
Uteromkatalogen
ET ROM ETTER EGNE ØNSKER



Et uterom er ikke utendørs, men det er heller ikke innendørs. 

Et uterom kombinerer alt det beste fra hus og hage og skaper et 

fleksibelt og nyttig miljø der det er lett å trives. Nyt alle de herlige 

sidene fra hagen, i form av lyset, det grønne og utendørsfølelsen 

uten å la dårlig vær bli en begrensning. Møt de første solstrålene 

om våren uten å være bekymret for at vinden som blåser er sur 

og kald. Fortsett med å oppleve sene sommerkvelder, selv om de 

varme, lyse julinettene for lengst er forbi. Hva med å kose seg med 

en bok sammenkrøpet i en god stol, samtidig som det tydelig høres 

at regnet slår mot taket. Et uterom gir den samme friheten som i en 

hage, samtidig som den varme, koselige innendørsfølelsen behol-

des. Rett og slett det beste fra to verdener.

Det beste fra to verdener
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Hvordan går vi fram for å få et uterom? Ja, 
dette er et vanlig spørsmål vi får fra men-
nesker som går med uteromtanker. Vi vil 
gjerne snu på spørsmålet – hva må gjøres for 
at et uteromprosjekt skal kunne gjennom-
føres?

Det er nemlig mange måter å gjøre det på og 
med Santex produkter er det mulig å kunne 
gjøre det som passer akkurat for hver enkelt. 
Vi har kunder som både ønsker å snekre og 
å konstruere selv. Da gjenstår bare å kom-
plettere med våre glasspartier og/eller tak. 
Mange begynner med en egen drømmeskis-
se. Deretter bestiller de et helt unikt, skred-
dersydd uterom. Men vi har også kunder 
som helst vil ha en helt ferdig løsning. Derfor 
har vi forhandlere som kan hjelpe til med 
nettopp deres drømmeprosjekt. Det gjelder 
enten det skal være et komplett rom, eller 
om det bare skal kjøpes løse partier eller 
tak. De aller fleste valg som skal foretas 
dreier seg i første rekke om hvordan det er 
tenkt at uterommet skal brukes. Vi har flere 
forskjellige typer glasspartier med forskjel-

lige egenskaper, som passer til forskjellige 
forutsetninger. Det første det bør tenkes på 
er hvor stor del av året det skal være mulig å 
benytte uterommet. En isende kald desem-
bermorgen stiller nemlig helt andre krav til 
uterommet, enn en lun høstkveld i begyn-
nelsen av oktober. Gå derfor ikke glipp av 
inspirasjonskatalogen vår «Perfekte uterom». 
Der er det mange ideer å få og lese om. 

Les også om noen av de kundene som har 
allerede har valgt et uterom fra Santex. Hent 
et eksemplar hos forhandleren, eller bestill 
det via nettstedet vårt. Alle våre uterom har 
meget høy kvalitet. Vi produserer alt selv i 
fabrikken vår i Halmstad. Er det et ønske om 
å se hvordan produksjonen går til? Ja, da tar 
vi gjerne imot et besøk! Det er samtidig også 
mulighet til å ta en runde i showrommet 
vårt. Der viser vi frem en stor del av sorti-
mentet, 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.

Hvordan går vi fram for å få et uterom? Ja, dette er et vanlig spørsmål vi får fra men-
nesker som går med uteromtanker. Vi vil gjerne snu på spørsmålet – hva må gjøres 
for at et uteromprosjekt skal kunne gjennomføres?

Å få et uterom
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ALLE UTEROM FRA SANTEX ER P-MERKET
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P-merking
UTMERKET KVALITET – FOR ALLES SKYLD

P-merket er et velkjent kvalitetssymbol som finnes for 
de produkter som når høyt med hensyn til alle krave-
ne som blir stilt til både materialer og produksjon. For 
Santex sin del betyr dette at hele vårt brede sortiment 
med uterom er P-merket! Dette er vi selvfølgelig stolte 
over. Frem for alt er vi glade for at dette er bra for kun-
dene våre. P-merkingen innebærer blant annet at våre 
uterom er blitt testet for både vann, vind, lufttetthet og 
U-verdier. Det vil si at kundene kan være sikre på  
at Santex produkter holder høy kvalitet - over lang tid. 

Mer om hva P-merkingen av våre uterom vil si kan 
sjekkes på www.santex.se/p-markning.
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Detaljene som utgjør helheten
1. Kvalitetskonstruksjon i tre
Santex limtre er et sterkt 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 produsert ifølge EN386 og klassifisert av 
SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kan det bli bedre? 

2. Med eller uten utvendig aluminiumbekledning
For den som ønsker et rom med minimalt vedlikehold, kler vi limtrekon-
struksjonen 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. 

3. Matching av farger
Glasspartiwer og aluminiumkledning leveres impregnert i natur eller hvit-
malt, RAL 9010, farge som standard, Men mulighetene til å matche fargene 
med huset er nærmest ubegrensede. Vi tilbyr alle fargene i RAL-skalaen 
som tilvalg.

4. Glasspartier og sandwichbrystning
Valgfrihet er et 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 (plywood) med eller uten spor.

5. Pulttak, sadeltak eller brutte former
Santex tak leveres i flere utførelser, materialer, tykkelser og farger med for-
skjellig isoleringsevne og lysinnslipp. Velg etter smak og funksjon.

6. Vi måltilpasser etter ønske
Velg romtype, tilpass formen på rommet og oppgi mål etter hva som passer 
best for huset. Ta med planleggingsunderlaget og besøk vår lokale salgspart-
ner, som vil gi gode råd og hjelpe til med å gjøre planen konkret. Vi hjelper 
til gjennom hele prosessen fra tegning og byggetillatelse til ferdig uterom 
på stedet. Alle konstruksjoner er snøsonetilpassede i henhold til europeisk 
standard. I Norge er delt inn i ulike snøsoner, avhengig av hvor stor sannsyn-
lighet det er for at bakke/mark blir utsatt for en viss snølast. Informasjonen 
om hvilken snøsone du/dere bor i vil Santex benytte til å dimensjonere 
uterommet.

7. Varme og ventilasjon

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. Ventilas-
jonen reguleres effektivt med lufteventiler og lufteluker. Med to lufteluker vil 
det bli en god gjennomstrømming av frisk luft i rommet.

8. Måltilpassede bord
Når vi sier måltilpasset, så mener vi måltilpasset. Santex bord er sagd ut, 
skåret til og frest ut til alle detaljer når den leveres. Det eneste som skal 
gjøres er å sette dem sammen.
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3. Velg farge på partier og aluminiumkled-
ning. Det er hundrevis av farger å velge 
mellom i RAL-/Futura-skalaen.

4. Glasspartier åpner opp. Velg vegg med 
brystning dersom det er ønskelig med be-
skyttelse mot innsyn. Sandwichbrystningen 
er isolert, har fuktsperre og er solid.

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

2. Ønskes minimalt vedlikehold kan 
uterommet kles inn med aluminium

7. Jevnt og behagelig 
klima uansett årstid. 
Effektiv regulering 
med lufteventiler og 
lufteluker. 

8. Santex bord er sagd, skå-
ret og frest ut til alle detaljer 
når den blir levert. Det eneste 
som skal gjøres er å sette dem 
sammen.

1. Kvalitetskonstruksjon i limtre 
av gran. Vakkert materiale med 
unik overflate. Naturlig impreg-
nert eller malt. Bra for miljøet.

6. Velg type rom, tilpass formen 
på rommet og mål opp etter det 
som passer best til huset. 
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Skreddersydd ned 
til minste detalj
Den store styrken til Santex har vært evnen 
til å kunne tilpasse løsningene våre etter alle 
behov og ønsker, helt fra starten i 1982. Vi me-
ner det er en selvfølge at det er den som skal 
ha uterommet, som skal bestemme vilkårene. 
Noen ganger blir vi mektig imponert over det 
våre konstruktører kan trylle frem. Vi anser 
nemlig at det ikke skal være nødvendig å 
inngå kompromiss med hensyn til hva en pro-
dusent har bestemt seg for at de vil produsere. 
- Vi mener ganske enkelt at det er mye bedre 
at vi produserer det kundene vil ha! 

Faktum er at våre uterom kan måltilpasses 
nesten ned til minste detalj, slik at det passer 
hver enkelt. Kanskje det er nødvendig med 
en spesiell tilkopling til taket på hovedhuset? 
Kanskje rommet går rundt et hjørne? I blant 
har vi en balkong vi må ta hensyn til og tilpas-
se taket deretter. 

Våre partier kan leveres i hundrevis av farger 
og nøyaktig i de mål som ønskes. Mulighetene 
er nesten uendelige. 

Lag en skisse over det som ønskes på forhånd 
og akkurat hvordan løsningen skal se ut. Ta 
deretter kontakt og ha en diskusjon med en 
forhandler og oss. Gjennom dialog og med 
størst mulig hensyn til det som ønskes, vil 
vi resonere oss frem til hva som er mulig og 
hvilken løsning som du/dere vil ha. Når det er 
fastsatt, tar våre dyktige konstruktører over. 
De beregner både bærekraftighet, dimensjo-
nerer og konstruerer uterommet – det blir en 
konstruksjon som er nøyaktig kappet, skåret 
til og frest ut på alle steder der det er nødven-
dig, slik at monteringen blir enkel. Glasspartier 
og tak som passer nettopp deg/dere.  
Santex skreddersydde rom vil si total frihet!

ALLE UTEROM FRA 
SANTEX ER P-MERKET
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 . 

         Skisse over rommet

La fantasien strømme, hvilken form skal uterommet ha og hvilken 
type tak ønskes det – pulttak eller sadeltak? Hvilke mål er det 
som gjelder? Skal alt tilpasses eller kan det bygges med stan-
dardpartier? Ta gjerne noen bilder av hvordan det ser ut på stedet. 

         Velg hvilket tak du/dere vil  
         ha ved hjelp av vår takguide

Også valg av tak styres i stor grad av hva uterommet skal brukes 
til. Ytterligere ting å tenke på er hvor mye lys det skal slippes inn 
eller stenges ute. Hvordan passer dette til huset for øvrig? Det 
absolutt mest populære for tiden er våre kanalplasttak. Disse 
leveres i fire forskjellige tykkelser - 16, 25, 35 eller 50 mm, med 
forskjellig isoleringsevne. For ekstremt god isolering bør vår cell-
eplast velges, eller våre isolerte båndplatetak. Den seneste tren-
den ellers er glasstak. Det er en mektig følelse å titte på stjernene 
og fortsatt kunne sitte i et behagelig innendørsklima.

          Velg hvilke glasspartier som ønskes  
         ved hjelp av vår glassguide

Hvilke partier det skal velges er avhengig av om hvordan uterom-
met skal benyttes. Skal det være beskyttelse, for å kunne forlenge 
sommerkveldene noe, så holder det med Elegance, våre 1-lags 
glasspartier som finnes i to varianter herdet glass. Elegance+ har 
samme profilsystem, men med isolerglass. Det forlenger sesongen 
ytterligere med sine lavere U-verdier i glassene og har dessu-
ten konkurransekraftige priser. Både Elegance og Elegance+ kan 
dessuten fås i standardmål, noe som gjør dem enda billigere. Skal 
uterommet benyttes også av og til selv om vinteren, er det Superior 
som gjelder. Med sine brutte kuldebroer og lave U-verdier blir det 
en meget god isolering!

         Kontakt en forhandler

Våre forhandlere finnes mange steder i Norge. De finnes på vår 
hjemmeside, ellers kan du alltid slå på tråden til oss, så guider vi 
deg trygt videre.

Fire glassklare punkter....
1.

2.

4.

3.
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”Det er forskjell på uterom og uterom. 
Et perfekt uterom har høy kvalitet i alle deler 
- fra design til detaljer.
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For den som bare trenger enkelte deler og ikke et komplett rom 

Vi tilbyr ikke bare komplette uterom. Det går akkurat like bra å kjøpe enkelte deler. Alle partier, tak eller tilbe-
hør kan kjøpes enkeltvis hos oss. Det er kanskje ikke nødvendig med hele rommet, men har bare ønske om å 
komplettere den åpne altanen med et skyveparti, eller legge et kanalplasttak over terrassen? Uansett om det 
bare er ønske om å piffe opp et eksisterende uterom, eller ønske om å bygge det nye uterommet selv – vi har 
de produktene som skal til.

FRITTSTÅENDE 
PARTIER OG TAK
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ELEGANCE
Elegance er et glassparti som forlenger sommeren. Partiet 

har herdet 1-lags glass med eller uten energibelegg. Selvføl-

gelig kan faste og skyvbare partier blandes etter ønske. .

+ Forlenger sesongen  
+ Energiglassbelegg som drar nytte av solens
   varme under den kaldere årstiden.

 

Isoleringsevne
Elegance er glasset til den som ønsker å bygge et uterom der du/
dere kan sitte under vår- og sensommersesongen med familie og 
venner. Elegance har herdet 1-lags glass med eller uten energi-
belegg.

Utførelse
Systemene er patenterte og utviklet i et moderne, skandinavisk 
formspråk, med avrundede 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 versjon

Tilvalg
Elegance oppgraderes lettvint med flere glasskvaliteter. Natu-
reloksert og hvitt, RAL 9010, er standard. Mal ellers med en av de 
hundrevis av fargene som finnes i RAL-skalaen. Formgi etter smak 
og funksjon med tilvalg som lufteluker og ekstra sikkerhetsfunk-
sjoner.

Hva slags glassparti som skal velges til det nye uterommet er til en stor del avhengig 
av hvor stor del av året uterommet skal kunne benyttes. Er det ønske om å forlenge 
sommeren? Eller er det et oppvarmet tilbygg som er målet? På denne siden står det 
en oversikt over våre glasspartier, der U-verdiene er angitt. Pass på følgende - lav 
U-verdi - høy isoleringsevne! 

Vi har forskjellige typer glass i våre Santex produkter. Alle har forskjellige egen-
skaper, men alle glassene er planglass, så kalte floatglass. Herdet sikkerhetsglass er 
standard i alle våre glassprodukter. Det er fem ganger sikrere og sterkere enn vanlig 
glass. Når skal uterommet benyttes?

2-lags isolerglass 
med varm kant og 
argongass inkl. 1 
energiglass. Herdet 
sikkerhetsglass.

U-verdi 1,7

2-lags isolerglass 
med varm kant 
og argongass. 
Herdet sikkerhets-
glass.

ELEGANCE+ 

U-verdi 2,9

Elegance passer perfekt til den som 
ønsker å forlenge sommersesongen.  
Hver dag, under hele våren og sommeren.

1-lags herdet
sikkerhetsglass.

1-lags energiglass.
Herdet sikkerhetsglass.

U-verdi 5,8

ELEGANCE 

U-verdi 3,9

2-lags isolerglass 
med varm kant 
og argongass med 
energiglass. Herdet 
sikkerhetsglass.

2-lags isolerglass 
med varm kant og 
argongass. Herdet 
sikkerhetsglass.

Kan brukes mesteparten av året,  
men regnes ikke som boflate.

U-verdi 1,1

SUPERIOR 

U-verdi 2,7

GLASSGUIDE    Glassklare valg til uterommet

U-verdiGUIDE
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ELEGANCE+
Vår bestselger. Samme profil som Elegance, men med 2-lags iso-

lerglass 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

 

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 glass med herdet sikkerhetsglass
+ u-verdi ned til 1,5 på hele konstruksjonen

Isoleringsevne
Glasspartisystemet Superior kan 
med litt oppvarming i rommet 
brukes nesten året rundt. Supe-
rior 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
Systemet er patentert og utviklet 
med varm profil, for å tåle vårt 
nordiske klima. Maks. høyde er 
2 400 mm. Håndtak og profi-
ler 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 løfter 
uterommet. Isolerglass med 
U-verdi 0,9. Natureloksert og 
hvitt, RAL 9010, er standard. 
Eller males i en av de hundrevis 
av farger som finnes i RAL-ska-
laen. Velg glass med spros-
ser, lufteluke, lås med Assa-/ 
Trioving-sylinder i sikkerhets-
klasse 3.

Isoleringsevne
Elegance+ har en så kalt varm 
kant mellom isolerglassene, som 
senker U-verdien og minimerer 
kuldevandring. Elegance+ har 
herdet isolerglass i grunnutførel-
sene.

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 

nyhet er skyvedørene som åpnes 
fra midten. En meget praktisk og 
populær funksjon.

Tilvalg
Elegance+ kan lett oppgrade-
res med flere glasskvaliteter. 
Natureloksert og hvitt, RAL 9010, 
er standard. Eller mal med en 
av de hundrevis av fargene som 
finnes i RAL-skalaen. Formgi 
etter smak og funksjon med 
tilvalg som lufteluker og ekstra 
sikkerhetsfunksjoner.
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Opalhvit
Vår bestselger! Behagelig lys- og varmeinns-
lipp, som er brukbar til alle beliggenheter. Per-
fekt på solsiden, da den demper både direkte 
sollys og sterk varmestråling.

Klar
Slipper gjennom mye lys og varme. Kan gi for-
styrrende reflekser i direkte sollys. Egner seg 
derfor best til skyggefulle beliggenheter. 

Heldekkende hvit
Stopper skarpt sollys, samtidig som den opp-
rettholder varmen i rommet. Den hvite fargen 
gjør at rommet virker lysere om kvelden.

Røykfarget
Egenskapene minner om den klare platen. 
Den tonede fargen demper lyset noe. Plasse-
res helst mot nord.

Takplatene er typegod-
kjente og oppfyller kravene 

til materialer som er vans-
kelige å antenne. Profilsys-

temet er i aluminium og plast 
med tilhørende festedetaljer 

i rustfrie materialer tvers igjen-
nom. Santex kanalplasttak på 16 

mm kan kombineres med 16 mm 
skyvbare seksjoner, i første rekke til 

uterom.

KANALPLAST

Takene produseres i polykarbonat, Det er et kraftig og slagfast materiale med godt lysgjennomslipp. Takplatene 
fås i forskjellige tykkelser fra 16 til 50 mm, med ulike isolerende egenskaper. Santex tak har lang levetid. Vi har 
dessuten utstyrt det med beskyttende UV-sjikt på begge sider, som gjør at taket ikke gulner, samt takprofiler 
med termisk brutt kuldebro.

Vinterhage Uterom Uterom Uterum

Tykkelse 9X-struktur polykarbonat 50 mm 9X-struktur Poly karbonat 35 mm 9X-struktur Poly karbonat 25 mm 5X-struktur Poly karbonat 16 mm

Farge Opalhvit Opalhvit Opalhvit Opalhvit/Røykfarget/Klar/Helhvit

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°

+ kraftig og slagfast

+ godt lysgjennomslipp

TAKGUIDE    Tak som dekker alle behov 
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GLAS

Santex glasstak er av høyeste kvalitet og kan fås i tykkelser mellom 25 og 35 mm, for lettvint tilpasning til 
resten av glassløsningene i uterommet. Profilsystemet er i aluminium og plast med tilhørende festedetaljer 
i rustfritt materiale. For å få det aller beste og for å sikre funksjonen, selges glasstakene bare sammen med 
konstruksjoner fra Santex.

Vinterhage/Uterom Vinterhage/Uterom Uterom

Tykkelse

2-lags vindusglass
Float/Thermofloat
35 mm

2-lags vindusglass
T-blå 30/Silver 20
35 mm

2-lags vindusglas
Float (4 varianter)
25 mm

Gjennomslipp sol 73%/62% 23%/17% 72%/17%

Varmeisolering U-verdi 2,7-1,1 U-verdi 1,1 U-verdi 2,9-1,4

Maks. bredde/cc 850/866 mm 850/866 mm 868/884 mm

Lengde Inntil 6 000 mm Inntil 6 000 mm Inntil 6 200 mm

Minste takhelling 6° 6° 6°

+ frihetsfølelse
+ minsker UV-stråling
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BÅNDPLATE

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. 
Ved isolering på 100 mm er U-verdien 0,35.

Isolert båndplatetak
Et isolert platetak er det mest energieffektive valget.

Innvendig maling på platene er hvit, overmalbar.

TAKGUIDE    Tak som dekker alle behov 

+ energieffektivt valg

+ høy kvalitet

Vinterträdgård Vinterhage/Uterom

Tykkelse Båndplatetak 100 mm Båndplatetak50 mm

Farge Grå/Svart/Teglrød Grå/Svart/Tegelröd

Varmeisolering U-verdi 0,35 U-verdi 0,7

Maks. bredde/cc Tilpasses rommet Tilpasses rommet

Lengde Inntil 6 000 mm Inntil 6 000 mm

Minste takhelling Pulttak 4°/sadel 6° Pulttak 4°/sadel 6°

atten - UTEROMKATALOGEN



CELLEPLAST

Profilsystemet er i aluminium og plast med tilhørende festedetaljer i 
rustfritt materiale tvers igjennom.

Vinterhage Vinterhage/Uterom

Tykkelse Celleplastisolert takplate 50 mm Celleplastisolert takplate 35 mm

Farge Hvit Hvit

Varmeisolering U-verdi 0,6 U-verdi 0,8

Maks. bredde/c 1 200/1 216 mm 1 200/1 216 mm

Lengde Inntil 6 200 mm Inntil 6 200 mm

Minste takhelling 4° 4°

Denne takplaten har en isoleringskjerne av celleplast med en lyddem-
pende effekt. Tykkelse 35 eller 50 mm. Den stopper både sollys og 
sterk varmestråling. U-verdien på takplaten er meget lav. Et celleplast-
tak har bedre isoleringsevne enn kanalplasten. Det går også an å male 
det innvendig i valgfri farge. Leveres i hvit som standard.

Celleplastisolert, hvit takplate
Demper lyd, hindrer sollys og har effektiv varmeisolering.

+ stopper sollys og sterk varmestråling 

+ isoleringskjerne og lyddempende

UTERUMSKATALOGEN - nitten



Hold kostnadene  
nede med standardmål
Santex standardrom er en meget smart løsning for 
den som vil ha kvalitet, men likevel ønsker å holde 
kostnadene nede. Er du/dere inne på å forlenge 
sesongen med Elegance eller Elegance+ bør en 
absolutt se på muligheten for å bygge uterommet 
i henhold til standardmål. Konseptet bygger på at 
rommet skapes med utgangspunkt i kombinasjon 
med våre standardmål. Dette gjelder partiene. Videre 
benyttes et standard taksett etter valg, som sages til, 
for å få nøyaktige mål på takplatene. Ønskes det enda 

enklere, kan taket måltilpasses fra fabrikk, mot tillegg 
i prisen. Standard vil si at partiene enten er hvite eller 
naturelokserte. Velg selv om partiene skal være rett- 
eller speilvendte. Ønskes skyvelåser på partiene, er 
det full mulighet til å legge til disse. Takvinkel/høyde i 
bakkant kan justeres innen bestemte intervaller. 

Selv om det er standard som velges, er det rom for 
mye frihet! Samme høye kvalitet til lavere pris, men 
med litt mere «gjør det selv»!

ALLE UTEROM FRA 
SANTEX ER P-MERKET

tjue - UTEROMKATALOGEN



 

Alle partier er 2 000 mm høye

Forklaring: 3 298 (3) = Totalmålet er 3 298 mm inkl. alle stolper og brh.
 med 1 stk. 3-delt posisjon
3 906 (2+2) = Totalmål er 3 906 mm inkl. alle stolper og brh. 
med 2 stk. 2-delte posisjoner

Mål på skyvepartier som inngår:
2-delte: 1 518, 1 668, 1 818, 1 968 og 2 118 mm
3-delte: 2 218, 2 443, 2 668, 2 893 og 3 118 mm (kan byttes med 3-delt fast) 
4-delte: 2 918, 3 218, 3 518, 3 818 og 4 118 mm

modell 20

modell 25

modell 30

modell 35

Pulttak

20
(0 brh)

 3 298 (3)

3 398 (4)

3 698 (4)

3 906 (2+2)

4 206 (2+2)

4 506 (2+2)

4 706 (3+3)

5 156 (3+3)

5 606 (3+3)

6 056 (3+3)

6 106 (4+4)

6 506 (3+3)

6 706 (4+4)

7 306 (4+4)

7 906 (4+4)

8 506 (4+4)

2 623 (3)

2 848 (3)

3 073 (3)

3 298 (3)

3 398 (4)

3 698 (4)

3 998 (4)

4 298 (4)

25
(2 brh)

3 718 (3)

4 168 (3)

4 418 (4)

4 618 (3)

4 718 (4)

5 018 (4)

5 226 (2+2)

5 526 (2+2)

5 826 (2+2)

6 026 (3+3)

6 476 (3+3)

6 926 (3+3)

7 376 (3+3)

7 826 (3+3)

8 026 (4+4)

8 626 (4+4)

2 808 (2)

3 058 (3)

3 283 (3)

3 508 (3)

3 733 (3)

3 958 (3)

4 058 (4)

4 358 (4)

30
(1 brh)

3 508 (3)

3 758 (4)

3 958 (3)

4 358 (4)

4 566 (2+2)

4 866 (2+2)

4 964 (3+1f)

5 166 (2+2)

5 364 (4+1f)

5 816 (3+3)

6 266 (3+3)

6 716 (3+3)

7 166 (3+3)

7 366 (4+4)

7 966 (4+4)

8 566 (4+4)

2 808 (2)

3 058 (3)

3 283 (3)

3 508 (3)

3 733 (3)

3 958 (3)

4 058 (4)

4 358 (4)

35
(karnapp)

 4 714 (2+2)

5 014 (2+2)

5 314 (2+2)

5 614 (2+2)

5 814 (3+3)

6 264 (3+3)

6 714 (3+3)

7 164 (3+3)

7 614 (3+3)

7 814 (4+4)

2 702 (2)

2 952 (3)

3 177 (3)

3 402 (3)

3 627 (3)

3 852 (3)

3 952 (4)

4 252 (4)

Bredde:

Dybde…
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Alle partier er 2 000 mm høye

Forklaring: 3 718 (3) = Totalmålet er 3 718 mm inkl.  
alle stolper og brh. med 1 stk. 3-delt posisjon 
5 226 (2+2) = Totalmålet er 5 226 mm inkl.  
alle stolper og brh. med 2 stk. 2-delte posisjoner

Mål på skyvepartier som inngår: :
2-delte: 1 518, 1 668, 1 818, 1 968 og 2 118 mm
3-delte: 2 218, 2 443, 2 668, 2 893 og 3 118 mm  
(kan byttes med 3-delt fast) 
4-delte: 2 918, 3 218, 3 518, 3 818 og 4 118 mm

Sadeltak

80
(2 brh. u/

midtstolpe)

3 718 (3)

3 943 (3)

4 168 (3)

4 393 (3)

4 618 (3)

4 718 (4)

2 808 (2)

3 058 (3)

3 283 (3)

3 508 (3)

3 733 (3)

3 958 (3)

86
(2 brh.  m/

midtstolpe)

5 226 (2+2)

5 526 (2+2)

5 826 (2+2)

6 026 (3+3)

6 476 (3+3)

6 926 (3+3)

7 376 (3+3)

7 826 (3+3)

8 026 (4+4)

8 626 (4+4)

2 808 (2)

3 058 (3)

3 283 (3)

3 508 (3)

3 733 (3)

3 958 (3)

89
(karnapp)

4 714 (2+2)

5 014 (2+2)

5 314 (2+2)

5 614 (2+2)

5 814 (3+3)

6 264 (3+3)

6 714 (3+3)

7 164 (3+3)

7 614 (3+3)

7 814 (4+4)

2 702 (2)

2 952 (3)

3 177 (3)

3 402 (3)

3 627 (3)

3 852 (3)

3 952 (4)

4 252 (4)

modell 80

modell 86

modell 89

Bredde:

Dybde:
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Mål på skyvepartier som inngår: :
2-delte: 1 518, 1 668, 1 818, 1 968 og 2 118 mm
3-delte: 2 218, 2 443, 2 668, 2 893 og 3 118 mm  
(kan byttes med 3-delt fast) 
4-delte: 2 918, 3 218, 3 518, 3 818 og 4 118 mm
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Sett et eget preg på uterommet 

Solbeskyttelse, LED-belysning eller noen pene gulvlister. Utvalget av tilbehør er stort og gjør det 

mulig å både bedre funksjonen og gi rommet det lille ekstra.

TILBEHØR TIL 
SKREDDERSYDDE 
OG STANDARD ROM

tjuefire - UTEROMKATALOGEN
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TILBEHØR TIL 
SKREDDERSYDDE 
OG STANDARD ROM



Takrenne og nedløpsrør
Høy kvalitet i UV-holdbar 
blikk i fargene mørkegrå, 
mørkerød, mørkebrun, klar-
hvit, svart, aluzink, brunrød, 
sølv metallic og kobber 
metallic. Eller også i plast i 
fargene hvitt og brunt.

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.

LED-belysning  
med dimmer
Dekorer med lys ved hjelp 
av LED-lamper innebygget i 
trelistene under takbjelken. 
Antall lys etter ønske.

Stagprofil
Stagprofiler anbefales til  
tak som er dypere enn  
2500 mm.

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

Skyvelås
Passer til Elegance.  
Integrert lås i sideprofil.

Lås trioving 
Passer til Superior. Hakelås. 
Innbruddsbeskyttelse, klasse 
3. Leveres med låsing innen-
ifra eller med låsing innenifra 
og utenifra. En egen husnøk-
kel kan brukes til denne 
låsen. 
Sylinder 
bestilles 
separat hos 
låsesmed.

Plisségardiner
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 perlemor-
bakside, som reflekterer sol-
lyset effektiv. Videre leveres 
to typer stoff med mørkleg-
gende baksider. Skinne i hvitt 
eller aluminium.

LÅSTAK

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!

  
 
TILBEHØR    Sett et eget preg på uterommet
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Lamellgardiner
Passer til Elegance, Superior 
og Extend. På riktig varme 
sommerdager kan det være 
godt å kunne beskytte seg 
mot sola.

Vifteovn
Passer til Elegance og 
Superior. Hvitlakkert, 1000W, 
220V, 1-fase. Får luften til å 
sirkulere. Anbefales til alle 
rom som skal varmes opp. 
Termostatstyrt og lydløs. Le-
veres med ledning og jordet 
stikkontakt. Kan bare brukes 
som vifte.

ANNET

Motor til Santex lufteluke
Passer til Elegance og Superior. 
Styres med fjernkontroll. Lett 
å montere og koples til vanlig 
vegguttak.

Lufteventil
Passer til Elegance og Superior. 
Ventil i aluminium med insektgitter. 
Reguleres trinnløst og lettvint med 
en bryter.

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

Sandwichbrystning
Passer til Elegance og Superior. 
Vår brystning er markedets mest 
lettmonterte brystning med en 
stødig og lett sandwichkonstruk-
sjon. Leveres helt komplett med 
isolering, plater, silikon, tetnings-
bånd m.m. Brystningen er isolert 
og fuktsperret. Den kan til og 
med tilpasses de brutte hjørne-
ne uten at det blir spill.Gulvlist

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

Lufteluke
Passer til Elegance og Supe-
rior. En lufteluke frisker fort 
opp lufta. Med to lufteluker 
får rommet en herlig gjen-
nomstrømming av frisk luft.

UTEROMKATALOGEN - tjuesju



ni
MODELLER
Den enkleste veien til et nytt uter-
om er å velge en av våre ni ferdig-
tegnede modeller. Det blir samme 
høye kvalitet, men våre konstruktø-
rer og arkitekter har valgt formen 
på rommet og matchet med pas-
sende tak og tilvalg.  

Det betyr at du/dere bare kan foku-

sere på det som er morsomt - å velge 

glasspartier, innredning, farger og tilbe-

hør. Våre ferdigtegnede uterom, som vi 

kaller ”Design by Santex”, er fleksible og 

leveres i flere forskjellige bredder, høyder 

og dybder, slik at det bare er å tilpasse 

det til huset.

ALLE UTEROM FRA 
SANTEX ER P-MERKET
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SKÄLVIK

TOREKOV

MELLBYSTRANDLERVIK

EKETÅNGA STENINGE NORRVIKEN

STRANDLYCKAN

Forleng sommeren. Nyt uterommet vår, sommer og høst. Benytt uterommet mesteparten av året. 

TYLÖSAND

UTEROMKATALOGEN - tjueni
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TOREKOV MELLBYSTRAND

Uterom med brutte hjørner og sadeltak i glass skaper en eksklusiv helhet 
og en fantastisk romfølelse. Torekov leveres i høstutførelse med våre 
Elegance+ -profiler og i vinterutførelse med profiler fra vår Superior-serie.

Mellbystrand leveres med pulttak i glass. Det gir et lyst uterom med en 
herlig romfølelse. Rommet har brutte hjørner og leveres i høstutførelse 
med Elegance+-profiler, henholdsvis vinterutførelse med våre Superi-
or-partier.

Forbehandlet konstruksjon, stor 
værpakke, lamellgardiner, høyre/
venstre gavl, belysningspakke, 
komfortpakke.

Komforttilbehør
Forbehandlet konstruksjon, stor 
værpakke, lamellgardiner, høyre/
venstre gavl, belysningspakke, 
liten værpakke..  

Komforttilbehør Faktarute
Snøsone: 2,5
Ventil integrert i konstruksjonen.  
2 stk. hvite.
Takrenne i blikk inngår, antikkhvit,  
svart eller sølv metallic. 
Tegningsunderlag for byggetillatelse  
og byggemelding.

Faktarute
Snøsone:  2,5
Ventil integrert i konstruksjonen.  
2 stk. hvite.
Takrenne i blikk inngår, antikkhvit,  
svart eller sølv metallic.
Tegningsunderlag for byggetillatelse  
og byggemelding.

Bredde: 3 796, 3 998, 4 141, 4 432, 4 642,  
5 146, 5 356, 5 552, 5 832, 6 504 eller 
7 078 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde:2 000 mm.
Partier: Elegance+, kun rettvendte  
skyvepartier, uten midtstolpe.  
Farge Hvit Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,7
Takmateriale: Glasstak: 25 mm,  
thermofloat.
Stolper: 90 mm (mønestolpe 120 mm). 
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 3 858, 4 192, 4 470, 5 214, 5 882,  
6 166 eller 6 834 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Superior, skyvepartier, kun 
rettvendte, uten midtstolpe. En gavl med 
faste partier. Farge Hvit Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,1. 
Takmateriale: Glasstak: 35 mm,  
thermofloat.
Stolper: 120 mm.
Lås: Innvendig ISEO-lås.

Bredde: 5 194, 5 386, 5 582, 5 862,  
6 130, 6 534, 6 820 eller 7 108 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde 2 000 mm.
Partier: Elegance+, kun rettvendte 
skyvepartier, uten midtstolpe.  
Farge Hvit Ral 9010. 0.
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,7
Takmateriale: Glasstak: 25 mm, 
thermofloat.
Stolper: 90 mm.
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 5 214, 5 882, 6 166, 6 834  
eller 7 390 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm
Partier: Superior, skyvepartier, kun 
rettvendte, uten midtstolpe. En gavl 
med faste partier. Farge Hvit Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,1. 
Takmateriale: Glasstak: 35 mm,  
thermofloat.
Stolper: 120 mm.
Lås: Innvendig ISEO-lås.
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Norrviken har ett robust båndplatetak med meget god isoleringsevne. 
Båndplatetak er dessuten et utmerket valg når uterommet skal har-
monisere med taket på huset. Uterommet Norrviken leveres både med 
Elegance+ og med Superiorpartier til høst-, vår-, henholdsvis vinterbruk.

NORRVIKEN

Forbehandlet konstruksjon, stor 
værpakke, lamellgardiner, høyre/
venstre gavl, belysningspakke, 
komfortpakke.   
Les mer på side 36.  

Komforttilbehør
Snøsone: 2,5
Ventil integrert i konstruksjonen. 
2 stk. hvite.
Takrenne  i blikk inngår, antikkhvit,  
svart eller sølv metallic.
Tegningsunderlag for byggetillatelse 
og byggemelding.

Faktarute

STENINGE

Steninge er et firkantet uterom med pulttak og båndplater. Dette er vårt 
aller mest energieffektive takmateriale. Rommet leveres til høst/vår-bruk 
med profilen Elegance+ eller med profiler fra Superior-serien til bruk i 
prinsipp året rundt.

Forbehandlet konstruksjon, stor 
værpakke, lamellgardiner, høyre/
venstre gavl, belysningspakke, 
liten værpakke.

Komforttilbehør Faktarute
Snøsone: 2,5
Ventil integrert i konstruksjonen. 
2 stk. hvite.
Takrenne Takrenne blikk inngår,  
antikkhvit, svart eller sølv metallic. 
Tegningsunderlag for byggetillatelse 
og byggemelding.

Bredde: 3 762, 3 954, 4 150, 4 430, 4 698, 
5 102, 5 388, 5 676, 5 970 eller 6 390 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, kun rettvendte  
skyvepartier, uten midtstolpe.  
Farge Hvit Ral 9010. 
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,7. 
Takmateriale: Båndplatetak,  
svart 50 mm.
Stolper: 90 mm.
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 3 784, 4 452, 4 736, 5 404 eller 
5 960 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Superior, skyvepartier, kun 
rettvendte, uten midtstolpe. En gavl 
med faste partier. Farge Hvit Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,1. 
Takmateriale: Båndplatetak, 
svart, 50 mm.
Stolper: 120 mm.
Lås: Innvendig ISEO-lås.

Bredde: 5 194, 5 386, 5 582, 5 862, 6 130, 
6 534, 6 820  eller 7 108 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, kun rettvendte 
skyvepartier, uten midtstolpe. Farge 
Hvit Ral 9010. 
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,7
Takmateriale: Båndplatetak, 
svart, 50 mm. 
Stolper: 90 mm (mønestolpe 120 mm).
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 5 214, 5 882, 6 166, 6 834 
eller 7 390 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm
Partier: Superior, skyvepartier, kun 
rettvendte, uten midtstolpe. En gavl med 
faste partier. Farge Hvit Ral 9010. 
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,1. 
Takmateriale: Båndplatetak, 
svart, 50 mm.
Stolper: 120 mm.
Lås: Innvendig ISEO-lås.
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Skälvik har pulttak av glass. Det gjør at utsikten kan nytes fra alle 
kanter! Uterommet leveres med glasspartier for høst, vår og vinter og 
gjør det mulig å tilbringe mesteparten av året i Skälvik. Kompletter med 
solbeskyttelsesglass for solfylte og varme sommerdager!.

Strandlyckan har et pulttak i energieffektiv båndplate og de brutte hjør-
nene danner en flott detalj som løfter designen. Uterommet Strandlyck-
an leveres med våre glasspartier Superior til bruk i prinsipp året rundt, 
eller med den litt enklere profilen Elegance+, som sørger for en lang og 
herlig høst i uterommet.

SKÄLVIK STRANDLYCKAN

Bredde: 3 796, 3 998, 4 141, 4 432, 4 642,  
5 146, 5 356, 5 552, 5 832, 6 504 eller 
7 078 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde:: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, kun rettvendte  
skyvepartier, uten midtstolpe.  
Farge Hvit Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,7.
Takmateriale: Glasstak, 25 mm, 
Thermofloat.   
Stolper: 90 mm (nockstolpe 120 mm).
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 3 858, 4 192, 4 470, 5 214, 5 882,  
6 166 eller 6 834 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Superior, skyvepartier, kun rett-
vendte, uten midtstolpe. En gavl med faste 
partier. Farge Hvit Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,1. 
Takmateriale: Glasstak, 35 mm, 
Thermofloat. 
Stolper: 120 mm.
Lås: Innvendig ISEO-lås.

Bredde: 5 194, 5 386, 5 582, 5 862,  
6 130, 6 534, 6 820 eller 7 108 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, kun rettvendte 
skyvepartier, uten midtstolpe. Farge 
Hvit Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,7.
Takmateriale: Glasstak: 25 mm,  
thermofloat.
Stolper: 90 mm.
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 5 214, 5 882, 6 166, 6 834 eller 
7 390 mm.
Dybde: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm
Partier: Superior, skyvepartier, kun 
rettvendte, uten midtstolpe. En gavl 
med faste partier. Farge Hvit Ral 9010.  
Glass: 2-lags glass med energibelegg, 
U-verdi 1,1.
Takmateriale: Glasstak, 35mm, 
Thermofloat. 
Stolper: 120 mm.
Lås: Innvendig ISEO-lås.

Forbehandlet konstruksjon, stor 
værpakke, lamellgardiner, høyre/
venstre gavl, belysningspakke, 
komfortpakke.
  

Forbehandlet konstruksjon, stor 
værpakke, lamellgardiner, høyre/
venstre gavl, belysningspakke, 
liten værpakke. 

Komforttilbehør Komforttilbehør
Snøsone: 2,5
Ventil integrert i konstruksjonen.  
2 stk. hvite.
Takrenne i blikk inngår,  
antikkhvit, svart eller sølv metallic. 
Tegningsunderlag for byggetillatelse  
og byggemelding.

Snøsone: 2,5
Ventil integrert i konstruksjonen.  
2 stk. hvite.
Takrenne i blikk inngår,  
antikkhvit, svart eller sølv metallic. 
Tegningsunderlag for byggetillatelse  
og byggemelding.

Faktarute Faktarute

trettito - UTEROMSKATALOGEN



LERVIK

Lervik er et klassisk uterom som passer til de aller fleste husmodeller. 
Med sine brutte hjørner og sadeltak får rommet en form som smelter godt 
inn med huset. Lervik leveres i varianter med glasspartier for alle sesong-
er. Taket er opalfarget kanalplast 16–50 mm.

Eketånga har pulttak i opalfarget kanalplast som gir et mykt og filtrert 
lysinnslipp i uterommet. Brutte hjørner er en fin detalj, som gir uterommet 
en pen utside. Eketånga kan leveres i både sommer-, høst- og vinterut-
førelse, helt etter ønsker og behov.

EKETÅNGA

Bredde: 3 796, 3 998, 4 141,  
4 432, 4 642, 5 146,  
5 356, 5 552, 5 832, 6 504 
eller 7 078 mm.
Dybde: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Elegance, kun 
rettvendte skyvepartier, 
uten midtstolpe. Farge Hvit 
Ral 9010.
Glass: 1-lags glass med 
energibelegg, U-verdi 3,9
Takmateriale:  
Plasttak: Opal 16 mm.
Stolper: 90 mm.
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 5 194, 5 386, 5 582, 
5 862, 6 130, 6 534, 6 820 
eller 7 108 mm.
Dybde: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Elegance, kun 
rettvendte skyvepartier, uten 
midtstolpe.  
Farge Hvit Ral 9010.
Glass: 1-lags glass med 
energibelegg, U-verdi 3,9.
Takmateriale:  
Plasttak: Opal 16 mm.
Stolper: 90 mm  
(mønestolpe 120 mm).
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 3 796, 3 998, 4 141,  
4 432, 4 642, 5 146, 5 356,  
5 552, 5 832, 6 504 eller  
7 078 mm.
Dybde: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier:  Elegance+, kun 
rettvendte skyvepartier,  
uten midtstolpe.  
Farge Hvit Ral 9010.
Glas: 2-lags glass med 
energibelegg, U-verdi 1,7.
Takmateriale:  
Plasttak: Opal 25 mm.
Stolper: 90 mm.
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 5 194, 5 386, 5 582, 
5 862, 6 130, 6 534, 6 820 
eller 7 108 mm.
Dybde: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, kun 
rettvendte skyvepartier,  
uten midtstolpe.  
Farge Hvit Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med 
energibelegg, U-verdi 1,7.
Takmateriale:  
Plasttak: Opal 25 mm.
Stolper: 90 mm  
(mønestolpe 120 mm).
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 3 858, 4 192, 4 470,  
5 214, 5 882, 6 166 eller  
6 834 mm.
Dybde: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Superior, skyvepar-
tier, kun rettvendte, uten 
midtstolpe. En gavl med 
faste partier.  
Farge Hvit Ral 9010.
Glas: 2-lags glass med 
energibelegg, U-verdi 1,1.
Takmateriale: 
Plasttak: Opal 50 mm.
Stolper: 120 mm.
Lås: Innvendig ISEO-lås.

Bredde: 5 214, 5 882, 6 166,  
6 834 eller 7 390 mm.
Dybde: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Superior, skyvepar-
tier, kun rettvendte, uten 
midtstolpe. En gavl med 
faste partier.  
Farge Hvit Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med 
energibelegg, U-verdi 1,1.
Takmateriale:  
Plasttak: Opal 50 mm.
Stolper: 120 mm.
Lås: Innvendig ISEO-lås.

Forbehandlet konstruksjon, stor 
værpakke, lamellgardiner, høyre/
venstre gavl, belysningspakke, 
komfortpakke.

Komforttilbehør
Forbehandlet konstruksjon, stor 
værpakke, lamellgardiner, høyre/
venstre gavl, belysningspakke, 
liten værpakke.

Fakta
Snøsone: 2,5
Ventil integrert i konstruksjonen.  
2 stk. hvite.
Takrenne i blikk inngår,  
antikkhvit, svart eller sølv metallic. 
Tegningsunderlag for byggetillatelse  
og byggemelding.

Komforttilbehør Faktarute
Snøsone: 2,5
Ventil integrert i konstruksjonen.  
2 stk. hvite.
Takrenne i blikk inngår,  
antikkhvit, svart eller sølv metallic. 
Tegningsunderlag for byggetillatelse  
og byggemelding.

UTEROMKATALOGEN - trettitre



Tylösand er en av Santex mest populære modeller. Rommet er rektang-
ulært og har et pulttak av 16 mm plast. I selve konstruksjonen er det 
integrert to ventiler. Aluminiumprofilene er hvite som standard. Tylösand 
leveres med tre forskjellige glasspartier, avhengig av hvilken sesong rom-
met skal benyttes.

TYLÖSAND

Forbehandlet konstruksjon, stor 
værpakke, lamellgardiner, høyre/
venstre gavl, belysningspakke, 
liten værpakke.
  

Komforttilbehør Faktarute
Snøsone: 2,5
Ventil integrert i konstruksjonen.  
2 stk. hvite.
Takrenne i blikk inngår,  
antikkhvit, svart eller sølv metallic. 
Tegningsunderlag for byggetillatelse  
og byggemelding.

Bredde: 3 762, 3 954, 4 150, 
4 430, 4 698, 5 102, 5 388, 5 
676, 5 970 eller 6 390 mm.
Dybde: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Elegance, kun 
rettvendte skyvepartier,  
uten midtstolpe.  
Farge Hvit Ral 9010. .
Glass: 1-lags glass med 
energibelegg, U-verdi 3,9.
Takmateriale:  
Plasttak: Opal 16 mm.
Stolper: 90 mm.
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 3762, 3 954, 4 150,  
4 430, 4 698, 5 102, 5 388,  
5 676, 5 970 eller 6 390 mm
Dybde: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, kun 
rettvendte skyvepartier, uten 
midtstolpe.  
Farge Hvit Ral 9010..
Glass: 2-lags glass med 
energibelegg, U-verdi 1,7.
Takmateriale:  
Plasttak: Opal 25 mm.
Stolper: 90 mm.
Lås: Innvendig skyvelås.

Bredde: 3 784, 4 452, 4 736, 
5 404 eller 5 960 mm
Dybde: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihøyde: 2 000 mm.
Partier: Superior, skyvepar-
tier, kun rettvendte, uten 
midtstolpe. En gavl med 
faste partier.  
Hvit farge Ral 9010.
Glass: 2-lags glass med 
energibelegg, U-verdi 1,1.
Takmateriale:  
Plasttak: Opal 50 mm.
Stolper: 120 mm.
Lås: Innvendig ISEO-lås.
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TILVALGSPAKKER TIL

+ LITEN VÆRPAKKE
Beskyttende aluminiumkledning på konstruks-
jonens mest utsatte deler - frontbjelke og gav-
ltakstol. Farge hvit. Utføres i kombinasjon med 
grunnbehandlet konstruksjon. Passer til rom 
med pulttak som Tylösand, Skälvik, Steninge, 
Eketånga, Mellbystrand og Strandlyckan.

+ STOR VÆRPAKKE
Et beskyttende lag aluminium på hele kon-
struksjonen utvendig. Hvitmalt, eller med 
spesialmaling i kombinasjon med fargepakke. 
Utføres i kombinasjon med grunnbehandlet 
konstruksjon.

+ BELYSNINGSPAKKE
LED-belysning med tilbehør. Monteres i  
takstolene. 3 stk. lyspunkter per takstol.

+ SOLBESKYTTELSESPAKKE   
   GLASSTAK 
Solbeskyttelse i glasstaket. 
Passer til rom med glasstak som Skälvik,  
Torekov og Mellbystrand.

+ FORBEHANDLEDE BORD
Impregnerte bord beiset med et lag hvit  
dekkbeis.
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TILVALGSPAKKE TILL

+ LAMELLGARDINER
   VENSTRE OG HØYRE GAVL
Lamellgardiner til gavlene sett forfra. Betjenes 
og parkeres på den siden som er nærmest 
husfasaden.

+ FARGEPAKKE
Spesialmaling for aluminium. Fargevalg: Ly-
segrå RAL 9006 (blank), Antrasittgrå RAL 7016, 
struktur, Rød RAL 3004, struktur eller Grå gris 
900 Sable, struktur. Fargevalget påvirker også 
værpakker og ventiler. Standard er hvit RAL 
9010, blank. Passer til rom med vinterpartier 
som Superior.

+ KOMFORTPAKKE
Lufteluker i de faste partiene med brutt 
hjørne. Passer til rom med brutte hjørner 
som Lervik, Torekov, Norrviken, Eketånga, 
Mellbystrand og Strandviken.

UTEROMKATALOGEN - trettisju



Sjekkliste ved kjøp av allrom, 
vinterhage, uterom, løse partier og tak
Å kjøpe en vinterhage er en investering for livet. Se på prisene og sammenlign 
hva en egentlig får for pengene. På tilbudet ser det bra ut, men hva er egentlig 
forskjellen? Spør alltid Santex, for å unngå uventede kompletteringer og mer-
kostnader!

Faste partier

Tetningslist rundt hele åpningen, mellom partiene og  
trekonstruksjonen. 

Dryppkant, på over- og underprofilen, slik at vannet ikke renner 
inn i partiet. Hindrer at det må foretas platearbeider.

Dekorprofil som skjuler spalten/skjøten mellom parti og stolper.  
Dekker også synlige spalter mellom parti og stolper i overkant.

Varm kant i stedet for aluminiumlist i isolerglassene  
minimerer kuldevandring. 

Brutte kuldebroer med integrert tetningslist. Hindrer at kulden mot 
profilens utside ledes inn til profilens innside. Maksimal tetting mot 
konstruksjonen.

Gulvprofil, som leder ut kondensvann.

Tett innglassingslist, som ikke påvirkes av varme og kulde. Listen 
heller, slik at vannet renner av. Med utett innglassingslist blir det 
hull i hjørner og lekkasje.
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Ingen synlige skruer.

Lufteluke med dryppkant øverst = fullstendig tett. Smidige og 
bekvemme håndtak. Stødige profiler som ikke vrir seg når de åpnes 
og lukkes. Hengslenes funksjoner gir god ventilasjon både over og 
under lufteluken.

Skyvepartier

Tetningslist rundt hele åpningen, mellom partiene og selve 
trekonstruksjonen.

Tett innglassingslist, som ikke påvirkes av varme og kulde. Listen 
heller, slik at vannet renner av. Med utett innglassingslist blir det 
hull i hjørner og lekkasje.

Dobbel tetning med bust i U-profilen for bedre tetning der dør 
eller vindu skyves igjen.

Dreneringshull i midtstolpeprofil, dvs. profil som deler rutene og nedre 
profil på skyvepartiet. Vannet renner ut på utsiden - og ikke inn i 
rommet!

Nedre sporprofilen heller maksimalt og dreneres i henhold til 
bestilling fra hver kunde. Vannet renner av profilen!

Dryppkant, på over- og underprofilen, slik at vannet ikke renner inn i 
partiet. Hindrer at det må foretas platearbeider.

Sikkerhetskloss som forenkler montering og vedlikehold, samt 
sikrer at partiene ikke kan rase ut ved eventuelle setninger i 
underlaget.

Varm kant i stedet for aluminiumlist i isolerglassene  
minimerer kuldevandring.

Klassifiserte og veldesignede hakelåser, klasse 1 og 3, for best 
mulig beskyttelse mot innbrudd.

Brutte kuldebroer med integrert tetningslist. Hindrer at kulda mot 
profilens utside ledes inn til profilens innside. Maksimal tetning 
mot konstruksjonen.

Myke, stille og tette overganger med gummilist mellom  
skyvepartiene. Ikke metall mot metall.
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Sammenlign oss gjerne!

Vi har laget en praktisk sjekkliste, som kan brukes som un-
derlag ved kontakt med eksperten fra Santex. Sammenlign 
produktene på markedet. Ring gjerne vår forbrukersupport 
på 00 46 35 17 23 00 ved eventuelle spørsmål.

Mer informasjon
Våre lokale salgspartnere har stor kunnskap om produktene våre og kan 
gi mange verdifulle tips, både ved planlegging og bygging. Finn nærmes-
te Santex-ekspert på www.santex.no.

Trekonstruksjon

Lett å gjøre rett! Leveres som byggesett ferdigkappet og bear-
beidet til minste detalj.

Brutt hjørne, 45°, er ferdigmontert i limtrekonstruksjonen.

Takbjelker hviler mot regel. Ikke nødvendig med bjelkesko!

Alle fester og skruer inngår i pakken. Tjærepapp til stolper 
er inkludert!

Integrert tetning i stolper. 

Kan leveres forbehandlet med olje eller beis.

Tak

Øvre skjøteprofil i aluminium med integret gummitetning. 

Brutt kuldebro i takprofilsystemet. Gjør rommet varmere og 
reduserer fare for kondens. 

UV-beskyttet belegg på over- og undersiden av kanalplasttaket. 
Takplatene brytes derfor ikke ned, krakelerer eller gulner av 
solstrålene. 

Aluminiumlist, i stedet for dreneringstape på forkanten av tak-
platen. Leder ut kondensvann og reduserer fare for algetilvekst.

Sterkt sollys ledes bort av heldekkende, hvit plate. Viktig for å 
kunne kontrollere lysinnslipp i rommet.

Skyvetak gjør det mulig å åpne opp og ventilere.

Lyddempende takplate med celleplastisolert, hvit takplate som 
holder både sollys og sterk varmestråling ute.

Santex Konkurrent

?

Limtre av beste kvalitet. Produsert ifølge EN 386  
og klassifisert av SP

Hvert enkelt bord er beregnet bærekraftig individuelt ifølge Eurocode.

Båndplatetak med U-verdi ned til 0,35.

Glasstak på 25, 35 eller 50 mm avhengig av bruk.  

UTEROMKATALOGEN - trettini

Rommet er p-merket



www.santex.no

info@santex.se

+ 46 35-17 23 00
Ring oss for å prate om perfekte uterom

Du kan finne alle 

våre forhandlere på www.santex.no

Perfekte uterom by Santex
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