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Et uterom er så mye mer enn 
bare et rom. 
Det kan være varme sensommerkvelder sammen 

med familie eller venner. Det kan være høstkos når 

vinden blåser kaldt ute eller et sted å møte våren 

lenge før de første krokusene stikker hodet opp 

gjennom torven. Perfekte uterom er et magasin 

som vil inspirere den som ønsker å løfte boligen til 

et nytt nivå. Og for den som ønsker å oppdage alle 

fordelene med et rom som er både ut og inne.
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Perfekte uterom produseres av Fem punkter AB for Santex system AB.
Kontakt: info@santex.se, www.santex.se
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MODELL Lervik
Modell Lervik er et klassisk uterom som passer til de aller 
fleste husmodeller. Med sine brutte hjørner og sadeltak 
får rommet en form som smelter fint inn med huset.  
Lervik finnes i varianter med glasspartier for alle seson-
ger. Taket er opalfarget kanalplast (16–50 mm).

For flere mål, tilbehør, farger og mer informasjon besøk 
www.santex.se/lervik
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Et perfekt uterom skal fungere som 

en forlengelse av huset. Eller hagen. 

Eller hvorfor ikke både og? Det skal 

forlenge sommeren og hjelpe til med 

å møte våren litt tidligere en vanlig. 

Et praktisk uterom skal være tilpasset 

behov og livssituasjoner for hver 

enkelt. Derfor er det viktig å tenke 

gjennom hva uterommet skal brukes 

til før byggingen starter – det er 

nemlig nøkkelen til hvordan det skal 

utformes. Skal det kunne dekkes på 

til flere eller skal det stå planter der 

som skal overvintre? Skal det være 

en spiseplass eller et aktivitetsrom? 

Alt dette er spørsmål som det må tas 

hensyn til før spaden settes i jorda for 

et uteromprosjekt.

Et uterom er en kostnadseffektiv 

måte å utvide boflaten på og skape et 

miljø, som både er ute og inne. Inne i 

den forstand at det kan være fordeler 

som bekvemmeligheter i form av 

temperatur, belysning og ikke minst, 

tak over hodet. Ute i den forstand at 

det er mulig å oppleve alle naturens 

sesongvariasjoner og få følelsen av å 

befinne seg midt i en hage. Et uterom 

er på mange måter en investering i 

livskvalitet. For mange blir dette et 

selvskrevet favorittsted i huset. Et lyst 

og lekkert rom egner seg like godt til 

en kort morgenstund med avisen og 

en kopp kaffe før jobben, eller en lang 

og deilig søndagsformiddag fordypet 

i god bok.

HVA ER ET 
PERFEKT 
UTEROM?

Det er forskjell på uterom og uterom

Med god U-verdi blir uterommet et tilbygg som kan benyttes  

hele året. Men U-verdi er mer enn bare glasset. Den sitter i hele 

konstruksjonen. Les mer på side 10
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MED STORSLÅTT  
UTSIKT – HELE ÅRET

Et uterom var allerede med på tegningen 
når Benny og Marita Johnsson bygde sitt 
drømmehus i 2010. Underlaget var forberedt, 

men da de skulle virkeliggjøre uterommet i 2014 var 
det en utfordring å finne glasspartier som passet.

– Det var bare Santex produkter som var fleksible 
nok til å passe de målene vi skulle ha, forteller 
Benny. 

Uterommet deres er et skreddersydd rom, som er 
tilpasset husets form – det er moderne og har to 
fløyer, som bindes sammen med en huskropp. 

– Vi tok kontakt med Optimera i Trelleborg. Der fikk 
vi god hjelp. Vi fikk også meget god hjelp av Santex 
til å tegne rummet, slik at det passet til huset vårt. 

Uterommet er plassert på en av fløyene, med 
langsiden mot sør og gavlen mot vest, for å få 
maksimal glede av sola. 

– Vi har sol fra klokka elleve på formiddagen til den 
går ned. Dette gjør at vi kan benytte rommet fra 
tidlig om våren til sent på høsten, selv om vi ikke 

har lagt inn varme eller vinterisolert, forteller Benny. 

Partiene i Bennys og Maritas uterom heter 
Elegance+. Glassene har en U-verdi på 1,7. Taket er 
av 35 mm opalfarget kanalplast. Dette gjør at det 
ikke slippes inn for mye lys – men heller ikke for 
lite!

– Det blir et meget behageligt lys. Vi bruker rommet 
så å si hver dag fra april til oktober, konstaterer 
Benny. 

Da uterommet skulle monteres gjorde Benny det 
meste av arbeidet selv, sammen med sine sønner og 
den hjelpsomme naboen Kjell. 

– Det var godt å få hjelp - spesielt når bærebjelken 
skulle på plass. Ellers var det meget enkelt. Det 
eneste vi angrer på er at vi ikke brukte noen ekstra 
kroner på å få forbehandlet stammen. Her måtte jeg 
stå i garasjen og gjøre det selv, forteller Benny. 

Men stort sett er vi meget fornøyde med uterommet 
vårt og den hjelpen vi fikk av både Optimera og 
Santex, avslutter Benny.

Et uterom med storslått utsikt, som byr på alt fra skip som ankommer Trelleborgs havn til 
et bølgende og omvekslende naturlandskap. Det er dette Benny og Marita Johnsson har 
skapt i Mellanköpinge, like utenfor Trelleborg.  
– Vi har sol fra klokka elleve til den går ned, kan Benny fortelle.



Med store glassmoduler og generøs takhøyde blir utsikten 

ubetalelig. Fra uterommet kan Benny og Marita Johnsson  

se ut over de skånske slettene helt til Trelleborg havn.

Storslått utsikt over 
både sjø og land!
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HUSKEREGEL 

FOR U-VERDI 

Lav U-verdi =  

høy isoleringsevne

Høy U-verdi = 

lav isoleringsevne
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Som det helt sikkert har kommet frem, dreier 
U-verdien seg om hvor godt isolert uterom- 
met er. Jo lavere U-verdi, desto tettere og mer 

velisolert er konstruksjonen. En moderne yttervegg 
i et hus har for eksempel en U-verdi på omtrent 
0,1, mens et vanlig trelagsvindu har en U-verdi på 
omtrent 1,0-1,3 på hele konstruksjonen.

Det som til syvende og sist avgjør hvilken U-verdi 
det skal tas sikte på er hvordan det er tenkt at det 
nye uterommet skal brukes. Skal rommet brukes 
hele året, er det viktig å satse på en så lav verdi som 
mulig. Men dersom uterommet bare kommer til å 
bli brukt vår, sommer og høst, kan det velges en litt 
høyere U-verdi.

Det er viktig at det ikke tenkes bare på U-verdien 
for glasset. Mange produsenter oppgir bare dette og 
det er alltid lavere (bedre) enn for hele konstruks-
jonen. Også aluminiumprofiler leder kulde. Er for 

eksempel underlaget ikke isolert eller er stammen 
ikke tett, vil det ikke hjelpe at vinduene har en lav 
U-verdi. Ettersom varmen stiger opp, vil også taket 
være et kritisk punkt, som må være godt isolert. 
Dersom det velges et isolert uterom fra Santex med 
brutt kuldebro* så oppgir vi alltid U-verdien for 
hele konstruksjonen, inklusive aluminiumprofi-
ler, luftespalter og tetningslister. Alle beregninger 
utføres og verifiseres av Sveriges tekniska forsk-
ningsinstitut.

For at det nye uterommet skal få et godt og energi- 
effektivt sluttresultat, vil god passform og nøyaktig 
montering være to nøkkelfaktorer. På de modellene 
som skal være meget tette, er det viktig at tilslut-
ningen til huset er fagmessig utført. 

*Brutt kuldebro: Aluminiumprofiler leder kulde. For å 
hindre kulda i å trenge inn i uterommet, er profilen delt 
med en plastprofil i midten, som vil gi effektiv isolering.

HVORFOR DET ER  
VIKTIG MED BRA U-VERDI

Når det skal velges uterom vil begrepet U-verdi bli en del av det. Det er et mål på hvor 

mye varme som passerer gjenom en kvadratmeter av et materiale ved en grads tempe-

raturforskjell. Men hva innebærer det egentlig? Vi vil passe på at alle forstår det som er 

nødvendig å vite og hjelper til med å stille de rette spørsmålene, når tiden er inne for et 

besøk hos en forhandler.
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«PLANLEGGING ER 
NØKKELEN TIL ET 
PERFEKT UTEROM»

For mange er uterommet et sted å omgås - en 
slags forlengelse av hverdagsrommet. Her vil 
man kunne sitte og nyte et godt måltid og 

bruke kvalitetstid sammen med familie og venner.

– Jeg pleier å anbefale at det skal være en god for- 
bindelse med kjøkkenet, sier Klas Sjöstrand. Det 
er mye lettere dersom en slipper å løpe gjennom 
hele huset med tallerkener og kaffekanner, fortset-
ter han.

– En vanlig feil er å lage uterommet for lite, forkla- 
rer Klas. En spiseplass og en liten sittegruppe 
og så er uterommet plutselig fullt. Legg til noen 
kvadratmeter ekstra - det vil ingen kommer til å 
angre på. Husk på at hvis det velges et uterom med 
brutte hjørner, så forsvinner det noen kvadratme- 
ter som det kan være lurt å kompensere for.

Et uterom kan være en billig måte å endre huset 
på, pluss at i et område med lik bebyggelse kan et 
praktisk uterom være en fin måte å gjøre det litt 
annerledes på. 

– En vinkel på huset gjør fasaden mer spennende 
og ved et eventuelt salg er dette også en utmerket 
måte å vekke kjøpernes interesse på, råder Klas. 

Det er av stor betydning i hvilken retning uterom- 
met ligger - både når det gjelder varme og lys.

– Fra nord og øst kommer det et mykt og behage- 
lig lys, mens lyset som kommer fra sør og vest er 
vesentlig skarpere, sier Klas.

Når det skal bestemmes hvordan det nye uterom-
met skal se ut, bør det alltid tas hensyn til hvordan 
det eksisterende huset ser ut. Dersom det er et 
eldre hus i landlig stil, er det bra om uterommet 
smelter inn så godt som mulig inn med huset. 

– Men dersom det er en moderne villa i byen, kan 
det være virkningsfullt med kontraster. Til et helt 
hvitt hus blir det ofte veldig flott med en grønn 
eller mørkegrå stamme på uterommet, sier Klas.

Tomtene i nye boligmråder er ofte små og husene 
ligger relativt tett. Da er det ekstra viktig å tenke 
på innsyn i uterommet.

– Allerede under planleggingen bør det tas hensyn 
til hvor godt naboer og forbipasserende kan se inn 
i uterommet. Et godt råd kan være ikke å ha glass 
hele veien rundt. Det reduserer innsyn og skaper 
en litt mer privat atmosfære, avslutter Klas.

Når det skal bygges et uterom er det 
viktig å tenke nøye etter, før det be-
stemmes hvordan rommet skal se ut 
og hvor stort det skal være.  
– Det viktigste spørsmålet som bør 
stilles er «Hvordan skal uterommet 
brukes?», sier Klas Sjöstrand, som 
driver arkitektbyrået Arklas i Malmö.



2
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«På en tegning kan det endres hvor 

mye som helst. Men når uterommet er 

på plass, blir det vesentlig vanskeligere 

å endre ...»

Planlegging er nøkkelen til et vellykket 
prosjekt, sier Klas Sjöstrand.

6 RÅD FRA ARKITEKTEN

4   
TENK PÅ FLATEN!  
Dersom rommet blir for lite, er det 

både vanskelig og dyrt å gjøre om 

etterpå. Husk at brutte hjørner krever 

plass, legg derfor gjerne til noen kva-

dratmeter ekstra.

 
TENK PÅ INNSYN 

Pass på at det er helt uforstyrret 

og ikke er innsyn, i hvert fall i en 

del av uterommet. Et hjøre uten 

innsyn kan være gull verd, f.eks. 

når nysgjerrige naboer lufter 

hunden.

 
TENK UTENFOR BOKSEN 
... eller i hvert fall utenfor uterommet. 

Enkelte ganger kan det være hyggelig 

å ha en utendørsflate i tilknytning til 

uterommet. Et tregulv eller belegnings-

stein kanskje?56

SATS PÅ KVALITET 
Når det gjelder uterom er det stor 

forskjell på prisklassene. Unngå de bil-

ligste skyvemodulene på markedet, da 

unngås også mange problemer.

SØRG FOR LUFTING  
På varme sommerdager kan det bli 

skikkelig varmt i et uterom. Sørg for 

at det er partier som kan åpnes på 

minst to steder, slik at det blir gjen-

nomtrekk ved lufting.

 
UTEROM + KJØKKEN = SANT 

Ofte brukes uterommet i forbindelse 

med måltider av ulike slag. Pass derfor 

på at det blir lett å komme fra kjøkken til 

uterum. En utgang rett fra kjøkkenet er 

optimalt. 1
3



UTEROMMET
Innredning av

Det er detaljene som teller

Sofa, Sofacompany. Det er ikke nødvendig å møblere 
et uterom med utemøbler. En lekker sofa gjør rommet 
innbydende og inviterer til omgang og sofakos i lange, 
lyse sommerkvelder.

Eikeland wall hanging, Ferm 
living. Håndverk er in. Pynt 
veggen med noe annerledes.

Pledd, Plus 
9 apricot, 
Hay. Myk 
opp inn- 
redningen 
med et 
pledd. Hva 
er vel mer 
behagelig 
enn å rulle 
seg inn i et 
pledd på 
en kjølig 
kveld?

Lampe, Kvist, 
 Örsjö Belysning. 
Belysning er vik-
tig. Sats på en iøy-
nefallende lampe, 
som ikke krever 
plass, men gjør at 
utsikten bevares.

Lampe, Baklava, 
Örsjö Belysning.
Sett en dimmer 
på så mye av 
belysningen 
som mulig.
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Det er detaljene som teller

Når uterommet er ferdig, er det 
på tide å legge siste hånd på 

verket, som gjør det til et sted å trives. 
Det er innredningen som setter et 
personlig preg på det nye rommet. 
Mange ganger er de de små detaljene 
som gir det rette inntrykket. Her 

gir innrederen og stylisten Johanna 
Pilfalk gode råd om fine saker og 
lekre innredningsdetaljer, som vil 
gi uterommet karakter og sette et 
personlig preg. Få inspirasjon/Bli 
inspirert!

Plant box, Ferm 
Living. Alle har 
godt av planter. 

Planter dem 
lett og elegant 
i en moderne 

blomsterkasse.

Teppe, Asplund.
Ekstra koselig 
vil det bli med et 
teppe i uterommet. 
Bruk gjerne teppet 
til å lage et rom i 
rommet.

Sofabord Breeze, 
Swedese. En 
smart ting er et 
enkelt sofabord 
i kobber, som er 
lett å flytte på.

Lysestaker Lup wall, Hay.  Glem ikke 
den viktige punktbelysningen og 
kosebelysningen. Levende lys gir en 
stemningsfull kick.

Johanna Pilfalk
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Velg mellom

9 UTEROMMODELLER
ELLER SKREDDERSY ETTER BEHOV

Velg blant 100-vis av farger 

i RAL-/Futuraskalaen, slik at 

fargen passer til huset. Velg 

også blant våre ferdige tilbe-

hørspakker, eller kombiner med 

egne, alt fra lamellgardiner til 

spotlights.

Våre uterumsmodeller finnes i 

flere forskjellige varianter, av-

hengig av hvilken sesong det 

skal være beregnet for. Ønskes 

det for eksempel å kunne bru-

ke uterommet hele året, kreves 

underlag, glasspartier og tak 

med lav U-verdi.

SESONG

Våre uteromsmodeller finnes i 

mange forskjellige bredder og 

dybder, slik at det er enkelt å 

tilpasse dem. Alle mål finnes 

på nettstedet vårt. Det er også 

mulig å skreddersy uterommet 

helt etter egne behov. Snakk 

med en forhandler! 

MÅL FARGER OG TILBEHØR

Hva med en «flying start» på uteromsprosjektet? Da er det bare å ta en titt på våre ni 
ferdigtegnede uteromsmodeller. Her har våre konstruktører og arkitekter valgt formen på 

rommet og matchet med passende tak og tilbehør. 

Dette betyr at det bare er å fokusere på det som er moro - glasspartier, innredning, farger og tilbehør. 

Men det betyr ikke at det blir mindre fleksibelt. Tvert i mot! Uteromsmodellene våre er enkle å tilpasse. 

Selvsagt går det an å justere dem etter eget hus, ønsker og behov. 

Hva med å designe et eget uterom fra grunnen av? Det er selvfølgelig også mulig. Ta kontakt med oss 

eller besøk en av utstillingene våre og få den hjelpen som er nødvendig. Hele utvalget finnes selvsagt 

også på nettstedet vårt www.santex.se. 
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Forleng sommeren.

Bruk uterommet vår, sommer og høst.

Bruk uterommet store deler av året.

Design by Santex er en serie ferdigtegnede og ferdigutstyrte 
modeller, der våre arkitekter og konstruktører har satt sammen 
sine favoritter av våre mest populære modeller og tilbehør.

TYLÖSAND SKÄLVIK STENINGE

LERVIK TOREKOV NORRVIKEN

EKETÅNGA MELLBYSTRAND STRANDLYCKAN
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Treningsboomen er kommet for å bli. Stadig flere i vårt langstrakte land li-
ker den utfordringen det er å kunne delta i en eller annen form for trening, 
enten det dreier seg om løping, skigåing, sykling eller annen sport. Dette 
øker selvfølgelig også viljen til å trene. Mattias Lundqvist er en av grunn- 
leggerne til Aktivitus. De utfører blant annet tester for mosjonister, som 
ønsker å gjøre treningen mer effektiv og optimal. Selv kan han vise til egne 
meritter fra flere ulike sykkelaktiviteter og kan skryte av SM-gull i sykkel- 
cross så sent som i 2015. 

– Men det var for herrer over 40 år, sier han ydmykt. 

Uansett meritter er det lett å konstatere at Mattias lever for treningen - 
både sin egen og andres.

– Å få maksimal effekt av treningen er jo jobben min. Å kunne prestere 
maksimalt er jo det som er morsomt, mener han.

Ordet «uterom» får de aller fleste til å tenke på et sted for 
avkopling og middager sammen med familie eller venner. Men 
ikke alle. Mattias Lundqvist hos Aktivitus i Göteborg ser på 
uterommet som et selvfølgelig sted for trening.  
– Hvorfor sitte på en treningssykkel i kjelleren eller et annet 
rom i huset når det finnes et uterom?

Med et perfekt uterom kan treningssesongen forlenges.

BRUK 
UTEROMMET 
AKTIVT
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Få glede av utemiljøet inne 
En treningssykkel av god kvalitet er Mattias egen 
favoritt blant treningsredskapene. Det er en selvfølge å 
kunne plassere den i uterommet, mener han. 

– Det er ekstra luksus å kunne forlenge sesongen og 
samtidig få følelsen av å være ute. Og det blir jo ekstra 
motiverende, dersom det sammenlignes med å stirre 
inn i en kjellervegg eller en haug med annet skrot, sier 
Mattias. 

Det er likevel ikke bare det å forlenge sesongen Mattias 
står for.

– Jeg sykler selv på en stasjonær treningssykkel året 
rundt - og anbefaler mange av kundene våre å gjøre 

det samme. På en stasjonær treningssykkel blir tre- 
ningen mer effektiv og det er lettere å sykle intervaller. 
Sykler en på sykkeltur enten gatelangs eller i skogen 
skal en jo orke å sykle hjem igjen også, legger han til.

Tren året rundt  
Santex uterom leveres med fire forskjellige typer glass- 
partier med ulik U-verdi, avhengig hvilken sesong 
uterommet skal benyttes. Det partiet som er mest 
vanlig for uterom og som kan benyttes mesteparten 
av året heter Superior. Superior kan fås til alle Santex 
uterom. Skal det være et normalt inneklima - hele året 
- i uterommet, er glasspartien Extend et fornuftig valg.

– Stort sett vil vi jo å ha det ganske kjølig når en trener. 
Derfor er jeg ikke fremmed for å ha et uterom som 
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treningsplass, selv om det kanskje bare er tilpasset for 
sommer- og høstsesongen, sier Mattias. 

– Dersom uterommet blir for varmt, finnes det jo en 
fantastisk mulighet til å kunne åpne glasspartiene 
også, legger han til. 

Er dere småbarnsforeldre og det er vanskelig å få tid til 
overs til trening? Mattias har løsningen.

– Trener dere i uterommet, kan dere ha full oversikt 
over barna som løper omkring og leker i hagen, eller 
dere kan være sammen i uterommet, avslutter han.

«Det er jo en ekstra 
luksus å kunne for-
lenge sesongen og få 
følelsen av å være 
utendørs»

Mattias Lundqvist, 
grunnlegger av Aktivitus

Mattias Lundqvist
Alder: 43 år

Meritter: SM-guld i Cyclocross 
2015 (H40), «Seier i Redbull 
Nonstop 24h», SM-gull i lande-
veissykling 2013 (H40). 

Gjør til hverdags: Driver test- og 
treningsklinikken Aktivitus, som 
ligger i Göteborg og Stockholm. 
Hjelper mosjonister med å måle 
og gjøre treningen mer effektiv 
gennom fysiologiske tester. 

Utdanning: Helsepleie- og 
idrettspedagog med vekt på 
idrettspsykologi..
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«Hvorfor sitte på 
en treningssykkel 
i kjelleren eller i et 
annet rom i huset 
når det finnes et 
uterom?»

Mattias Lundqvist, 
grunnlegger av Aktivitus

MODELL Tylösand

Tylösand er en av Santex mest populære 
modeller. Rommet er rektangulært og har et 
pulpettak av 16 mm plast. I stammen er det 
integrert to ventiler. Aluminiumsprofilene er 
hvite som standard. Tylösand leveres med tre 
forskjellige glasspartier, avhengig av hvilken 
sesong rommet skal benyttes. 

For flere mål, tilbehør, farger og mer informa-
sjon besøk www.santex.se.
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VELG RIKTIG TAK  
TIL UTEROMMET
Det er mange grunner til at taket er viktig. I og med at varmen stiger opp kan et tak som 
er dårlig isolert bli en skikkelig energityv. Taket er også en meget viktig del av utseendet – 
og påvirker i høy grad opplevelsen når en befinner seg i uterummet.

De fleste vil dra nytte av det naturlige lyset i så høy 
grad som mulig. Da er det bra å velge et gjennom- 
siktig takmateriale, enten i glass eller kanalplast. 
Begge slipper inn lyset, men også en del av var- 
men. Dersom det velges et gjennomsiktig tak, tenk 
på hvordan uterommet ligger i forhold til sola. Lys 
som kommer fra sør og vest er veldig skarpt, mens 
det kommer et «mykere lys fra nord og øst. Ligger 
uterommet mot sør, kan glass med solbeskyttelse 
eller en markise være et godt alternativ. 

Et glasstak vil gi en eksklusiv følelse og skaper en 
fantastisk romfølelse. En heftig opplevelse kan 
være å ligge på ryggen i en behagelig romtempera- 
tur, se ut gjennom taket og titte opp på stjernene 
som glitrer. Husk at et glasstak mot sør kan gjøre 
at det blir veldig varmt i uterommet når somme- 

ren er på sitt varmeste. Er det valgt et brutt tak, 
kan det velges å ha glasstak på den ene siden av 
mønet og et tett tak på den andre siden, der sola er 
sterkest. Et kanalplasttak slipper gjennom lyset og 
filtrerer bort de skarpe refleksene, som i blant kan 
oppstå når taket er av glass. Kanalplasttak er det 
vanligste alternativet og kan fås i både opalfarget, 
klart, hvitt eller røkfarget.

Et tett tak stenger i større grad varmen ute, men 
det slipper heller ikke gjennom noe lys. Den aller 
mest energieffektive løsningen er et isolert bånd- 
platetak. Denne taktypen er det også mange som 
velger, når uterommet skal harmonere med huset 
så godt som mulig. Eller det kan velges et tak av 
celleplast, som kan males innvendig, for å få en 
større innendørsfølelse.

Glass, plast eller plater? Ulike takmaterialer har ulike fordeler. Vi hjelper! 
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KANALPLAST
Kanalplast er det mest vanlige takmaterialet til 

uterom. Det er sterkt og solid, samt gir et mykt, 

filtrert innslipp av lys uten skarpe reflekser.

+ sterkt og slagfast
+ godt innslipp av lys

GLASS
Noen vil ligge på ryggen i uterommet og drømme 

seg bort blant stjernene. Da vil et glasstak skape en 

herlig romfølelse og gi en luksuriøs følelse året rundt.

+ følelse av frihet 
+ reduserer uv-stråling

CELLEPLAST
Et celleplasttak har bedre isoleringsevne enn kanal-

plasten og kan dessuten males innvendig i valgfri 

farge. Leveres i hvitt som standard.

+ stopper sollys og sterk varmestråling
+ har isoleringskjerne og er lyddempende

BÅNDPLATETAK
Dette er vårt mest energieffektive tak med en så lav U-verdi 

som 0,3. Taket er også et godt valg når uterommet skal har-

monisere med det eksisterende huset.

+ energieffektivt valg
+ høy kvalitet



Tenk nøye gjennom hva uterommet skal brukes til, for å kunne velge riktig glassparti. Et 
uterum som skal brukes året rundt stiller naturlig nok helt andre krav til isoleringsevne, 
enn et uterom som bare skal være beregnet for å forlenge sommersesongen med noen 
måneder.

Velges våre Extend-partier med trelags glass, 
vil det bli et fasadeparti som nesten kan 
sammenlignes med en yttervegg. U-verdien for 
vårt mest eksklusive system Extend ligger på lave 
0,5 for glasset og 0,9 for hele konstruksjonen. 
Dette gjør at rommet fungerer like bra om 
sommeren som under de aller kaldeste 
vintermånedene. Huset får ett nytt, lyst rom, som 
kan benyttes som en ekstra boligflate hele året 
rundt. 

Også våre glasspartier i Superior-serien med 
en U-verdi ned til 0,9 for glasset og 1,5 for hele 
konstruksjonen, egner seg for uterom som vil 
kunne benyttes gjennom alle årstider. Men 
Superior-serien er ikke et tillbygg til huset, slik at 
det må være en dør mellom huset og uterommet, 
som kan lukkes igjen om vinteren når det er riktig 

kaldt. Ønskes romtemperatur året rundt, vil vi 
anbefale Extend-serien. 

Er det ikke nødvendig med et rom som er rustet 
for minusgrader og snøstormer? Kanske det er et 
utrom til fritidshuset eller hytta som er ønsket? 
Da kan våre Elegance-partier med 1-lags glass 
være et godt alternativ. Disse finnes også i en noe 
mer påkostet variant med tolags glass og heter 
Elegance+. Elegance-serien passer godt til de 
som ønsker å forlenge utesesongen, men ikke 
nødvendigvis trenger å bruke det på den kaldeste 
tiden av året.

Uansett hvilke glasspartier som blir valgt, leveres de i 
valgfri farge fra RAL-skalaen. Kanske det er ønskelig 
med en farge, som gjør at uterommet smelter 
sammen med huset – men ha i tankene at det også 
kan bli flott med et uterom som stikker seg ut!
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VALG AV GLASSPAR-
TIER TIL UTEROMMET
Uansett behov har vi et glassparti som passer.



SUPERIOR
Superior er valget for den som ønsker å benytte 

uterommet hele året. Integrerte tettinger og termisk 

brutte kuldebroer, som gir meget god isolering.

+ 2-lags herdet sikkerhetsglass
+ u-verdi ned til 1,5 for hele konstruksjonen

EXTEND
Med Extend er det ikke nødvendig å bekymre seg 

for været utenfor. Uterommet blir som et tilbygg 

med en U-verdi nesten i klasse med en yttervegg.

+ perfekt ved utvidelse av boligflaten
+ u-verdi ned til 1,2 for hele konstruksjonen (foldeparti)
+ U-verdi ned til 0,9 for hele konstruksjonen (skyveparti)

ELEGANCE +
Vår storselger. Samme profil som Elegance, men med 

2-lags isolerglass i stedet for 1-lags, for å kunne forlenge 

sesongen ytterligere, både vår og høst. Et meget bra 

glassparti til en konkurransekraftig pris.

+ herdet isolerglass 
+ u-verdi ned til 1,7 på glasset

ELEGANCE
Elegance er glasspartiet som forlenger sommeren. Partiet be-

står av herdet 1-lags glass med eller uten energibelegg. Det er 

selvfølgelig mulig å mikse faste og skyvbare partier etter ønske.

+ Forlenger sesongen
+ Energiglassbelegg som drar nytte av solens 
varme under den mer kalde årstiden

*Angitt U-verdi er for maksimalmål beregnet av SP.
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Råd: bland farger  
for mer dybde

Ha kontroll på sol, varme og innsyn

Sol, innsyn og varme er tre gode grunner for å komplettere uterommet med eventuelt mar-
kiser, lamell- eller plisségardiner. Santex har en mengde solbeskyttelser, som enkelt kan 
bestilles med mål og leveres deretter ferdig til oppsetting.

På varme sommerdager er ekstra solbeskyt- 
telse alltid kjærkomment. Med store glass- 
partier kan også innsyn være en anledning 

til å ville ha en eller annen form for gardiner eller 
markiser. 

Med markiser i taket blir det full kontroll av sol og 
skygge. Lys og varme blir lett å tilpasse på varme 
dager og kjølige kvelder. Våre markiser finnes i 
mange ulike stoffer og farger. Det er selvfølgelig 
lett å komplettere med motor og fjernkontroll, for 
å kunne regulere markisene på en lettvint måte. 

Våre plisségardiner demper både lyd og lys i ute- 
rommet. De leveres i fem ulike stoffer og farger – 
også med mørkleggende baksider. 

Lamellgardiner til glasspartiene beskytter ikke 
bare mot solen, men er også med på å redusere 
innsyn i uterommet. De er også med på å skape en 
hjemmekoselig atmosfære. Lamellgardiner redu- 
serer også faren for kaldras og tar vare på varmen 
i rommet på kalde dager. Et godt råd er å blande 
farger, slik at rommet får mer dybde Se eksempel 
på bildet ovenfor.

TILBEHØR
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Bygg inn lyset!
Det er viktig å kunne få et behagelig lys i ute- 
rommet. Med LED-lamper montert på en list 
rett under takbjelkene blir det et behagelig lys 
– med eller uten dimmer. Antall lamper velges 
etter ønske. En smart måte å slippe trassel med 
ledninger!

Lufteluker eller luftventiler kan gjøre under- 
verker. Slipp inn frisk luft og la den strømme 
gjennom uterommet. Lufteluker kan også fås 
med motor som styres ved hjelp av en fjern- 
kontroll. Eller den kan koples til en termostat, 
som sørger for at lukene åpnes automatisk ved 
en viss temperatur.

Kontakt nærmrste forhandler for 
mer informasjon om farger.

Sett farge på rommet

Valg av farge på uterommet er en 
utfordring for seg. Skal den smel-
te inn med huset eller skal den 
«stikke seg ut»? Santex alumini-
umprofiler leveres i to basisfarger 
– natur og hvit, men det er fullt 
mulig å velge fritt blant alle farger 
i RAL-skalaen. Vi kan også tilby 
utvalgte farger fra den mer eksklu-
sive fargekolleksjonen – Futura.

Flere tilbehør 

finnes på vårt 

nettsted!

Beskytt med 
aluminium

TILBEHØR

Aluminiumsbekledning 
gir en lekker finish 
utvendig, samtidig 
som trefølelsen 
beholdes inn-
vendig. Gir også 
optimal beskyt-
telse mot vind og 
vann.

Slipp inn 
luften
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MODELL Skälvik
Skälvik har pulpettak av glass. Det gjør at utsikten 
kan nytes fra alle kanter! Uterommet kan leveres med 
glasspartier for høst og vinter og gjør at mesteparten av 
året kan tilbringes i Skälvik. Kompletter med solbeskyt-
telsesglass for solfylte og varme sommerdager!

For flere mål, tilbehør, farger og mer informasjon besøk 
www.santex.se/skalvik.
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Santex ligger i Montörgatan i Halmstad. Både pro- 
duksjon, utstilling, konstruksjon og salg er i samme 
bygning.

– Vi mener det er viktig at alle avdelinger i bedriften 
er i nærheten av hverandre. Det er lett for medar-
beiderne på produksjonsavdelingen å kunne teste 
produktene i utstillingen, konstruktørene kan lett 
kommunisere med produksjonsmedarbeiderne og så 
videre. Nærhet er et viktig ledd i kvalitetsarbeidet, sier 
Magnus Andersson.

Kvaliteten er overordnet

Kvalitet er også noe Santex er blitt kjent for – uansett 
om det dreier seg om lave U-verdier for best mulig 
isolering, eller detaljer som gjør at både vedlikehold 
og bruk blir så bra som mulig for kundene.

– Vi har en særegen omsorg for detaljene i produktene 
våre. Det er det som skaper den gjennomgående følel- 
sen av kvalitet – enten det gjelder U-verdien, eller et 
skyvbart glassparti som ikke skramler når du lukker 
det, sier Magnus Andersson.

Santex har utstillinger av uterom hos flere forhandlere 
over hele Sverige og nå også i Norge. Men den største 
utstillingen ligger i Halmstad. Her er Santex Expo, der 
flere av uterommodellene er monterte, slik at det er 
lett å få et inntrykk av hvilket uterom som passer den 
enkelte. Vegg i vegg med utstillingen ligger produk- 
sjonsavdelingen. Her jobber 32 dyktige håndverkere 
med å produsere cirka 800 uterom – per år!

– For oss er det viktig med kvalitet i alle ledd. Da er 
det også viktig at vi har medarbeidere som kjenner 
produktene og produksjonen, samt er dyktige hånd-
verkere.

Svenskproduserte
UTEROM FRA 
HALMSTAD

Santex er en bedrift med stolte tradisjoner, der kvalitet står 
øverst på dagsorden – uansett om det gjelder detaljer ved-
rørende konstruksjonen eller innkjøp av tilbehør. Perfekte 
uterom holder lenge.
– Kvalitet i alle ledd er A og O mener salgssjef Magnus  
Andersson hos Santex.
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– Det er en viktig fremgangsfaktor for oss, konstaterer 
Magnus Andersson.

30 år med uterom

Santex har uterom designet, utviklet og produsert ute-
rom i Halmstad i over 30 år. Dette har ført til en konti- 
nuerlig utvikling, som blant annet har resultert i flere 
patenterte løsninger, som finnes i bedriftens produkter 
i dag. 

– Vi har hele tiden hatt våre nordiske forhold i tanke- 
ne, når vi har utviklet disse uterommene. Det nordiske 
klimaet krever en viss kvalitet. Gjennom 30 år har vi fått 
samlet mye kunnskap, alt fra materialer til konstruksjon 
og design. Derfor kan vi trygt si at dersom dere kjøper et 
uterom fra Santex investerer dere i kvalitet. Kvalitet vil 
alltid lønne seg i lengden, sier Magnus Andersson.

SANTEX UTSTILLINGER

På vårt nettsted finner dere 

adressene til samtlige Santex 

utstillinger. Har dere veiene forbi 

Halmstad? Da er dere selvsagt 

velkomne til utstillingen vår i 

Montörgatan 9. Det er også mu-

lig å ta en titt i fabrikken.
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Hvilke farger kan uterommet 
fås i?

Svar: Egentlig finnes det ingen be-

grensninger. Våre standardfarger er 

natur og hvit, men det er fullt mulig 

å velge fritt blant alle farger i den så 

kalte RAL-skalaen.

Santex svarer!

Vad koster et uterom?

Svar: Det er veldig mange faktorer 

som påvirker prisen på et uterom. 

Skal det kunne benyttes hele året? 

Hvilken type tak er ønskelig? Hvor 

stort skal uterommet være og hvor-

dan skal tilslutningen mot huset se 

ut? Hvilken type underlag uterommet 

skal stå på påvirker også prisen. Ta 

kontakt med en av våre forhandlere 

og fortell hvilke ønsker og behov 

som foreligger, så setter de opp et 

tilbud. Nærmeste forhandler finner 

dere på santex.se.

Går det an å få uterommet til-
passet etter mål, eller har dere 
standardmål en må forholde 
seg til?

Svar: Våre uterom finnes i mange 

forskjellige faste mål. Men det er også 

mulig å skreddersy et uterom etter 

eget ønske, for eksempel dersom det 

skal bygges på et eksisterende, støpt 

underlag.

Jeg har støtt på begrepet 
”brutt kuldebro”. Hva bety det 
egentlig?

Svar: Aluminium leder både varme og 

kulde. For å hindre at først og fremst 

all kulde trenger inn i uterommet er 

profilen avdelt med en plastlist i mid-

ten. Dette fører til at kulda ikke kan 

«vandre» utenfra og inn i uterommet. 

Våre Superior- og Extend-partier er 

begge utstyrt med brutt kuldebro.
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INSPIRASJON
Hos santex.se finnes mye inspirasjon til et uteromsprosjekt. Les mer om våre ni 

«ferdigdesignede» uterom, som vi har kalt Design by Santex - og send oss en fo-

respørsel. Surf på santex.se - vårt nye nettsted er fullspekket med informasjon og 

inspirasjon for den som går med tanker om et uterom.
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www.santex.no


