
Uterumskatalogen
RUM EFTER DINA ÖNSKEMÅL



Ett uterum är inte utomhus, men det är inte heller inomhus. Ett 

uterum kombinerar allt det bästa från ditt hus och din trädgård och 

skapar en flexibel och användbar miljö där det är lätt att trivas.

Njut av trädgårdens alla goda sidor i form av ljus, grönska och 

utomhuskänsla utan att låta dåligt väder begränsa dig. Möt vårens 

första solstrålar utan att bekymra dig över kalla vindar. Fortsätt 

att uppleva sena sommarkvällar även om de varma julinätterna 

sedan länge är förbi. Njut av en god bok uppkrupen i en skön fåtölj, 

samtidigt som du hör regnet slå mot taket. Ett uterum ger dig träd-

gårdens frihet samtidigt som du behåller den varma, mysiga och 

ombonade inomhuskänslan. Det bästa av två världar helt enkelt.

Det bästa av två världar
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Det finns nämligen många vägar att gå och 
med Santex produkter har du möjlighet att gå 
den väg som passar bäst för just dig. Vi har 
kunder som både vill snickra och konstru-
era själva och bara komplettera med våra 
glaspartier och/eller tak. Många börjar med 
en egen drömskiss och beställer sen ett helt 
unikt skräddarsytt uterum. Men vi har också 
kunder som vill ha en helt färdig lösning.

Vi har återförsäljare runt om i hela landet 
som kan hjälpa dig med just ditt drömprojekt 
vare sig det är ett komplett rum eller om du 
vill köpa lösa partier eller tak.

De allra flesta val du ska göra bottnar i hur 
du har tänkt dig att använda ditt uterum. Vi 
har flera olika sorters glaspartier med olika 
egenskaper som passar för olika förutsätt-
ningar. Det första du bör fundera på är under 
hur stor del av året du vill kunna använda 
ditt uterum. En isande kall decembermor-

gon ställer nämligen helt andra krav på ditt 
uterum än en ljum sensommarkväll i början 
av oktober. 

Du har väl inte missat vårt inspirationsma-
gasin ”Riktiga uterum”? Där får du massor 
av idéer och du får träffa några av de kunder 
som har valt ett uterum från Santex. Häm-
ta ett exemplar hos din återförsäljare eller 
beställ det på vår webbplats.

Våra uterum är av riktigt hög kvalitet och vi 
tillverkar dem själva i vår fabrik i Halmstad. 
Vill du se hur produktionen går till? Ja, då 
är du hjärtligt välkommen på ett besök! Då 
kan du också passa på att titta runt i vårt 
showroom där vi visar upp en stor del av 
vårt sortiment, både när det gäller glaspar-
tier, tak och tillbehör. Du kan även se våra 
uterum på många andra platser runt om i 
Sverige. Surfa in på www.santex.se så hittar 
du en aktuell lista på alla våra utställningar.

Hur gör jag för att skaffa mig ett uterum? Ja, det är en vanlig fråga vi får från 
människor som går i uterumstankar. Vi skulle vilja vända på frågan – hur vill du  
genomföra ditt uterumsprojekt?

Att bli med uterum
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ALLA SANTEX UTERUM ÄR P-MÄRKTA
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P-märkning
UTMÄRKT KVALITET – FÖR DIN SKULL 

P-märket är en välkänd kvalitetssymbol som finns på 
produkter som når upp till högt ställda krav på både 
material och tillverkning. För Santex del innebär detta 
att hela vårt breda sortiment av uterum är P-märkt! Det 
är vi självklart stolta över och framförallt är vi glada för 
att det är bra för dig som kund. P-märkningen innebär 
bland annat att våra uterum har testats för både vatten, 
vind, lufttäthet och U-värde. Det betyder att du som 
kund kan känna dig trygg med att Santex produkter 
håller hög kvalitet - under lång tid. 

Vill du läsa mer om vad P-märkningen av våra uterum 
innebär? Kolla då på www.santex.se/p-markning.
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Detaljerna som gör helheten
1. Kvalitetstomme i trä
Santex limträ är ett starkt och vackert material med en unik ytfinish. Genom 
naturlig impregnering av hartser och terpentiner är det dessutom bra för 
miljön. Den gran vi använder är tillverkad enligt EN386 och klassi- 
ficerad av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Kan det bli bättre?

2. Med eller utan utvändig aluminiumbeklädnad
För dig som vill ha ett rum med minimalt underhåll, klär vi limträstommen 
med aluminium utvändigt. Beklädnaden ger snygg utvändig finish, enhetlig 
med partierna, samtidigt som man behåller träkänslan inuti rummet. Den 
ger dessutom ett optimalt skydd mot vind och vatten.

3. Färgmatcha
Glaspartier och aluminiumbeklädnad levereras i natureloxerad eller vit (RAL 
9010) kulör som standard, men valmöjligheterna att matcha färgen med 
ditt hus är närmast obegränsade. Vi erbjuder RAL-skalans alla kulörer som 
tillval.

4. Glaspartier och sandwichbröstning
Valfrihet är ett kännetecken för Santex. Stora glaspartier öppnar upp. Bröst-
ningar och halvväggar skyddar mot insyn. Bröstningen är en stabil och lätt 
sandwichkonstruktion, isolerad och fuktspärrad. Ytskiktet finns i putsad 
struktur (plast), spårad plywoodskiva och slät plywoodskiva.

5. Tak med pulpet-, sadel- eller bruten form
Santex tak finns i flera utföranden, material, tjocklekar och kulörer med 
olika isoleringsförmåga och ljusinsläpp. Välj efter smak och funktion.

6. Vi måttanpassar enligt dina önskemål 
Välj typrum, anpassa rumsform och måttsätt efter vad som bäst passar ditt 
hus. Ta med dina planeringsunderlag och besök vår lokala säljpartner som 
ger dig råd och hjälper dig att konkretisera din plan. Vi hjälper dig genom 
hela processen från ritning och bygglov till färdigt rum på plats. Alla våra 
stommar är snözonsanpassade enligt Europanorm. Boverket delar in Sverige 
i olika snözoner beroende på hur stor sannolikheten är för att marken i 
zonen utsätts för en viss snölast. Informationen om vilken zon du bor i an-
vänder Santex för att dimensionera ditt uterum.

7. Värme och ventilation
I vårt genomtänkta system finns lösningar för ett jämnt och behagligt klimat 
oavsett årstid. Välj värmeisolering efter säsongsanvändning.

Vi hjälper dig att välja tak, glaspartier och andra värmetillbehör. Ventilation 
reglerar du effektivt med luftventiler och vädringsluckor. Med två vädrings-
luckor får du en skön genomströmning av frisk luft i rummet.

8. Måttanpassad stomme
När vi säger måttanpassad så menar vi måttanpassad. Santex stomme är så-
gad, hakad och urfräst för alla detaljer när den kommer levererad, det enda 
du behöver göra är att montera ihop den.
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3. Välj färg på partier och aluminiumbekläd-
naden. Du har hundratals kulörer att välja 
bland i RAL-/Futura-skalan.

4. Glaspartier öppnar upp. Vill du ha in-
synsskydd välj halvväggar. Sandwichbröst-
ning är isolerad, fuktspärrad och stabil.

5. Tak finns i flera 
utföranden, mate-
rial, tjocklekar och 
kulörer. Välj efter 
smak och funk-
tion.

2. Vill du ha minimalt underhåll kan 
du välja att klä in med aluminium.

7. Jämnt och behag-
ligt klimat oavsett 
årstid. Effektiv regle-
ring med luftventlier 
och vädringsluckor. 

8. Santex stomme är sågad, 
hakad och urfräst för alla de-
taljer när den kommer levere-
rad, det enda du behöver göra 
är att montera ihop den.

1. Kvalitetsstomme i limträ av 
gran. Vackert material med unik 
ytfinish. Naturligt impregnerad 
eller målad. Bra för miljön.

6. Välj typrum, anpassa rums-
form och måttsätt efter vad som 
bäst passar ditt hus.
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Skräddarsytt in 
i minsta detalj
Santex stora styrka, ända sedan starten 1982, 
har varit förmågan att anpassa våra lösningar 
till just det du behöver och till dina önskemål. 
Vi tycker det är självklart att om du vill ha ett 
uterum så är det du som dikterar villkoren.  
Ibland häpnar vi nästan själva över vad 
våra konstruktörer kan trolla fram. Vi anser 
nämligen att du inte ska behöva kompromissa 
utifrån vad en producent har bestämt sig för 
vad de vill producera.

- Vi tycker helt enkelt att det är lite fiffigare att 
vi producerar det du vill ha!

Faktum är att våra rum kan måttanpassas 
nästan in i minsta detalj för att passa just ditt 
behov. Kanske behövs en specialanslutning till 
taket på boningshuset? Kanske skall rummet 
gå runt ett hörn? Ibland har vi en balkong att 
ta hänsyn till och anpassa taket efter. Våra 

partier kan du få lackerade i hundratals färger 
och i de exakta mått som du behöver. Möjlig-
heterna är näst intill oändliga.

Skissa gärna upp dina önskedrömmar i förväg 
och hur just din lösning ser ut. Ta sen kontakt 
och för diskussion med din återförsäljare och 
oss. Genom dialog och med största hänsyn 
till dina önskemål så resonerar vi oss fram till 
vad som är möjligt och vilken lösning som du 
vill ha. När det är spikat så tar våra skickliga 
konstruktörer över och både hållfasthetsbe-
räknar, dimensionerar och konstruerar just 
ditt rum - med en stomme som är exakt- 
kapad, hakad och urfräst på alla ställen där  
det behövs för ett enkelt montage.  
Glaspartierna och tak som passar just dig.

Santex skräddarsydda rum är total frihet!

ALLA SANTEX UTE- 
RUM ÄR P-MÄRKTA
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         Skissa på ditt rum

Låt fantasin flöda, vilken form på rummet och typ av tak vill du 
ha; pulpet- eller sadeltak? Vilka mått är aktuella för dig? Skall 
allt anpassas eller kan det byggas med standardpartier? Ta gärna 
några bilder av hur det ser ut på platsen.

         Välj vilket tak du vill ha  
         med hjälp av vår takguide

Även takvalet styrs i hög grad av användningen av rummet. 
Ytterligare saker att fundera kring är om du vill ha in eller stänga 
ute ljuset. Vad passar med huset i övrigt? Absolut populärast är 
våra kanalplasttak som finns i fyra olika tjocklekar (16, 25, 35 och 
50 mm) med olika isoleringsförmåga. För extremt bra isolering 
bör du välja våra cellplast eller våra isolerade bandplåttak. Den 
senaste trenden är annars glastak. Det är en mäktig känsla att titta 
på stjärnorna och ändå sitta i behagligt inomhusklimat.

          Välj vilka glaspartier du vill ha  
         med hjälp av vår glasguide

Vilka partier du skall välja beror på hur du vill kunna använda ditt 
uterum. Skall det vara skydd för att förlänga sommarkvällarna en 
aning så räcker Elegance, våra enkelglaspartier som finns i två 
varianter av härdat glas. Elegance+ är samma profilsystem men 
med isolerglas. Det förlänger säsongen rejält med sina lägre U-vär-
den på glasen och dessutom till konkurrenskraftiga priser. Både 
Elegance och Elegance+ kan dessutom fås i standardmått, vilket 
pressar priset ytterligare. Vill du kunna använda rummet då och 
då även under vintern är det Superior du skall titta på. Med sina 
brutna köldbryggor och låga U-värden får du mycket god isolering!

         Kontakta återförsäljare

Våra återförsäljare finns över nästan hela landet. Du finner dem på 
vår hemsida och annars kan du alltid slå oss en signal så guidar vi 
dig tryggt vidare.

Fyra glasklara punkter....
1.

2.

4.

3.

UTERUMSKATALOGEN - elva



”Det är skillnad på uterum och uterum.
Ett riktigt uterum har hög kvalitet i alla delar
- från design till detaljer.
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För dig som enbart behöver delar och inte ett komplett rum 
Vi erbjuder inte bara kompletta uterum, det går precis lika bra att köpa lösa delar. Alla partier, tak eller 
tillbehör kan man köpa löst hos oss. Du kanske inte behöver ett helt rum, utan bara vill komplettera din 
öppna altan med ett skjutparti eller lägga ett kanalplasttak över din terrass? Oavsett om du vill piffa upp 
ditt befintliga uterum eller vill bygga ditt nya uterum själv så har vi produkterna för dig.

FRISTÅENDE 
PARTIER OCH TAK
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ELEGANCE
Elegance är ett glasparti som förlänger sommaren. Partiet 

har härdat enkelglas med eller utan energibeläggning. Gi-

vetvis kan du blanda fasta och skjutbara partier som du vill.

+ Förlänger säsongen 
+ Energiglasbeläggning som drar nytta av  
 solens värme under den kallare årstiden

 

Isoleringsförmåga
Elegance är glaset för dig som vill bygga ett uterum där du och dina 
nära kan sitta under vår- och sensommarsäsongen. Elegance har 
härdat enkelglas med eller utan energibeläggning.

Utförande
Systemen är patenterade och utvecklade med ett modernt, skandi-
naviskt formspråk med mjuka handtag och avslutningar, inbyggda 
lås och dolda infästningar. Kombinera fasta och skjutbara partier 
som du vill. 
En variant är skjutdörrarna som öppnas från mitten. En mycket 
praktisk och populär version.

Tillval
Elegance uppgraderas enkelt med ett flertal glaskvaliteter. Natu-
reloxerad och vit (RAL 9010) är standard, eller färgsatt med någon 
av de hundratals kulörer som finns i RAL-skalan. Utforma efter 
smak och funktion med tillval som vädringsluckor och extra sä-
kerhetsfunktioner.

Vilket glasparti du ska välja till ditt nya uterum beror till stor del på hur stor del av 
året du vill kunna använda det. Är det en förlängd sommar du vill ha? Eller är det 
en uppvärmd utbyggnad som är målet för dig. På detta uppslag hittar du en översikt 
över våra glaspartier med angivna U-värden. Glöm inte - lågt U-värde - hög isole-
ringsförmåga!

Vi har olika typer av glas i våra Santex produkter. Alla med olika egenskaper, men alla 
är planglas, så kallat floatglas. Härdat säkerhetsglas är standard i alla våra glasproduk-
ter. Det är fem gånger säkrare och starkare än vanligt glas. När vill du använda ditt 
uterum?

2-glas isolerglas 
med varm kant 
och argongas inkl. 
1 energiglas. Härdat 
säkerhetsglas.

U-värde 1,7

2-glas isolerglas 
med varm kant 
och argongas. 
Härdat säkerhets-
glas.

ELEGANCE+ 

U-värde 2,9

Elegance är perfekt för dig som vill 
förlänga sommarsäsongen. Varje dag, 
under hela våren och sommaren.

1-glas härdat 
säkerhetsglas.

1-glas energiglas. 
Härdat säkerhetsglas.

U-värde 5,8

ELEGANCE 

U-värde 3,9

2-glas isolerglas 
med varm kant 
och argongas med 
energiglas. Härdat 
säkerhetsglas

2-glas isolerglas 
med varm kant 
och argongas. 
Härdat säkerhets-
glas.

Kan användas en större del av året, 
men räknas inte som en boendeyta.

U-värde 1,1

SUPERIOR 

U-värde 2,7

GLASGUIDE    Glasklara val för uterummet

U-värdesGUIDE
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ELEGANCE+
Vår storsäljare. Samma profil som Elegance men med isolerglas 

(2-glas) istället för enkelglas, för att ytterligare kunna förlänga 

säsongen, både på våren och hösten. Ett riktigt bra glasparti till ett 

konkurrenskraftigt pris.

+ härdat isolerglas
+ u-värde ner till 1,7 på glaset

 

SUPERIOR
Superior är valet för dig som vill ha möjlighet att använda ditt 

uterum i princip året runt. Inbyggda tätningar och termiskt brutna 

köldbryggor ger en mycket god isolering.

+ tvåglas med härdat säkerhetsglas
+ u-värde ner till 1,5 på hela konstruktionen

Isoleringsförmåga
Glaspartisystemet Superior 
kan du med lite värme i rum-
met använda näst intill året om. 
Superior har i grundutförandet 
2-glas (härdat säkerhetsglas) 
med varm kant. U-värde 2,7 eller 
1,1. Termiskt brutna köldbryggor 
och inbyggda tätningar är detaljer 
som gör isoleringsförmågan 
mycket god.

Utförande
Systemet är patenterat och är 
utvecklat med varm profil för 
att klara vårt nordiska klimat. 
Maxhöjden är 2 400 mm och 
handtag och profiler är integre-

rade och följer Santex skandi-
naviska formspråk. Superior är 
en premiumprodukt in i minsta 
detalj. Aluminiumprofilerna har 
en unik och stabil konstruktion 
med säkra låsfunktioner.

Tillval
Till Superior kan du välja en 
mängd funktioner som lyfter ute-
rummet. Isolerglas med U-värde 
0,9. Natureloxerad och vit (RAL 
9010) är standard, eller färgsatt 
med någon av de hundratals ku-
lörer som finns i RAL-skalan. Välj 
till spröjsade glas, vädringslucka, 
lås med Assa-/Trioving-cylinder 
i säkerhetsklass 3.

Isoleringsförmåga
Elegance+ har en så kallad varm 
kant mellan isolerglasen, vilket 
sänker U-värdet och minimerar 
köldvandring. Elegance+ har här-
dat isolerglas i grundutförande.

Utförande
Systemen är patenterade och 
utvecklade med ett modernt, 
skandinaviskt formspråk med 
mjuka handtag och avslutningar, 
inbyggda lås och dolda infäst-
ningar. Kombinera fasta och 
skjutbara partier som du vill. En 

variant är skjutdörrarna som 
öppnas från mitten. En mycket 
praktisk och populär version.

Tillval
Elegance uppgraderas enkelt 
med ett flertal glaskvaliteter. 
Natureloxerad och vit (RAL 9010) 
är standard, eller färgsatt med 
någon av de hundratals kulörer 
som fins i RAL-skalan. Utforma 
efter smak och funktion med 
tillval som vädringsluckor och 
extra säkerhetsfunktioner.
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Opalvit
Vår storsäljare! Behagligt ljus- och värmein-
släpp som är användbart i alla lägen. Perfekt 
på solsidan då den dämpar både direkt 
solljus och stark värmeinstrålning.

Klar
Släpper igenom mycket ljus och värme.  
Kan ge störande reflexer i direkt solljus och  
lämpar sig därför bäst i skuggiga lägen. 

Heltäckande vit
Stoppar skarpt solljus, samtidigt som den 
bibehåller värmen i rummet. Den vita färgen 
gör att rummet upplevs ljusare på kvällen.

Rökfärgad
Egenskaperna påminner om den klara 
plattans. Den tonande färgen dämpar ljuset 
något. Placeras helst mot norr.

Takplattorna är typprova-
de och uppfyller kraven 

på svårantändligt material. 
Profilsystemet är i alumini-

um och plast med tillhörande 
infästningsdetaljer helt i rostfritt 

material. Santex 16 mm:s kanal-
plasttak kan kombineras med 16 

mm skjutbara sektioner, till främst 
uterum.

KANALPLAST

Taken tillverkas i polykarbonat som är ett starkt och slagtåligt material med bra ljusgenomsläpp. Takplattorna 
finns i olika tjocklekar från 16 till 50 mm, med olika isolerande egenskaper. Santex tak har lång livslängd. Vi har 
dessutom försett det med skyddande UV-skikt på bägge sidor, som gör att taket inte gulnar, samt takprofiler 
med termiskt bruten köldbrygga.

Vinterträdgård Uterum Uterum Uterum

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

Färg Opalvitt Opalvitt Opalvitt Opalvit/Rökfärgat/Klar/Helvit

Värmeisolering U-värde 0,98 U-värde 1,14 U-värde 1,4 U-värde 1,98

Max bredd/cc 1 200/1 216 mm 1 200/1 216 mm 1 200/1 216 mm 1 200/1 216 mm

Längd Upp till 6 200 mm Upp till 6 200 mm Upp till 6 200 mm Upp till 6 200 mm

Minsta taklutning 4° 4° 4° 4°

+ starkt & slagtåligt

+ Bra ljusgenomsläpp

TAKGUIDE    Tak för alla behov 
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GLAS

Santex glastak är av högsta kvalitet och finns att få i tjocklekar mellan 25 och 35 mm för att enkelt kunna 
anpassas till resten av glaslösningarna i ditt uterum. Profilsystemet är i aluminium och plast med tillhöran-
de infästningsdetaljer helt i rostfritt material. För bästa prestanda och för att säkerställa funktionen så säljs 
glastaken enbart tillsammans med Santex stomme

Vinterträdgård/Uterum Vinterträdgård/Uterum Uterum

Tjocklek

2-glas fönsterglas
Float/Thermofloat
35 mm

2-glas fönsterglas
T-blå 30/Silver 20
35 mm

2-glas fönsterglas
Float (4 varianter)
25 mm

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

Värmeisolering U-värde 2,7-1,1 U-värde 1,1 U-värde 2,9-1,4

Max bredd/cc 850/866 mm 850/866 mm 868/884 mm

Längd Upp till 6 000 mm Upp till 6 000 mm Upp till 6 200 mm

Minsta taklutning 6° 6° 6°

+ frihetskänsla
+ minskar uv-strålning
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BANDPLÅT

Santex isolerade bandplåttak kan bidra till ett mer enhetligt utseende 
på ditt rum i förhållande till din befintliga husmiljö. Plåttaket håller 
mycket hög kvalitet. Taket är fyllt med isolering på 50 mm med ett 
U-värde på 0,7 och vid isolering 100 mm är U-värdet 0,35.

Isolerat bandplåttak
Ett isolerat plåttak är det mest energieffektiva valet.

Inre plåtfärg vit, övermålningsbar.

TAKGUIDE    Tak för alla behov 

+ energieffektivt val

+ hög kvalitet

Vinterträdgård Vinterträdgård/Uterum

Tjocklek Bandplåttak 100 mm Bandplåttak 50 mm

Färg Aluzink/Svart/Tegelröd Aluzink/Svart/Tegelröd

Värmeisolering U-värde 0,35 U-värde 0,7

Max bredd/cc Anpassas efter rummet Anpassas efter rummet

Längd Upp till 6 000 mm Upp till 6 000 mm

Minsta taklutning Pulpet 4°/sadel 6° Pulpet 4°/sadel 6°
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CELLPLAST

Profilsystemet är i aluminium och plast med tillhörande infästnings- 
detaljer helt i rostfritt material.

Vinterträdgård Vinterträdgård/Uterum

Tjocklek Cellplastisolerad takplatta 50 mm Cellplastisolerad takplatta 35 mm

Färg Vit Vit

Värmeisolering U-värde 0,6 U-värde 0,8

Max bredd/cc 1 200/1 216 mm 1 200/1 216 mm

Längd Upp till 6 200 mm Upp till 6 200 mm

Minsta taklutning 4° 4°

Denna platta har en isoleringskärna i cellplast med en ljuddämpande 
effekt. Tjocklek 35 eller 50 mm. Den stoppar både solljus och stark 
värmestrålning. U-värdet på takplattan är mycket lågt. Ett cellplasttak 
har en bättre isoleringsförmåga än kanalplasten och går dessutom att 
måla invändigt i valfri kulör. Kommer i vit som standard.

Cellplastisolerad vit takplatta
Dämpar ljud, stoppar solljus och värmeisolerar effektivt.

+ stoppar solljus & stark värmestrålning 

+ isoleringskärna & ljuddämpande
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Håll nere kostnaderna 
med standardmått
Santex standardrum är en riktigt smart lösning för 
dig som vill ha kvalitet men ändå hålla nere kost-
naden. Är du inne på att förlänga säsongen med 
Elegance eller Elegance+ bör du absolut titta på 
möjligheten att bygga ditt uterum enligt standard-
mått. Konceptet bygger på att man skapar rummet 
utifrån kombinationer av våra standardmått som 
gäller för partier och sen använder standardtaksats 
som du själv enkelt sågar till för att nå exakta mått 
på skivorna. Vill du ha det enklare kan du få taket 
måttanpassat från fabrik, mot tillägg. Standard 

innebär att partierna antingen är vita eller natu-
reloxerade. Du kan själv välja om partierna skall 
vara rät- eller spegelvända. Vill du ha skjutlås på 
partierna så är det inga konstigheter att lägga till. 
Takvinkeln/höjd i bakkant kan justeras inom vissa 
intervall.

Även om du väljer standard så har du mängder 
med frihet! Samma höga kvalitet till lägre pris men 
med lite mer ”gör det själv”!

ALLA SANTEX UTE- 
RUM ÄR P-MÄRKTA
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Alla partier är 2 000 mm höga

Förklaring: 3 298 (3) = Totalmåttet är 3 298 (inkl. alla stolpar och brh) 
med 1 st. 3-delad position
3 906 (2+2) = Totalmått är 3 906 (inkl. alla stolpar och brh) 
med 2 st. 2-delade positioner

Mått på ingående skjutpartier:
2-del: 1 518, 1 668, 1 818, 1 968 och 2 118
3-del: 2 218, 2 443, 2 668, 2 893 och 3 118 (går att skifta mot 3-del fast)
4-del: 2 918, 3 218, 3 518, 3 818 och 4 118

modell 20

modell 25

modell 30

modell 35

Pulpettak

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
(burspråk)

 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)

Bredd:

Djup:

UTERUMSKATALOGEN - tjugoett



Alla partier är 2 000 mm höga 

Förklaring: 3 718 (3) = Totalmåttet är 3 718 (inkl. alla 
stolpar och brh) med 1 st. 3-delad position
5 226 (2+2) = Totalmått är 5 226 (inkl. alla stolpar och 
brh) med 2 st. 2-delade positioner

Mått på ingående skjutpartier:
2-del: 1 518, 1 668, 1 818, 1 968 och 2 118
3-del: 2 218, 2 443, 2 668, 2 893 och 3 118 
(går att skifta mot 3-del fast)
4-del: 2 918, 3 218, 3 518, 3 818 och 4 118 

Sadeltak

80
(2 brh, ej 

mittstolpe)

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, 

mittstolpe)

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
(burspråk)

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

Bredd:

Djup:
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Mått på ingående skjutpartier:
2-del: 1 518, 1 668, 1 818, 1 968 och 2 118
3-del: 2 218, 2 443, 2 668, 2 893 och 3 118 
(går att skifta mot 3-del fast)
4-del: 2 918, 3 218, 3 518, 3 818 och 4 118 
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Ge ditt uterum något extra 

Solskydd, LED-belysning eller snygga golvlister. Utbudet av tillbehör är stort och ger dig möjlighet 

att både förbättra funktionen och sätta en personlig prägel på ditt uterum.

TILLBEHÖR TILL 
SKRÄDDARSYDDA- 
OCH STANDARDRUM
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UTERUMSKATALOGEN - tjugofem

TILLBEHÖR TILL 
SKRÄDDARSYDDA- 
OCH STANDARDRUM



Hängränna och stuprör
Hög kvalitet i UV-bestän-
dig plåt i färgerna mörkgrå, 
mörkröd, mörkbrun, klarvit, 
svart, auluzink, brunröd, 
silvermetallic och kopparme-
tallic. Även i plast i färgerna 
vitt och brunt.  

Markiser
Markiser ger dig full kontroll 
över skugga och sol, utsikt 
och avskildhet. Dessutom 
kan du anpassa ljus och 
värme under varma dagar 
och kyliga kvällar. Finns i 
flera olika vävar och färger.

LED-belysning 
med dimmer
Ljusdekorera med LED-lam-
por inbyggda i trälist under 
takbalken. Antal väljer du 
själv.

Stagprofil
Stagprofiler rekommenderas 
till tak som är djupare än  
2 500 mm.

Lås ISEO
Passar till Superior. Hakregel- 
lås. Inbrottsskydd, klass 1. 
Finns med låsning insida eller 
med låsning insida och utsida. 
Låsning insida följer med som 
standard.

Skjutlås
Passar till Elegance. 
Inbyggt lås i sidoprofil.

Lås trioving 
Passar till Superior. Hakregel- 
lås. Inbrottsskydd klass 3. 
Finns med låsning insida 
eller med låsning insida och 
utsida. Din egen husnyckel 
kan användas till detta lås.
Cylinder 
beställer 
du i så fall 
separat hos 
låssmed.

Plisségardiner
Plisségardiner dämpar både 
ljuset och ljudet i ditt uterum. 
Genom att de reflekterar 
ljuset sänks temperaturen 
i uterummet under varma 
dagar. Samtidigt isolerar gar-
dinen mot kylan under bistra 
vinterdagar. Finns i totalt fem 
vävar/färger. Vissa av dessa 
har pärlemorbaksida som 
effektivt reflekterar solljuset. 
Därutöver finns två vävar 
med mörkläggande baksidor. 
Skena i vitt eller aluminium.

LÅSTAK

Utvändigt lås
Passar till Elegance. Vill 
du kunna komma in i 
ditt låsta uterum utifrån 
passar vår utvändiga 
låsning bra. Gedigen 
cylinder med två nycklar. 
OBS! Går ej att efterbe-
ställa.

  
 
TILLBEHÖR    Ge ditt uterum något extra
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Lamellgardiner
Passar till Elegance, Superior. 
Riktigt heta sommardagar 
kan det vara skönt att skyd-
da sig mot solen.

Fläktelement
Passar till Elegance, Superior. 
Vitlackerat element, 1000W, 
220V, 1-fas. Får luften att 
cirkulera. Rekommenderas 
till alla rum som ska vara 
uppvärmda. Termostatstyrt 
och ljudlöst. Levereras med 
sladd och jordad stickpropp. 
Kan användas enbart som 
fläkt.

ÖVRIGT

Motor till Santex  
vädringslucka
Passar till Elegance och Superior. 
Styrs med fjärrkontroll. Enkel att 
montera och ansluts till vanligt 
vägguttag.

Luftventil
Passar till Elegance och Superior. 
Ventil i aluminium med insekts-
galler. Regleras steglöst och enkelt 
med ett vred.

Spröjsade glas
Passar till Superior. Spröjsade glas 
kan användas i både fasta och 
skjutbara partier. Finns i standard-
färgen vit.
Bredden på spröjsen är 18 eller 
26 mm.

Sandwichbröstning
Passar till Elegance, Superior. 
Med vår bröstning får du mark-
nadens mest lättmonterade 
bröstning med en stabil och lätt 
sandwichkonstruktion. Levereras 
helt komplett med isolering, plå-
tar, silikon, tätningsband m.m. 
Bröstningen är isolerad och 
fuktspärrad. Den kan till och 
med anpassas till de brutna 
hörnen och det blir inget spill.

Golvlist
Passar till Elegance och Superior. 
Snygg avslutning mellan golv och 
undre spårprofil. Reglerbar för olika 
golvhöjder 0-28 mm.

Vädringslucka
Passar till Elegance och 
Superior. En vädringslucka 
friskar upp luften snabbt. 
Med två vädringsluckor får 
du en skön genomströmning 
av frisk luft i rummet.
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nio
MODELLER
Den enkaste vägen till ett nytt 
uterum är att välja någon av våra 
nio färdigritade modeller. Du får 
samma höga kvalitet, men 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 - att välja glaspartier, inredning, 

färger och tillbehör.  Våra färdigritade 

uterum som vi kallar ”Design by Santex” 

är flexibla och finns i flera olika bredder, 

höjder, och djup så att du kan anpassa 

dem efter ditt hus. 

ALLA SANTEX UTE- 
RUM ÄR P-MÄRKTA
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SKÄLVIK

TOREKOV

MELLBYSTRANDLERVIK

EKETÅNGA STENINGE NORRVIKEN

STRANDLYCKAN

Förläng sommaren. Njut av ditt uterum vår, sommar och höst. Använd ditt uterum under större delen av året. 

TYLÖSAND
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TOREKOV MELLBYSTRAND

Uterummets brutna hörn och sadeltaket i glas skapar en exklusiv helhet 
och en fantastisk känsla av rymd. Torekov går att få i höstutförande med 
våra Elegance+ -profiler och i vinterutförande med profiler ur vår Superi-
or-serie.

Mellbystrand kommer med pulpettak i glas vilket ger ett ljust uterum 
med en härlig känsla av rymd. Rummet har brutna hörn och går att få i 
höstutförande med Elegance+ -profiler respektive vinterutförande med 
våra Superior-partier.

Förbehandlad stomme, Stora 
väderpaketet, lamellgardiner, 
höger/vänster gavel, belysnings-
paket, komfortpaket. 

Komforttillbehör
Förbehandlad stomme, Stora 
väderpaketet, lamellgardiner, 
höger/vänster gavel, belysnings-
paket, Lilla väderpaketet.  

Komforttillbehör Fakta
Snözon: 2,5
Ventil integrerad i stommen, 
2 st, vita.
Hängränna plåt ingår, antikvit, 
svart eller silvermetallic.
Ritningsunderlag för bygglov  
och bygganmälan.

Fakta
Snözon: 2,5
Ventil integrerad i stommen, 
2 st, vita.
Hängränna plåt ingår, antikvit, 
svart eller silvermetallic.
Ritningsunderlag för bygglov  
och bygganmälan.

Bredd: 3 796, 3 998, 4 141, 4 432, 4 642,  
5 146, 5 356, 5 552, 5 832, 6 504 eller 
7 078 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, endast rätvända 
skjutpartier, utan mittpost. Vit kulör Ral 
9010.
Glas: Dubbelglas med energibeläggning, 
U-värde 1,7.
Takmaterial: Glastak: 25 mm,  
thermofloat.
Stolpar: 90 mm (nockstolpe 120 mm).
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 3 858, 4 192, 4 470, 5 214, 5 882,  
6 166 eller 6 834 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Superior, skjutpartier, endast 
rätvända, utan mittpost. En gavel med 
fasta partier. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med energibeläggning, 
U-värde 1,1.
Takmaterial: Glastak: 35 mm,  
thermofloat.
Stolpar: 120 mm.
Lås: ISEO-lås invändigt.

Bredd: 5 194, 5 386, 5 582, 5 862,  
6 130, 6 534, 6 820 eller 7 108 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, endast rätvända 
skjutpartier, utan mittpost. Vit kulör 
Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med energi- 
beläggning, U-värde 1,7.
Takmaterial: Glastak: 25 mm, 
thermofloat.
Stolpar: 90 mm.
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 5 214, 5 882, 6 166, 6 834 eller 
7 390 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm
Partier: Superior, skjutpartier, endast 
rätvända, utan mittpost. En gavel med 
fasta partier. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med energi- 
beläggning, U-värde 1,1.
Takmaterial: Glastak: 35 mm,  
thermofloat.
Stolpar: 120 mm.
Lås: ISEO-lås invändigt.
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Norrviken har ett robust tak i bandplåt med mycket god isoleringsför-
måga. Bandplåt är dessutom ett utmärkt val när du vill att ditt uterum 
ska harmoniera med taket på ditt hus. Uterummet Norrviken finns både 
med Elegance+ och med Superiorpartier för höst- respektive vinterbruk.

NORRVIKEN

Förbehandlad stomme, Stora 
väderpaketet, lamellgardiner, 
höger/vänster gavel, belysnings-
paket, Komfortpaket.  

Komforttillbehör
Snözon: 2,5
Ventil integrerad i stommen, 
2 st, vita.
Hängränna plåt ingår, antikvit, 
svart eller silvermetallic.
Ritningsunderlag för bygglov  
och bygganmälan.

Fakta

STENINGE

Steninge är ett fyrkantigt uterum med pulpettak i bandplåt, vilket är vårt 
allra mest energieffektiva takmaterial. Rummet finns för höstbruk med 
profilen  Elegance+ och med profiler ur Superior-serien för användning i 
princip året runt.

Förbehandlad stomme, Stora 
väderpaketet, lamellgardiner, 
höger/vänster gavel, belysnings-
paket, Lilla väderpaketet. 

Komforttillbehör Fakta
Snözon: 2,5
Ventil integrerad i stommen, 
2 st, vita.
Hängränna plåt ingår, antikvit, 
svart eller silvermetallic.
Ritningsunderlag för bygglov  
och bygganmälan.

Bredd: 3 762, 3 954, 4 150, 4 430, 4 698, 
5 102, 5 388, 5 676, 5 970 eller 6 390 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, endast rätvända 
skjutpartier, utan mittpost. Vit kulör Ral 
9010.
Glas: Dubbelglas med energibeläggning, 
U-värde 1,7.
Takmaterial: Bandtäckt plåttak:  
svart, 50 mm.
Stolpar: 90 mm.
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 3 784, 4 452, 4 736, 5 404 eller 
5 960 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Superior, skjutpartier, endast 
rätvända, utan mittpost. En gavel med 
fasta partier. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med energibelägg-
ning, U-värde 1,1.
Takmaterial: Bandtäckt plåttak:  
svart, 50 mm.
Stolpar: 120 mm.
Lås: ISEO-lås invändigt.

Bredd: 5 194, 5 386, 5 582, 5 862, 6 130, 
6 534, 6 820  eller 7 108 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, endast rätvända 
skjutpartier, utan mittpost. Vit kulör 
Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med energibelägg-
ning, U-värde 1,7.
Takmaterial: Bandtäckt plåttak svart, 
50 mm.
Stolpar: 90 mm (nockstolpe 120 mm).
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 5 214, 5 882, 6 166, 6 834 
eller 7 390 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm
Partier: Superior, Skjutpartier, endast 
rätvända, utan mittpost. En gavel med 
fasta partier. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med energibeläggning, 
U-värde 1,1.
Takmaterial: Bandtäckt plåttak svart, 50 
mm.
Stolpar: 120 mm.
Lås: ISEO-lås invändigt.
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Skälvik har pulpettak i glas som gör att du kan njuta av utsikten åt alla 
håll. Uterummet finns med glaspartier för höst och vinter vilket gör att 
du kan tillbringa större delen av året i ditt Skälvik. Komplettera med 
solskyddsglas för soliga och varma sommardagar.

Strandlyckan har ett pulpettak i energieffektiv bandplåt och de brut-
na hörnen blir en snygg detalj som lyfter designen. Du kan få rummet 
Strandlyckan med våra glaspartier Superior för bruk i princip året runt 
eller med den något enklare profilen Elegance+ som ger en lång och 
härlig höst i ditt uterum.

SKÄLVIK STRANDLYCKAN

Bredd: 3 796, 3 998, 4 141, 4 432, 4 642,  
5 146, 5 356, 5 552, 5 832, 6 504 eller 
7 078 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, endast rätvända 
skjutpartier, utan mittpost. Vit kulör  
Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med energibeläggning, 
U-värde 1,7
Takmaterial: Glastak: 25 mm,  
thermofloat.
Stolpar: 90 mm (nockstolpe 120 mm).
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 3 858, 4 192, 4 470, 5 214, 5 882,  
6 166 eller 6 834 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Superior, skjutpartier, endast 
rätvända, utan mittpost. En gavel med 
fasta partier. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med energibeläggning, 
U-värde 1,1.
Takmaterial: Glastak: 35 mm, thermofloat.
Stolpar: 120 mm.
Lås: ISEO-lås invändigt.

Bredd: 5 194, 5 386, 5 582, 5 862,  
6 130, 6 534, 6 820 eller 7 108 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, endast rätvända 
skjutpartier, utan mittpost. Vit kulör 
Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med energibelägg-
ning, U-värde 1,7.
Takmaterial: Glastak: 25 mm,  
thermofloat.
Stolpar: 90 mm.
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 5 214, 5 882, 6 166, 6 834 eller 
7 390 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm
Partier: Superior, Skjutpartier, endast 
rätvända, utan mittpost. En gavel med 
fasta partier. Vit kulör Ral 9010. 
Glas: Dubbelglas med energi- 
beläggning, U-värde 1,1.
Takmaterial: Glastak: 35 mm,  
thermofloat.
Stolpar: 120 mm.
Lås: ISEO-lås invändigt.

Förbehandlad stomme, Stora 
väderpaketet, lamellgardiner, 
höger/vänster gavel, belysnings-
paket, komfortpaket.  

Förbehandlad stomme, Stora 
väderpaketet, lamellgardiner, 
höger/vänster gavel, belysnings-
paket, Lilla väderpaketet. 

Komforttillbehör Komforttillbehör
Snözon: 2,5
Ventil integrerad i stommen, 
2 st, vita.
Hängränna plåt ingår, antikvit, 
svart eller silvermetallic
Ritningsunderlag för bygglov  
och bygganmälan.

Snözon: 2,5
Ventil integrerad i stommen, 
2 st, vita.
Hängränna plåt ingår, antikvit, 
svart eller silvermetallic.
Ritningsunderlag för bygglov  
och bygganmälan.

Fakta Fakta
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LERVIK

Lervik är ett klassiskt uterum som passar till de allra  flesta husmodeller. 
Med sina brutna hörn och sadeltak får rummet en form som smälter in 
bra med ditt hus. Lervik finns  i  varianter med glaspartier för alla säsonger. 
Taket är opalfärgad kanalplast (16–50 mm). 

Eketånga har ett pulpettak i opalfärgad kanalplast som ger ett mjukt och 
filtrerat ljusinsläpp i ditt uterum. De brutna hörnen blir en snygg detalj 
som ger ditt uterum ett trevligt yttre. Eketånga går att få i såväl sommar-, 
höst- och vinterutförande, helt beroende på hur dina behov ser ut.

EKETÅNGA

Bredd: 3 796, 3 998, 4 141,  
4 432, 4 642, 5 146,  
5 356, 5 552, 5 832, 6 504 
eller 7 078 mm.
Djup: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance, endast 
rätvända skjutpartier, utan 
mittpost. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Enkelglas med energi-
beläggning, U-värde 3,9.
Takmaterial:  
Plasttak: Opal 16 mm.
Stolpar: 90 mm.
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 5 194, 5 386, 5 582, 
5 862, 6 130, 6 534, 6 820 
eller 7 108 mm.
Djup: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance, endast 
rätvända skjutpartier, utan 
 mittpost. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Enkelglas med energi-
beläggning, U-värde 3,9.
Takmaterial:  
Plasttak: Opal 16 mm.
Stolpar: 90 mm  
(nockstolpe 120 mm).
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 3 796, 3 998, 4 141,  
4 432, 4 642, 5 146, 5 356,  
5 552, 5 832, 6 504 eller  
7 078 mm.
Djup: 3 440 mm eller 3 
940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance +, endast 
rätvända skjutpartier, utan 
mittpost. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med ener-
gibeläggning, U-värde 1,7.
Takmaterial:  
Plasttak: Opal 25 mm.
Stolpar: 90 mm.
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 5 194, 5 386, 5 582, 
5 862, 6 130, 6 534, 6 820 
eller 7 108 mm.
Djup: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, endast 
rätvända skjutpartier, utan 
mittpost. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med ener-
gibeläggning, U-värde 1,7.
Takmaterial:  
Plasttak: Opal 25 mm.
Stolpar: 90 mm  
(nockstolpe 120 mm).
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 3 858, 4 192, 4 470,  
5 214, 5 882, 6 166 eller  
6 834 mm.
Djup: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Superior, skjutpar-
tier, endast rätvända, utan 
mittpost. En gavel med 
fasta partier. Vit kulör Ral 
9010
Glas: Dubbelglas med ener-
gibeläggning, U-värde 1,1.
Takmaterial: 
Plasttak: Opal 50 mm.
Stolpar: 120 mm.
Lås: ISEO-lås invändigt.

Bredd: 5 214, 5 882, 6 166,  
6 834 eller 7 390 mm.
Djup: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Superior, skjutpar-
tier, endast rätvända, utan 
mittpost. En gavel med fasta 
partier. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med ener-
gibeläggning, U-värde 1,1.
Takmaterial:  
Plasttak: Opal 50 mm.
Stolpar: 120 mm.
Lås: ISEO-lås invändigt.

Förbehandlad stomme, Stora 
väderpaketet, lamellgardiner, 
höger/vänster gavel, belysnings-
paket, komfortpaket.  

Komforttillbehör
Förbehandlad stomme, Stora 
väderpaketet, lamellgardiner, 
höger/vänster gavel, belysnings-
paket, Lilla väderpaketet. 

Fakta
Snözon: 2,5
Ventil integrerad i stommen, 
2 st, vita.
Hängränna plåt ingår, antikvit, 
svart eller silvermetallic.
Ritningsunderlag för bygglov  
och bygganmälan.

Komforttillbehör Fakta
Snözon: 2,5
Ventil integrerad i stommen, 
2 st, vita.
Hängränna plåt ingår, antikvit, 
svart eller silvermetallic.
Ritningsunderlag för bygglov  
och bygganmälan.
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Tylösand är en av Santex mest populära modeller. Rummet har rek-
tangulär form och pulpettak av 16 mm plast. I stommen är två ventiler 
integrerade och som  standard är aluminiumprofilerna vita. Tylösand finns 
med tre olika glaspartier beroende på under vilken säsong du vill kunna 
använda rummet. 

TYLÖSAND

Förbehandlad stomme, Stora 
väderpaketet, lamellgardiner, 
höger/vänster gavel, belysnings-
paket, Lilla väderpaketet.  

Komforttillbehör Fakta
Snözon: 2,5
Ventil integrerad i stommen, 
2 st, vita.
Hängränna plåt ingår, antikvit,   
svart eller silvermetallic
Ritningsunderlag för bygglov  
och bygganmälan.

Bredd: 3 762, 3 954, 4 150, 
4 430, 4 698, 5 102, 5 388, 5 
676, 5 970 eller 6 390 mm.
Djup: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance, endast 
rätvända skjutpartier, utan 
 mittpost. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Enkelglas med energi-
beläggning, U-värde 3,9.
Takmaterial:  
Plasttak: Opal 16 mm.
Stolpar: 90 mm.
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 3762, 3 954, 4 150,  
4 430, 4 698, 5 102, 5 388,  
5 676, 5 970 eller 6 390 mm
Djup: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Elegance+, endast 
rätvända skjutpartier, utan 
mittpost. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med ener-
gibeläggning, U-värde 1,7.
Takmaterial:  
Plasttak: Opal 25 mm.
Stolpar: 90 mm.
Lås: Skjutlås invändigt.

Bredd: 3 784, 4 452, 4 736, 
5 404 eller 5 960 mm
Djup: 3 440 mm eller  
3 940 mm.
Partihöjd: 2 000 mm.
Partier: Superior, Skjutpar-
tier, endast rätvända, utan 
mittpost. En gavel med fasta 
partier. Vit kulör Ral 9010.
Glas: Dubbelglas med ener-
gibeläggning, U-värde 1,1
Takmaterial:  
Plasttak: Opal 50 mm.
Stolpar: 120 mm.
Lås: ISEO-lås invändigt.
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TILLVALSPAKET TILL

+ LILLA VÄDERPAKETET
Skyddande aluminiumbeklädnad på stom-
mens mest utsatta delar: frontbalk och 
gaveltakstol. Vit kulör. Utförs i kombination med 
grundbehandlad stomme. Passar rum med pul-
pettak (Tylösand, Skälvik, Steninge, Eketånga, 
Mellbystrand, Strandlyckan).

+ STORA VÄDERPAKETET
Skyddande aluminiumbeklädnad på hela 
stommen utvändigt. Vit kulör, eller specialfärg i 
kombination med kulörpaket. Utförs i kombina-
tion med grundbehandlad stomme. 

+ BELYSNINGSPAKET
LED-belysning med tillbehör. Monteras i tak-
stolar. 3 st lampor per takstol.

+ SOLSKYDDSPAKET GLASTAK
Solskyddsglas i glastaket
Passar: Rum med glastak (Skälvik, Torekov och 
Mellbystrand).

+ FÖRBEHANDLAD STOMME
Stomme behandlad med impregneringsolja 
samt laserad med ett lager vit täcklasyr.
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TILLVALSPAKET TILL

+ LAMELLGARDINER 
   VÄNSTER GAVEL  
   OCH HÖGER GAVEL
Lamellgardiner till gavlarna (sett framifrån). 
Manövreras och parkeras på den sida som är 
närmast husfasaden.

+ KULÖRPAKET
Specialfärg på aluminium. Färgval: Ljusgrå RAL 
9006 (blank), Antracitgrå RAL 7016 (struktur), 
röd RAL 3004 (struktur) eller grå gris 900 Sab-
le (struktur). Färgval påverkar även väderpaket 
och ventiler. Standard är vit RAL 9010 (blank). 
Passar: Rum med vinterpartier (Superior).

+ KOMFORTPAKET
Vädringsluckor i de fasta partierna i bruten 
hörna. Passar: Rum med bruten hörna 
(Lervik, Torekov, Norrviken, Eketånga, Mell-
bystrand och Strandviken).
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Checklista vid köp av  allrum, vinterträdgård, 
 uterum, lösa partier och tak
Att köpa en vinterträdgård är en investering för livet. Titta på priset och jämför 
vad du egentligen får för pengarna. På offerten ser det bra ut, men vad är det 
som skiljer i verkligheten? Fråga alltid Santex om du vill undvika oväntade 
kompletteringar och merkostnader!

Fasta partier

Tätningslist runt om hela öppningen, mellan partierna och 
trästommen. 

Droppkant, på över- och underprofilen, så att vattnet inte rinner 
ner i partiet. (du slipper plåtarbete som annars behöver göras).

Dekorprofil som döljer spalten (skarven) mellan partiet och stolpar. 
Täcker även synliga spalter mellan partiet och stolpar i överkant.

Varm kant istället för aluminiumlist i isolerglasen 
vilket minimerar köldvandring. 

Brutna köldbryggor med integrerad tätningslist. Förhindrar att kylan 
mot profilens utsida leds in till profilens insida. Ger maximal tätning 
mot stommen.

Golvprofil, som leder ut kondensvatten.

Stum glasningslist, som inte påverkas av värme och kyla. Listen 
lutar, så att vattnet rinner av. Icke stum glasningslist ger hål i 
hörnen och läckage.

E
le

ga
n

ce

E
le

ga
n

ce

S
u

p
er

io
r

S
u

p
er

io
r

K
ry

ss
a

 i 
va

d
 a

n
d

ra
 

u
te

ru
m

st
ill

ve
rk

a
re

 h
a
r K

ry
ss

a
 i 

va
d

 a
n

d
ra

 
u

te
ru

m
st

ill
ve

rk
a
re

 h
a
r

Inga synliga skruvar.

Vädringslucka med droppkant i ovankant = totalt tätt. Smidiga och 
bekväma handtag. Stabila profiler som inte vrider sig när man öpp-
nar och stänger. Gångjärnens funktioner ger god ventilation både 
över och under vädringsluckan.

Skjutpartier

Tätningslist runt om hela öppningen, mellan partierna och 
trästommen.

Stum glasningslist, som inte påverkas av värme och kyla. Listen 
lutar, så att vattnet rinner av. Icke stum glasningslist ger hål i 
hörnen och läckage.

Dubbel borsttätning i U-profilen för bättre tätning (där dörr eller 
fönster skjuts in).

Dräneringshål i mittpostprofil (profilen som delar rutorna) och den 
undre profilen på skjutpartiet. Gör att vattnet rinner ut på utsidan - 
och inte in i rummet!

Undre spårprofilen är lutad maximalt och dränerad efter varje 
specifik kundorder. Vattnet rinner av profilen!

Droppkant, på över- och underprofilen, så att vattnet inte rinner ner 
i partiet eller tränger under spårprofilen, (du slipper plåtarbete som 
annars behöver göras).

Säkerhetskloss som förenklar montering och underhåll samt 
säkerställer att partierna inte kan trilla ut vid eventuella sättningar 
i grunden.

Varm kant istället för aluminiumlist i isolerglasen 
vilket minimerar köldvandring. 

Klassifierade och väldesignade hakregellås klass 1 och 3, för 
bästa inbrottsskydd. 

Brutna köldbryggor med integrerad tätningslist. Förhindrar att 
kyla mot profilens utsida leds in till profilens insida. Ger maximal 
tätning mot stommen. 

Mjuk, tyst och tät uppfångning mellan skjutpartierna. 
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Jämför oss gärna!

Vi har tagit fram en praktisk checklista, som du kan använ-
da som underlag när du diskuterar med Santexexperten och 
jämför produkterna på marknaden. Ring gärna vår konsu-
mentsupport på 035-17 23 00 om du har mer frågor.

Mer information
Våra lokala säljpartners har stor kunskap om våra produkter och kan 
ge dig många värdefulla tips, både när du planerar och bygger. Hitta din 
närmaste Santex-expert på www.santex.se.

Trästomme

Lätt att göra rätt! Levereras som byggsats färdigkapad och 
bearbetad in i minsta detalj.

Brutet hörn, 45°, är färdigmonterat i limträram.

Takbalkar vilar mot träregel. Här behövs inga balkskor!

Alla fästelement och skruvar ingår i paketet. Syllpapp till 
stolpar är inkluderat!

Integrerad tätning i stolpar 

Kan fås förbehandlad med olja och lasyr

Tak

Övre skarvprofil i aluminium med inbyggd gummitätning 

Bruten köldbrygga i takprofilsystemet. Ger ett varmare rum och 
minimerar risk för kondens. 

UV-skyddad beläggning på över- och undersida av kanalplast-
taket. Takskivorna bryts därför inte ned, krackelerar eller gulnar 
av solstrålarna.

Aluminiumlist, istället för dräneringstejp, på takplattans 
framkant. Leder ut kondensvatten och minimerar risken för 
algtillväxt

Starkt solljus leds bort av heltäckande vit platta. Bra för att 
styra ljusinsläppet i rummet

Skjuttak ger möjlighet att öppna upp och ventilera

Ljuddämpande takplatta med cellplastisolerad vit takplatta 
som även stoppar både solljus och stark värmestrålning.

Santex Annan uterumstillverkare

?

Limträ av högsta kvalitet. Tillverkad enligt EN 386 och  
klassificerad av SP. 

Varje stomme är individuellt hållfasthetsberäknad enligt Eurocode.

Bandtäckt plåttak med U-värde ner till 0,35.

Glastak 25, 35 eller 50 mm beroende på användning. 
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035-17 23 00

Kontakt: +46 (0)35-17 23 00

E-post: info@santex.se

Besöksadress

Santex Expo

 Montörg. 9, 302 62 Halmstad

www.santex.se

035-17 23 00
Ring oss för att prata riktiga uterum
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