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Följ med till Nödinge
 och ett uterum med utsikt.

Koppla av i uterummet
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uterum i serien ”Design 

by Santex”.
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Vi tipsar om smarta och 
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Ett uterum är så mycket 
mer än bara ett rum.  

6

Riktiga uterum produceras av Fem punkter AB för Santex system AB.
Kontakt: info@santex.se, www.santex.se

Sid. 12, 14, 16-19 och 24
Foto: Nicklas Rudfell

Foto
Sid. 1, 4, 6-11, 26-31, 34, 
36 och 40-41
Foto: Anders Nicander

Det är varma sensommarkvällar tillsammans 
med nära och kära. Det är höstmys när vinden 
blåser kall utanför och det är en plats där du 
kan möta våren redan innan de första kro-
kusarna letat sig upp genom myllan. Riktiga 
uterum är ett inspirationsmagasin för dig som 
vill lyfta ditt hem till nästa nivå. För dig som 
vill upptäcka alla fördelar med ett rum som är 
både ute och inne.

Trevlig läsning!
/Santex
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     ALLA SANTEX UTERUM ÄR P-MÄRKTA
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     ALLA SANTEX UTERUM ÄR P-MÄRKTA

P-märkning av uterum  
ger ökad trygghet för kunden
P-märkning har länge varit en självklarhet för att visa kvalitet på fönster och andra byggprodukter. 
I början 2017 lanseras P-märkning även för uterum. Santex har suttit med i expertgruppen tillsam-
mans med RISE (tidigare SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) för att ta fram märkningen. 
– I grund och botten handlar P-märkningen om trygghet för dig som beställare, säger Börje Gus-
tavsson, projektledare på RISE. 

Santex har tillverkat högkvalitativa uterum i över 30 år. 
Produkterna sticker ut på marknaden tack vare hög kvalitet på 
allt från detaljer till hela konstruktionen. 

– Med P-märkningen kontrolleras prestandan på uterum, 
men det är fortfarande viktigt att känna på skillnaden mellan 
olika leverantörers kvalitet när det gäller till exempel stabili-
tet, finish och känsla. Det är aspekter som inte omfattas av 
P-märkningen, säger Kent Pålsson, utvecklingschef på Santex. 

Testerna som föregår märkningen har genomförts av 
RISE (som tidigare hette SP). Där utsätts uterummen för 
vatten-, vind- och lufttätshetstester. Även andra material som 
gummilister och plastdetaljer, som ingår i rummen, dokumen-
teras och verifieras för att produkten ska hålla länge. 

– Egentligen kan man säga att det är en kvalitetskontroll för 
hela företaget eftersom man belyser allt från avvikelsehante-
ring till orderflöde, berättar Kent. 

– I grund och botten handlar P-märkningen om trygghet för 
dig som beställare. Du ska kunna känna dig trygg när du köper 
en P-märkt produkt och den ska också hålla över tid, berättar 
Börje Gustavsson som varit sammanhållande projektledare för 
P-märkningen på RISE. 

Definitionen på uterum har länge varit en gråzon. P-märk-
ningen definierar tydligt vad ett uterum är och delar in 

uterummen i tydliga prestandanivåer efter hur de ska 
användas. 

– Ett P-märkt uterum uppfyller alla boverkets byggregler 
(BBR). Ett rum byggt i lösvirke klarar oftast inte de kraven. 
Köper du ett uterum från Santex blir skillnaden tydlig, 
berättar Kent. 

För Santex del innebär P-märkningen att hela det egenpro-
ducerade sortimentet av uterum blir P-märkt - både kompletta 
rum och enskilda delar. 

– Det är naturligtvis otroligt roligt och ytterligare ett kvitto 
på att vi har genomgående hög kvalitet, säger Kent. 

För att göra märkningen ännu tydligare för kunden kommer 
märkningen även att delas in i tre klasser beroende på vilken 
prestanda produkten har. 

– Klass 3 har högst prestanda och klass 1 lägst. För Santex 
del motsvarar det ganska bra vårt sortiment och de U-värden 
vi kommunicerat mot marknaden hela tiden, berättar Kent. 

– Vi har ställt upp höga krav i P-märkningen för uterum och 
som kund kan du känna dig trygg med att de produkter som 
fått märkningen är bra. Det finns till och med produkter som 
överstiger kraven, men det syns tyvärr inte i själva P-märk-
ningen, berättar Börje Gustavsson. 

5
ETT MAGASIN FRÅN SANTEX NR 1/2017

Uterum med P-märkning har genomgått flera olika tester för bland annat vatten, vind, lufttäthet 

och U-värde. För dig som väljer ett P-märkt uterum innebär det att du kan känna dig säker på att 

rummet håller hög kvalitet – under lång tid. Alla våra uterum är P-märkta. Det betyder att våra 

produkter inte bara uppfyller lag- eller myndighetskrav utan också andra (ofta högre) krav som 

marknaden efterfrågar. 

Läs mer på www.santex.se/p-markning



I villaområdet Stenhammar en bit utanför Lidköping bor Jennie, Per-Anders och 
deras tre döttrar. För dem har uterummet blivit en naturlig förlängning av hemmet 
och ett av husets mest använda rum.
— Det är i uterummet familjen samlas och det är här vi umgås med nära och kära. 
Vi har haft middagar, julfirande och till och med disco i uterummet, berättar de.
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Skräddarsydda uterum Skräddarsydda uterum

ETT RUM ATT UMGÅS I

FAMILJEN EMNE-BÄCKMAN
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Skräddarsydda uterum

När familjens gamla uterum började sjunga på sista versen 
vände de sig till Optimera i Lidköping och valet föll till 

slut på ett uterum från Santex.
— Vi visste att vi ville ha ett vinterbonat rum som vi kunde 

använda hela året, berättar Jennie. Vi kollade i lite broschyrer, 
pratade med personalen och bestämde oss egentligen ganska 
fort för ett Santex-rum, fortsätter hon. 

Familjen valde att anlita Lidans bygg, en lokal byggfirma, för 
att ta hand om monteringen och efter bara några veckor stod 
det nya uterummet på plats.

— Det funkade jättebra. De tog hand om hela byggprocessen 
och skötte kontakten med allt från elektriker till plåtslagare, 

berättar Jennie. Perfekt och smidigt för oss som har tummen 
mitt i handen, fortsätter hon med ett skratt.

Möjlighet att öppna upp
Ända sen det stod klart så har familjens uterum använts flitigt 
under både under sommar- och vinterhalvåret.

— Under sommaren drar vi upp skjutdörrarna ut mot poolen 
och skapar lite av ett stort vardagsrum med badmöjligheter, 
säger Per-Anders. Vi har även ett spabad i anslutning till 
uterummet, så vi kan faktiskt bada året runt, fortsätter Jennie.

Altanen med pool och spabad ligger i en insynsskyddad del 
av trädgården med uppväxt häck och staket.



Skräddarsydda uterum
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Skräddarsydda uterum

Grönska i uterummet 
förhöjer mysfaktorn.
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Skräddarsydda uterum

— Vi bor mitt i ett villaområde och det ligger en busshåll-
plats precis utanför trädgården, så det är skönt att kunna vara 
lite privata, säger Jennie.

Uterummet är stort och här finns gott om plats för både tv, 
matsalsbord och soffa.

— Det är vårt största rum så alla får plats. Så fort vi ska 
umgås, ha kalas eller fredagsmys så är det uterummet som 
gäller - det är där vi dukar upp och har mysigt, berättar 
Jennie.

Ett uterum året om
Uterummet och poolen för så 
klart tankarna i första hand till 
sommaren, men faktum är att det 
vinterbonade rummet används 
minst lika mycket under den kalla 
tiden på året. 

— Det är fantastiskt att använda 
det vintertid. Att bara sitta bakom 
glaspartierna med en kopp kaffe 
är väldigt mysigt. Helst ska det 
vara lite snö ute också, säger Jennie. Den mörka tiden på 
året bidrar också den integrerade belysningen i takfoten till 
mysfaktorn, fortsätter hon.

Uterummet är utrustat med golvvärme, så det är varmt och 
skönt året runt.

— Rummet håller värmen fantastiskt bra. Vi har en liten 
värmefläkt som vi kan ta till om det blir riktigt kalla dagar, 
men oftast räcker golvvärmen gott och väl, berättar Jennie.  

Det stora uterummet är smakfullt inrett i enhetlig färgskala 
och gröna växter. 

— Det började med att vi ville ha ett olivträd. Sen har det 
blivit både ett citronträd och ett apelsinträd av bara farten, 
säger Jennie. Odling är inget specialintresse för mig, men 

det är väldigt mysigt med lite 
grönska i uterummet, fortsätter 
hon.

Mer än bara ett uterum
För familjen Emne-Bäckman har 
uterummet blivit mer än bara 
ett uterum. Det är i praktiken 
en väldigt allsidig utbyggnad av 
huset. En plats för liv, rörelse 
och skratt men också en plats för 
njutning och avkoppling. 

— Men framför allt har det 
blivit en plats att umgås på. Det är här vi spenderar tid med 
våra vänner och det är här vi firar jul. Vi är så nöjda med vårt 
uterum, avslutar Jennie och Per-Anders.

Under sommaren drar vi 
upp skjutdörrarna ut mot 
poolen och skapar lite av 
ett stort vardagsrum med 

badmöjligheter.
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Skräddarsydda uterum
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Skräddarsydda uterum

Uterummet har blivit en plats  
att umgås på. Det är här vi  

spenderar tid med våra vänner.
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Tips från arkitekten Tips från arkitekten

När du ska bygga ett uterum är det 
viktigt att du tänker efter noga  innan du 
bestämmer dig hur rummet ska se ut 
och hur stort det ska vara.  
– Den viktigaste frågan du bör ställa till 
dig själv är: ”Hur vill jag använda mitt 
uterum?”, säger Klas Sjöstrand, som 
driver arkitektbyrån Arklas i Malmö. 

Planering är nyckeln
till ett lyckat uterum 

KLAS SJÖSTRAND

För många är uterummet en plats att umgås; en slags 
förlängning av vardagsrummet. Här vill man kunna sitta 

och njuta av en god måltid och  spendera kvalitetstid tillsam-
mans med nära och kära.

– Jag brukar rekommendera att man ser till så att det finns 
en bra kommunikation med köket, säger Klas  Sjöstrand. Det 
underlättar mycket om man slipper springa genom hela huset 
med tallrikar och kaffe kannor, fortsätter han.

– Ett vanligt misstag är att göra sitt uterum för litet, 
 förklarar Klas. En matplats och en liten sittgrupp och sen är 
uterummet plötsligt fullt. Ta till några kvadratmeter extra - det 
kommer du inte att ångra. Tänk på att om du väljer ett uterum 
med brutna hörn så försvinner några kvadratmeter som det 
kan vara bra att kompensera för.

Ekonomisk investering
Ett uterum kan vara ett billigt sätt att förändra sitt hus och i ett 
område med likformig bebyggelse kan ett snyggt uterum vara 
ett trevligt sätt att sticka ut på. 

– En vinkel på huset gör fasaden mer spännande och vid 
en försäljning är det också ett utmärkt sätt att locka köparnas 
intresse, tipsar Klas. 

Det har stor betydelse i vilket väderstreck ditt uterum  
ligger - både när det gäller värme och ljus.

– Från norr och öst kommer ett mjukt och behagligt ljus, 
medan det från söder och väster kommer ett  betydligt skarpare 
ljus, säger Klas.

Ta hänsyn till huset 
När du bestämmer hur ditt nya uterum ska se ut så bör du 
alltid ta hänsyn till hur ditt befintliga hus ser ut. Om du har ett 
äldre hus i lantlig stil så är det bra om uterummet smälter in så 
bra som möjligt i huset. 

– Men om du har en modern stadsvilla så kan det vara 
effektfullt att jobba med kontraster. Till ett helvitt hus blir 
det ofta väldigt snyggt med en grön eller mörkgrå stomme på 
uterummet, säger Klas.

Tomter i nya bostadsområden är ofta små och husen ligger 
relativt tätt. Då är det extra viktigt att tänka på insynen i ditt 
uterum.

– Redan när du planerar bör du tänka på hur väl grannar 
och förbipasserande kan se in i ditt uterum. Ett tips kan vara 
att inte ha helglas i alla riktningar. Det minskar insynen och 
skapar en lite mer privat känsla, avslutar Klas. 



UTERUM + KÖK = SANT
 

Ofta använder du ditt uterum i samband med 
måltider av olika slag. Se därför till att det är 

smidigt att ta sig från köket till uterummet. Kan 
du ha en utgång direkt från köket så är det

optimalt.

SATSA PÅ KVALITET
 

När det gäller uterum så är det stor skillnad på 
de olika prisklasserna.  Undvik de billigaste skjut-

partierna på marknaden så undviker du också 
mycket problem.

TÄNK UTANFÖR BOXEN
 

...eller åtminstone utanför uterummet. Ibland 
vill du inte sitta inne i  uterummet och då är det 
bra att ha en trevlig  utomhusyta i anslutning till 
ditt  uterum. Kanske ett enkelt trallgolv eller en 

 stensättning.

TÄNK PÅ INSYNEN
  

Se till att du kan vara helt ostörd och fri från in-
syn i  åtminstone en liten del av ditt uterum. En 
insynsfri hörna kan vara guld värd när nyfikna 

 grannar är ute och rastar hunden.

TÄNK PÅ YTAN!
 

Om du gör ett för litet uterum är det både 
krångligt och dyrt att åtgärda i  efterhand. Tänk på 
att brutna hörn ”stjäl” en hel del yta, så ta gärna i 

lite extra!

SE TILL ATT DU KAN VÄDRA
 

Under heta sommardagar kan det bli ordentligt 
varmt i ditt uterum. Se till att du har öppnings-

bara  partier åt minst två håll så du kan få 
 genomdrag när du vädrar.
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Tips från arkitekten

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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MINNESREGEL  

FÖR U-VÄRDET 

Lågt U-värde =  

hög isoleringsförmåga 

Högt U-värde =  

låg isoleringsförmåga
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VI HADE I ALLA FALL 
TUR MED U-VÄRDET
När du ska välja uterum så kommer du att komma i kontakt med begreppet U-värde. Det 
är ett mått på hur mycket värme som passerar genom en kvadratmeter av ett material vid 
en grads temperaturskillnad. Men vad innebär det egentligen? Vi ser till att du förstår det 
du behöver veta och hjälper dig att ställa de rätta frågorna när du besöker din återförsäljare.

U-VÄRDE

Som du säkert har förstått så handlar U-värdet om 
hur väl isolerat ditt uterum är. Ju lägre U-värde 

desto tätare och mer välisolerad är konstruktionen. En 
modern yttervägg i ett hus har till exempel ett U-värde 
på ungefär 0,1 medan ett vanligt treglasfönster har ett 
U-värde på ungefär 1,0-1,3 på hela konstruktionen.

Det som i slutändan avgör vilket U-värde du ska 
sikta på är hur du tänker dig att ditt nya uterum ska 
användas. Vill du kunna använda det året runt ska du 
satsa på ett så lågt värde som möjligt, men om du tänker 
dig ett uterum som bara kommer användas under vår, 
sommar och höst så kan du välja ett lite högre U-värde.

Det är viktigt att du inte stirrar dig blind på U-värdet 
för glaset. Många tillverkare redovisar bara detta och det 
är alltid lägre (bättre) än för hela konstruktionen. Även 
aluminiumprofilerna leder kyla och om du till exempel 
har en oisolerad grund eller en otät stomme så hjälper 
det inte att fönstrena har ett lågt U-värde. Eftersom 
värme stiger uppåt är också taket en kritisk punkt som 
måste vara väl isolerat. När du väljer ett isolerat uterum 

från Santex med bruten köldbrygga* så redovisar 
vi alltid U-värdet för hela konstruktionen, inklusive 
aluminium profiler, luftspalter och gummilister. Alla 
beräkningar utförs och verifieras av RISE (tidigare SP, 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

För att ditt nya uterum ska få ett bra och energi- 
effektivt slutresultat så är god passform och noggrann 
montering två nyckelfaktorer. På de modeller som ska 
vara riktigt täta är det viktigt att anslutningen mot huset 
är fackmanna mässigt utförd. 

Våra uterum är P-märkta. Det innebär att de har 
testats för både vatten, vind, lufttäthet och U-värde. 
Det är en kvalitetsstämpel som gör att du som kund 
kan känna dig trygg med att våra produkter håller hög 
kvalitet.  

*Bruten köldbrygga: Aluminiumprofiler leder kyla och 
för att hindra kylan från att tränga in i uterummet så 
är profilen avdelad med en plastprofil i mitten som ger 
en effektiv isolering.



STORSLAGEN
UTSIKT

Skräddarsydda uterum
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Skräddarsydda uterum



Ett uterum med storslagen utsikt som bjuder på 
allt från inkommande fartyg i Trelleborgs hamn 
till ett böljande och omväxlande naturlandskap. 
Det är vad Benny och Marita Johnsson skapat i 
Mellanköpinge strax utanför Trelleborg.  
– Vi har sol från klockan elva tills den går ner, 
berättar Benny.

Ett uterum fanns med på ritningen redan när Benny och 
Marita Johnsson byggde sitt drömhus 2010. Grunden var 

förberedd men när Benny skulle förverkliga uterummet 2014 
var det en utmaning att hitta glaspartier som passade.

– Det vara bara Santex produkter som var flexibla nog att 
passa mina mått, berättar Benny. 

Bennys uterum är ett skräddarsytt rum anpassat till husets 
form - en modern skånelänga med två flyglar som binds 
samman av en huskropp. 

– Jag tog kontakt med Optimera i Trelleborg och fick bra 
hjälp där och jag fick även mycket bra hjälp av Santex att rita 
upp rummet så att det passade huset. 

Uterummet är placerat på en av flyglarna med långsidan 
mot söder och gaveln mot väster för att maximera solens 
närvaro. 

– Vi har sol från klockan elva på förmiddagen tills den går 
ner. Det gör att vi kan använda rummet från tidig vår till 
sen höst trots att vi inte har det uppvärmt eller vinterbonat, 
berättar Benny. 

Partierna i Bennys uterum heter Elegance+ och har ett 
U-värde på 1,7 på glasen. Taket är av opalfärgad 35 mm 
kanalplast vilket gör att det inte släpper in för mycket ljus - 
men inte heller för lite!

– Det blir väldigt behagligt ljus och vi använder rummet i 
princip varenda dag från april till  oktober, konstaterar Benny. 

När uterummet skulle monteras gjorde Benny det mesta 
arbetet själv tillsammans med sina söner och hjälpsamme 
grannen Kjell. 

– Det var bra att få hjälp - speciellt när bärlinan skulle på 
plats. Annars var det mycket smidigt. Det enda jag ångrar 
är att jag inte la några extra kronor på att få förbehandlad 
stomme. Nu stod jag i garaget och gjorde det själv, berättar 
Benny. 

– Men överlag är vi väldigt nöjda med vårt uterum och med 
hjälpen vi fick från både Optimera och Santex, avslutar Benny. 
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Skräddarsydda uterum

FAMILJEN JOHNSSON



Uterummet är placerat på en av  
flyglarna med långsidan mot söder  

och gaveln mot väster för att  
maximera solens närvaro. 

”
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Skräddarsydda uterum



Vi har sol från klockan elva på för-
middagen tills den går ner. Det gör 

att vi kan använda rummet från tidig 
vår till sen höst trots att vi inte har 

det uppvärmt eller vinterbonat.

”
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Skräddarsydda uterum



Våra uterumsmodeller finns i 

flera olika varianter  beroende 

på under vilken säsong du 

ska  kunna använda dem. Ju 

större del av året du vill kunna 

använda ditt uterum, desto 

lägre ska U-värdet på glasparti, 

grund och tak vara.

SÄSONG

Våra uterumsmodeller finns i 

mängder av olika bredder och 

djup så att du lätt kan anpassa 

dem till ditt hus. Alla mått hittar 

du på vår webbplats www.

santex.se. 

MÅTT

Välj bland 100-tals färger i

RAL-/Futuraskalan så att du 

får en färg som passar ditt hus. 

Välj också bland våra färdiga 

tillbehörspaket eller kombinera 

ditt eget med allt från lamell-

gardiner till spotlights. 

FÄRG & TILLBEHÖR

Vill du få en flygande start på ditt uterumsprojekt? Då ska du ta en titt på 
våra nio färdigritade uterumsmodeller. Här har våra konstruktörer och
arkitekter valt form på rummet och matchat med ett passande tak och tillval. 

Det betyder att du kan fokusera på det roliga - glaspartier, inredning, färger och tillbehör. Men det 
betyder inte att flexibiliteten minskar. Tvärtom! Våra uterumsmodeller finns i flera olika bredder, 
djup och höjd så att du kan anpassa dem efter ditt hus, dina önskemål och dina behov.

Vill du designa ditt uterum från grunden? Då kan du självklart göra det också. Ta kontakt med oss 
eller besök någon av våra utställningar så får du den hjälp du behöver. 

9 UTERUMSMODELLER
Välj mellan

eller skräddarsy efter dina behov
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”Design by Santex är en serie färdigritade och 
färdigutrustade modeller där våra arkitekter och 

konstruktörer har fått designa uterum utifrån  
våra mest populära modeller.

Förläng sommaren. 

Njut av ditt uterum vår, 
sommar och höst.

Använd ditt uterum under 
större delen av året. 

TOREKOV

TYLÖSAND

STRANDLYCKANMELLBYSTRAND

LERVIK

EKETÅNGA

STENINGESKÄLVIK

NORRVIKEN
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MODELL Torekov

Uterummets brutna hörn och sadeltaket i glas 
skapar en exklusiv helhet och en fantastisk 
känsla av rymd. Torekov går att få i höstutfö-
rande med våra profiler Elegance+ och i vinter- 

utförande med profiler ur vår Superior-serie. 

För fler mått, tillbehör, färger och mer 
 information besök www.santex.se/torekov
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För att kunna välja rätt glasparti behöver du först och främst fundera över hur du vill an-
vända ditt uterum. Ett uterum som ska användas året runt ställer förstås helt andra krav 
på isolerings förmåga än ett som bara är tänkt att förlänga sommarsäsongen med några 
månader.

GLAS
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VÄLJ RÄTT GLASPARTI 
TILL DITT UTERUM
Oavsett hur dina behov ser ut så har vi ett glasparti som passar dig.

Om du väljer våra Extendpartier med treglas så 
får du ett fasadparti som närmast kan liknas vid 

en yttervägg. U-värdet för vårt mest exklusiva system 
Extend ligger på låga 0,5 för glaset och 0,9 för hela 
konstruktionen, vilket gör att rummet fungerar lika bra 
på sommaren som under de allra kallaste vinter- 
månaderna. Ditt hus får ett nytt, ljust rum som du kan 
använda som bostadsyta året runt. 

Även våra glaspartier i  Superiorserien som har ett 
U-värde ner till 0,9 för glaset och 1,5 på hela konstruk-
tionen, lämpar sig för uterum som du vill kunna 
använda under årets alla årstider. Tänk bara på att 
Superiorserien inte är en utbyggnad av huset så du 
måste ha en dörr mellan huset och uterummet, så att 
man kan stänga under årets kallaste dagar. Vill du 

ha rumstempererat året runt så rekommenderar vi 
Extendserien. 

Är du inte i behov av ett rum som står emot minusgra-
der och snöstormar? Kanske ska du bygga ett uterum 
till sommarstugan? Då kan våra Elegancepartier med 
enkelglas vara ett bra  alternativ för dig. De finns även i 
en något mer påkostad variant med tvåglas och kallas 
då Elegance+.  Eleganceserien passar bra för dig som vill 
förlänga utesäsongen men inte nödvändigtvis behöver 
använda det under årets allra kallaste tid.

Dina glaspartier kan du, oavsett vilka du väljer, få i 
valfri kulör ur RAL-skalan. Kanske vill du hitta en färg 
som gör att ditt uterum smälter in i ditt hus - men tänk 
också på att det kan vara snyggt med ett uterum som 
sticker ut! 
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Skräddarsydda uterum



När Lars och Pernilla Dalberg flyttade in i sitt hus i Nödinge utanför Kungälv 
visste de redan från början att de skulle ha ett uterum.
– Vi hade ett enklare uterum där vi bodde innan som vi använde mycket, så 
det var självklart att vi skulle bygga ett uterum här också, berättar de.
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Skräddarsydda uterum

FINA UTSIKTER FÖR
FAMILJEN DALBERG



Skräddarsydda uterum

Läs mer om  
hur du väljer rätt 
prestanda till ditt 

uterum på 
s. 24



”

FAMILJEN DALBERG
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Skräddarsydda uterum

Vi har utsikt både över sjö och natur, det 
förhöjer verkligen upplevelsen i uterummet.

Huset hade redan en gjuten platta på plats för uterummet, 
vilket ställde en del speciella krav på bygget.

— Alla mått var givna redan från början, så vi sökte en 
leverantör som kunde leverera ett skräddarsytt rum. Vi hade 
hört mycket gott om Santex och när vi började titta runt bland 
leverantörerna så visade det sig ganska snabbt att ingen annan 
kunde leverera det som vi var ute efter, berättar Lars.

Familjen tog kontakt med Santex på en bo- och villamässa i 
Göteborg och fick redan från början ett bra intryck.

— Samarbetet fungerade jättebra. Vi åkte faktiskt ner till 
Halmstad och där fick vi väldigt bra hjälp av en av konstruk-
törerna på Santex. Eftersom jag visste att jag skulle bygga 
rummet själv var det skönt att få ställa alla mina frågor ansikte 
till ansikte, säger Lars. Jag rekommenderar verkligen den som 
ska bygga uterum att besöka utställningen i Halmstad. Där 
finns flera olika uterum uppbyggda och framför allt får man 
möjlighet att träffa produktspecialister som gärna svarar på 
alla dina konstiga frågar, fortsätter han.

Familjen Dalberg
Familjen består av Lars och Pernilla och deras två barn. Och 
så hunden Cookie, en livlig Welsh springer spaniel. Huset 
ligger på en höjd i Nödinge utanför Kungälv och utsikten är 
fantastisk.

— Vi bor faktiskt på ett berg, berättar Lars och beskriver 
smått lyriskt utsikten från uterummet. Vi har utsikt både över 
sjö och natur och det förhöjer verkligen upplevelsen i uterum-
met, säger Lars.

I anslutning till uterummet finns en träterass med pool som 
passar utmärkt för svalkande dopp under sommarens heta 
dagar.

— På sommaren kan vi välja själva om vi vill sitta ute på 
terassen eller om vi vill söka skugga inne i uterummet, säger 
Lars. Det blir väldigt flexibelt och vi kan njuta av semestern 
oavsett väder, fortsätter han.

För att undvika att det blir för varmt i uterummet har 
familjen valt att ha två takfönster som ger en bra ventilation. 

— De blir också ett trevlig ljusinsläpp som tillsammans med 
den höga takhöjden på 3,90 meter skapar en härlig känsla av 
rymd. Takfönstrena kan smidigt öppnas och stängas med hjälp 
av en fjärrkontroll, berättar Lars. 

Uterummet är beläget i nordväst, vilket gör att solen tittar 
fram strax efter lunch och sedan kan de njuta av kvällssolen 
ända tills den försvinner ner bakom horisonten i väster.

— Vi har spenderat många härliga kvällar här i vårt uterum, 
säger Lars och Pernilla. Vi använder det som ett extra vardags-
rum och det är ofta här vi tittar på TV, fikar och umgås. När 
barnen har kompisar hemma kan de smita ut i uterummet och 
stänga om sig och vara lite för sig själva, fortsätter de.

Jul i uterummet
Varje år firar familjen jul i uterummet. Det har blivit lite av 
en tradition ända sedan uterummet stod färdigt. Den höga 
takhöjden ger också bra möjligheter att skapa lite extra 
julstämning.

— Ja, det är faktiskt lite av en utmaning att få tag i en så hög 



» 
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Skräddarsydda uterum Skräddarsydda uterum

julgran, berättar Lars med ett leende.
Familjen valde från början att ha ett vinterbonat rum som 

de skulle kunna nyttja året runt - och det har de aldrig ångrat! 
— Vi spenderar nästan mer tid i uterummet under den kalla 

tiden på året än vi gör på sommaren, berättar Lars. Redan 
när jag byggde rummet var målet att bli färdig till jul, och jag 
minns att jag la den sista fogen i november, precis innan den 
första frosten kom, fortsätter han. 

Har byggt allt själv
Santex levererade stomme och glas, men hela monterings-

arbetet har Lars gjort själv.
— Det är en stor fördel med Santex produkter. Allt kommer 

kapat och färdigt så det är väldigt lättmonterat. För en van 
hemmafixare är det faktiskt inga större problem, säger Lars. 
Men medger att det var lite läskigt att inleda uterumsprojek-
tet med att sätta tigersågen i hustaket och såga upp ett stort 
hål.

Men oron släppte snabbt och projektet fortsatte utan 
missöden.

— Så fort vi hade fått den första limträbalken på plats 
och jag såg att alla mått stämde så kunde jag se det färdiga 
rummet framför mig, berättar Lars. Sen var det som att lägga 
ett stort pussel när vi såg uterummet steg för steg växa fram, 
fortsätter han. 

Lars minns tydligt när han satte dit den sista takfotsbrädan 
och kunde konstatera att den passade perfekt och uterummet 
var färdigt.

— Då var det nästan så det kom en liten tår i ögonvrån, 
berättar han.

Vad är det allra bästa med ert uterum?
— För mig är det känslan av att kunna vara både inomhus 

och utomhus på samma gång. Gränsen mellan inne och ute 
suddas liksom ut, säger Pernilla.

— För mig är det utsikten, säger Lars. Att sitta i uterum-
met och bara titta ut över nejderna är som balsam för själen, 
avslutar han.



”Det bästa med uterummet är känslan
av att kunna vara både inomhus och
utomhus på samma gång. Gränsen

mellan inne och ute suddas liksom ut.
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Skräddarsydda uterum



Inred ditt uterum

Fixa stilen
När ditt uterum väl är på plats så är det 

dags för dig att fixa till den där sista 

finishen som gör det till en plats att trivas 

på. Det är med inredningen du sätter din 

personliga prägel på ditt nya rum och ofta 

är det de små detaljerna som skapar den 

där känslan som du är ute efter.

Här tipsar vi om smarta prylar och  snygga 

inredningsdetaljer som ger ditt  uterum både 

karaktär och personlighet.

Låt dig inspireras!

Ayur matta från Chhatwal & 
Jonsson. Med ett uterum från 
Santex kan du inreda med väv-
da textilier som mattor, kuddar 
och soffor utan att riskera 
fuktskador.

Indefinite vase från Studio E.O.
Dekorera uterummet. Det är de 
små detaljerna som gör helheten. 

Tv med välvd skärm från Elgiganten.
Spendera mysiga kvällar i uterummet framför tv:n.

Line ljusstake, by Lassen. 
Levande ljus lyser upp vilken 
mörk kväll som helst.

Balance vas, Muuto.
Dekorera uterummet. Det är de 
små detaljerna som gör helheten. 

Blomvas, Mio. Dekorera med 
snittblommor eller använd
som ljuslykta.

Fikabricka, av Caroline Stiferling för 
I love design. Härlig bricka där fika 
står i centrum.

Spider soffbord, av Andreas Hansen för Eilersen.
Ett större soffbord i uterummet skapar möjlig-
heter att duka upp med sällskapsspel eller mat.
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Inred ditt uterum

Pernilla 3 liggfåtölj i grått fårskinn, 
Bruno Mathsson.
Spendera lediga dagar i en mjuk 
och skön fåtölj tillsammans med en 
bra bok eller tidning.

Diamond kudde, Klippan. 
Piffa upp soffan eller fåtöljen 
med kuddar i olika mönster 
och material.



PLAST

PLÅT

GLAS
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ALLA VÅRA TAK ÄR P-MÄRKTA
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TAKGUIDE

V ill du dra nytta av det naturliga ljuset i så 
stor utsträckning som möjligt så ska du välja 

ett genomskinligt takmaterial, antingen glas eller 
kanalplast. Båda släpper igenom ljuset, men också en 
del av värmen. Om du väljer ett genomskinligt tak, tänk 
på i vilket väderstreck ditt uterum ligger. Ljuset som 
kommer från söder och väster är väldigt skarpt, medan 
det kommer ett mer ”mjukt” ljus från norr och öster. 
Om ditt rum ligger i söderläge kan solskyddsglas eller 
en markis vara ett bra alternativ. 

Ett tak helt i glas ger en exklusiv känsla och skapar 
en fantastisk rymd i ditt uterum. Att ligga på rygg i 
behaglig rumstemperatur och titta ut genom taket och 
se stjärnorna gnistra är en riktigt häftig upplevelse. 
Tänk på att ett glastak åt söder kan göra att det blir 
väldigt varmt i ditt uterum under sommarens allra 
varmaste tid. Om du har ett brutet tak kan du välja att 
ha ett glastak på ena sidan nocken och ett täckt tak åt 

Taket på ditt uterum är viktigt av många orsaker. Eftersom värme stiger uppåt så kan ett 
dåligt isolerat tak bli en riktig energitjuv. Taket är också en väldigt viktig del i utseendet 
och påverkar i hög grad upplevelsen när du befinner dig i uterummet.

VÄLJ RÄTT TAK  
TILL DITT UTERUM
Glas, plast eller plåt? Olika takmaterial har olika fördelar. Vi guidar dig rätt!

det hållet där solen är som allra starkast. Ett kanalplast-
tak släpper igenom ljuset och filtrerar bort de skarpa 
reflexer som ibland kan uppstå när taket är helt i glas. 
Kanalplasttak är det vanligaste alternativet och går att  
få både med opalfärgad, klar, vit eller rökfärgad skiva.

Ett täckt tak stänger i högre grad ute värmen, men 
det släpper heller inte igenom ljuset. Den allra mest 
energieffektiva lösningen är ett isolerat bandplåttak, 
som många också väljer när uterummet ska harmonie-
ra så bra som möjligt med huset. Du kan också välja 
ett cellplasttak som du kan måla invändigt för en ökad 
inomhuskänsla.

LÄS MER I
UTERUMS-

KATALOGEN 

Uterumskatalogen
RUM EFTER DINA ÖNSKEMÅL



FÅ KONTROLL PÅ
SOL, VÄRME & INSYN
Sol, insyn och värme är tre bra anledningar till att komplettera uterummet med någon 
form av markiser, lamell- eller plisségardiner. Santex har en uppsjö av solskydd som du 
enkelt måttbeställer och som levereras helt färdiga för uppsättning.

TILLBEHÖR

Riktigt varma sommardagar är extra solskydd alltid 
välkommet. Med stora glaspartier kan även insynen vara en 
anledning till att ha någon form av gardiner eller markiser. 

Med markiser i taket får du full kontroll över sol och 
skugga och du kan anpassa ljus och värme under varma 
dagar och kyliga kvällar. Våra markiser finns i mängder med 
olika vävar och färger. Dessutom kan du självklart komplet-
tera med motor och fjärrkontroll för att smidigt kunna 
reglera markiserna. 

Våra plisségardiner dämpar både ljudet och ljuset i ditt 
uterum. De finns i fem olika vävar och färger - även med 
mörkläggande baksidor. 

Lamellgardiner för dina glaspartier är inte bara solskydd 
utan kan också minska insynen i ditt uterum plus att de så 
klart skapar en hemtrevlig känsla. Lamellgardiner minskar 
också risken för kallras och behåller värmen i rummet 
under årets kallare dagar. Ett tips är att blanda färger så att 
du får mer djup i rummet.
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Bygg in ljuset!
Att kunna få ett behagligt ljus i uterummet är 
viktigt. Med LED-lampor monterade direkt i en 
list under takbalkarna får du ett behagligt ljus - 
med eller utan dimmer. Du kan själv välja hur 
många lampor du vill ha. Ett smidigt sätt att 
slippa sladdhärvor!

Vädringsluckor eller luftventiler kan göra un-
derverk för klimatet. Släpp in frisk luft och låt 
den strömma genom uterummet. Vädrings-
luckor kan du även få med motor som du styr 
med fjärrkontroll. Eller så väljer du att  koppla 
den till en termostat som gör att de öppnas 
 automatiskt vid en viss temperatur. 

Kontakta din närmaste återförsäljare så 
får du mer information om färger. 

Sätt färg på rummet
Att välja färg på uterummet är en 

utmaning i sig. Ska det smälta in 

med huset eller ska det utmärka sig? 

Santex aluminium profiler finns i två 

baskulörer, vit och natur, men du kan 

välja fritt bland alla färger i

RAL-skalan. Vi kan även erbjuda 

utvalda färger ur den mer exklusiva 

färgkollektionen Futura. 

Fler tillbehör hittar du på vår webbplats!

Skydda med 
aluminium

TILLBEHÖR

Aluminiumbeklädnad ger snygg ut-

vändig finish men behåller träkänslan 

invändigt. Det ger också ett optimalt 

skydd mot vind och vatten. 

Släpp in 
luften
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Fasadpartier Fasadpartier
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» Ett flexibelt rum som både är lätt  
att trivas i och att umgås i. En investe-
ring i livskvalitet helt enkelt «

ÖKAD RYMD
-samma kvadratmeter

Att varje morgon få vakna upp i ett hus som är tätt sammanbundet med 

naturen utanför är något speciellt. Det varma morgonkaffet smakar lite extra 

gott när du samtidigt betraktar snöflingorna som sakta faller utanför i den kalla 

vintermorgonen. En glasfasad har ytterväggens isolerande egenskaper, men ger 

ditt rum en helt ny känsla av rymd. Du kommer att överraskas av det generö-

sa ljusinsläppet och du kommer att upptäcka att ditt rum förvandlas till något 

helt nytt. Ditt rum blir en del av havet, av skogen eller de öppna vidderna. Eller 

kanske bara en del av din egen lilla trädgårdstäppa utanför. 



» 
För dig som vill ha möjlighet att helt öppna upp väggen ut mot trädgården eller 
uteplatsen så är vikdörrar ett fantastiskt alternativ. Övergången mellan ute och 
inne blir helt flytande och du kan med ett enkelt handgrepp förvandla ditt rum till 
något helt annat. Sommartid kan du enkelt förstora rummet genom att öppna upp 
fasadpartiet och vintertid kan du njuta av inomhusvärmen utan att för den skull 
behöva göra avkall på utsikten. 

Våra vikbara fasadparter har extremt god värmeisolering och är fullt ut anpassa-
de efter klimatet i Norden. Profilerna har bruten köldbrygga, vilket gör att kylan 
utifrån inte leds in i rummet.

Med en helt öppningsbar glasfasad skapar du ett flexibelt rum som både är lätt 
att trivas i och att umgås i. En investering i livskvalitet helt enkelt.

Vikbara glasfasader
Öppna upp mot horisonten med Extend Fold

En skjutbar glasfasad är lösningen för dig som gillar stora, fria glasytor. Santex glasfasad kan 
tillverkas med bågstorlekar ända upp till tre meters bredd eller med minimala profiler för 
maximalt ljusinsläpp. Välj vilket material ditt parti skall ha - vi har produkter både helt i trä och 
helt i aluminium, men även kombinerade lösningar med trä invändigt och aluminium utvändigt.

Du kan få alla delar öppningsbara eller i kombination med någon fast del. Allt har vi samlat 
hos Santex för att möta just dina behov. 

Samtliga partier är försedda med säkerhetsglas som standard och med ett lågt U-värde på 
hela konstruktionen för att klara de högt ställda kraven som finns på dagens byggande.

Skjutbara glasfasader
Öppna upp rummet med Extend Slide

Fasadpartier
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ÖKAD RYMD
-samma kvadratmeter

MER 
INFORMATION 
HITTAR DU PÅ 

SANTEX.SE

» Ge ditt vardagsrum, sovrum eller 
kök en härlig utekänsla. Ett öppet 
panorama ut mot naturen. «
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svensktillverkade  
UTERUM FRÅN  

HALMSTAD
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På Montörgatan i Halmstad hittar du Santex. 
Här finns både tillverkning, utställning, 
konstruktion och försäljning i samma 
byggnad. 

– Att alla avdelningar inom företaget har 
nära till varandra är viktigt. Personal från 

produktionen kan lätt testa produkter i utställningen, 
konstruktörerna kan lätt kommunicera med produktionen 
och så vidare. Närheten är ett viktigt led i kvalitetsarbetet, 
säger Percy Svensson Olvelind. 

Kvaliteten styr
Kvalitet är också något som Santex gjort sig kända för - 
oavsett om det handlar om låga U-värden för bästa tänkba-
ra isolering eller detaljer som gör att både underhåll och 
användning blir så bra som möjligt för dig som kund. 

– Vi har en genuin omsorg om detaljerna i våra pro- 
dukter. Det är det som skapar den genomgående känslan 
av kvalitet - oavsett om det handlar om U-värdet eller ett 
skjutbart glasparti som inte skallrar när du stänger det, säger 
Percy.

Santex har utställningar av uterum hos ett flertal åter- 
försäljare över hela landet. Men den största utställningen 
hittar du i Halmstad. Här finns Santex Expo där ett flertal av 
uterumsmodellerna är monterade så att du lätt kan skapa en 
bild av vilken typ av uterum som passar dig. Vägg i vägg med 
utställningen ligger produktionen. Här jobbar 25 skickliga 
hantverkare med att tillverka cirka 800 uterum per år! 

– För oss är det viktigt med kvalitet i alla led. Då är det 
också viktigt att vi har personal som kan produkterna, 
känner till konstruktionen och är skickliga på hantverket. 
Det är en viktig framgångsfaktor för oss, konstaterar  
Percy. 

30 år med uterum
I över 30 år har Santex uterum designats, utvecklats och 
tillverkats i Halmstad. Det har resulterat i en ständig utveck-
ling som bland annat gett ett flertal patenterade lösningar 
som idag finns i företagets produkter. 

– Vi har hela tiden haft våra nordiska förhållanden i 
åtanke när vi utvecklat uterummen. Det nordiska klimatet 
kräver en viss kvalitet och på 30 år samlar man på sig 
mängder av kunskap om allt från material, konstruktion 
och design. Därför kan vi säga att om du köper ett uterum 
från Santex så investerar du i kvalitet. Det lönar sig alltid i 
längden, säger Percy. 

SANTEX UTSTÄLLNINGAR
På vår webbplats hittar du adresser till Santex samtliga utställningar. Har du vägarna 
förbi Halmstad? Då är du självklart välkommen förbi Santex Expo som är vår perma-
nenta utställning på Montörgatan 9 i Halmstad. Vill du så får du gärna kika in i fabriken. 

Santex är ett företag med stolta 
traditioner där kvaliteten står 

högst på dagordningen - oavsett 
om det gäller detaljer i konstruk-

tionen eller inköp av tillbehör. 
Riktiga uterum håller länge. 

– Kvalitet i alla led är A och O, 
menar Percy Svensson Olvelind,

platschef på Santex. 

ALLA SANTEX UTE- 
RUM ÄR P-MÄRKTA



SANTEX SVARAR

Vad kostar ett uterum?

Svar: Det finns väldigt många faktorer som 

påverkar priset på ditt uterum. Ska du kunna 

använda det året runt? Vilken typ av tak vill 

du ha? Hur stort ska ditt uterum vara och hur 

ska anslutningen mot huset se ut? Även vil-

ken typ av grund som uterummet ska stå på 

påverkar priset. Ta kontakt med någon av våra 

återförsäljare och berätta hur just dina behov 

ser ut så får du en offert. Närmaste återför-

säljare hittar du på santex.se.

Kan man få sitt uterum i  anpassade 
mått eller har ni standardmått man 

måste hålla sig till?

Svar:  Våra uterum finns i många olika fasta 

mått. Men du kan också

skräddarsy det helt efter dina egna önskemål, 

till exempel om du ska bygga på en befintlig 

gjuten platta.

Jag har stött på begreppet ”bruten köld-

brygga”. Vad  innebär det egentligen?

Svar: Aluminium leder värme (och kyla). 

För att hindra att framför allt kyla tränger in 

i uterummet så är profilen avdelad med en 

plastlist i mitten som gör att kylan inte kan 

”vandra” utifrån och in i uterummet. Våra

Superior- och Extendpartier är utrustade med 

bruten köldbrygga.

Kan jag få tag i reservdelar till mitt  
uterum?

Svar: Vanliga reservdelar har vi alltid i minst 

10 år, men även efter det finns det goda 

chanser att få tag på reservdelar. Kontakta 

oss så hjälper vi dig!

Kan vi använda rummet som  
bostadsyta?
Svar: Ja, om du väljer våra fasadpartier så kan 

du använda ditt uterum som bostadsyta. Då 

kan du även öppna upp den gamla ytter-

väggen för att få en sömlös övergång mellan 

exempelvis vardagsrum och uterum.  

Hur lång är leveranstiden?

Svar: Normalt sett levererar vi taksatser på en 

vecka, stomme och glaspartier på tre. Leve-

ranstiden styrs bland annat av hur mycket vi 

har att göra i fabriken, leveranstider på glas 

och om dina profiler behöver lackas. Dags-

aktuella leveranstider kan du alltid får via din 

återförsäljare.

Vilka färger kan man få era uterum i?

Svar:  Det finns egentligen inga begränsning-

ar. Våra standardfärger är natur och vit, men 

du kan välja fritt bland alla färger i den så 

kallade RAL-skalan - men du kan inte ha olika 

färg på in- och utsidan.

Jag har sett att era uterum är P-märkta. 

Vad innebär det?

Svar: Det betyder att våra uterum testats för 

vind-, vatten- och lufttäthet samt u-värde. 

P-märkning är en certifiering som utfärdas av 

RISE (som tidigare hette SP, Statens Tekniska 

Forskningsinstitut) och som funnits länge på 

t.ex. fönster och andra byggprodukter. Kort 

och gott är det en kvalitetsstämpel. 
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SANTEX SVARAR

Inspiration
På santex.se hittar du massor av 

inspiration inför ditt uterums-
projekt. Du kan läsa mer om våra 

nio ”färdigdesignade” uterum som 
vi kallar Design by Santex - och 

skicka in en offertförfrågan. Surfa 
in på santex.se - vår webbplats är 
fullspäckad med information och 
inspiration för dig som går i ute-

rumstankar.
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Ring oss för att prata riktiga uterum 

035-17 23 00

E-post: info@santex.se
www.santex.se

Besöksadress 
Santex Expo

 Montörgatan 9, 302 62 Halmstad


