mukaan esimerkiksi 

silloin, kun rakennat valmiiksi valetun 

perustuksen päälle.

Olen törmännyt termiin ”kat-
kaistu kylmäsilta”. Mitä se 
tarkoittaa?

Vastaus: Alumiini johtaa lämpöä (ja 

kylmää). Sen estämiseksi, että kylmä 

tunkeutuu lasiterassille, profiili on 

katkaistu keskeltä muovilistalla, jonka 

avulla kylmä ei pääse ”hiipimään” 

sisään lasiterassille. Superior- ja 

Extend-elementtimme on varustettu 

katkaistulla kylmäsillalla.

34
SANTEXIN ASIAKASLEHTI, NRO 1/2016



IDEOITA
Osoitteesta santex.se löydät paljon ideoita lasiterassin suunnitteluun. Voit lukea 

lisää yhdeksästä ”valmiista” lasiterassistamme, jotka tunnetaan nimellä Design by 

Santex, ja voit jättää tarjouspyynnön. Surffaa santex.se-sivustolle – uusi sivustom-

me on täynnä tietoa ja ideoita niille, jotka suunnittelevat lasiterassin rakentamista.
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Kuluttajapalvelu: +46 (0)200 438 802
Keskus: +46 (0)35 172 300

Sähköposti: info@santex.se
www.santex.se

Käyntiosoite 
Santex Expo

 Montörg. 9, 302 62 Halmstad


