
Julkisivuelementit
FOLD →  SLIDE →  F IX

TAITEOVET →  LIUKUOVET →  KIINTEÄT IKKUNAT 

AUKOTONTA LAATUA SANTEXILTA



TY

Älä peitä näkymiäsi
 Kauniita näkymiä ei kannata rajoittaa vain pieneen 
ikkunaan. Suuren lasielementin avulla voit nauttia 
luonnon vuodenaikojen vaihteluista omasta olohuone-
estasi käsin. Voit kulkea paljain jaloin ja katsella lehtien 
pyörteilevän taianomaisessa syysmaisemassa ja kulkea 
aamutakkisillasi ulvovan lumimyrskyn keskellä. Kevään 
koittaessa voit avata lasielementit tehden puutarhastasi 
luonnollisen osan olohuonettasi ja tuntea kesän tuoksun 
koko talossa.
Lasisen julkisivun avulla suljet kylmän ulkopuolelle, 
mutta päästät valon ja ulkoilmatunnelman sisään. Joka 
päivä ulos katsoessasi luonto tarjoaa sisustukseesi uusia 
kauniita yksityiskohtia.

Sisältö: Julkisivuelementit 3 → Taiteovet 4  
→  Liukuovet 6 → Kiinteät ikkunat 8 →  
Lisävarusteet 11

Julkisivu auki!
Santexin julkisivuelementtien avulla tuot avaruutta koko taloon ja häivytät 

sisä- ja ulkotilan rajan. Meillä on taite-, liuku- ja kiinteät elementit – joiden 

kaikkien U-arvo on pieni.

KOLME ERILAISTA  
JULKISIVUELEMENTTIÄ

Santexin taiteovien avulla saat 

olohuoneeseen, makuuhuo-

neeseen tai keittiöön lisätilan 

tuntua ja ulkoilmatunnelmaa.

Kun yhdistät Santexin lasijul-

kisivuun taiteovet, maksimoit 

avattavan pinta-alan ja luot 

avoimen näkymän luontoon.

Liukuovien avulla luot upeita 

suuria lasipintoja ja joustavan 

rajan ulko- ja sisätilan välille. 

Liukuovi ei vie avattuna tilaa ja 

sen kautta kuljet ulos sujuvasti 

ja huomaamattomasti.

TAITEOVET LIUKUOVET

Luo lisää tilaa ja nauti sel-

laisesta valoisuudesta, jota 

et koskaan tavallisilla ikku-

noilla saa. Kiinteät elementit 

voi hyvin yhdistää avattaviin 

vaihtoehtoihimme.

KIINTEÄT IKKUNAT
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 Korkea- 
eristetty 
taiteovi, 

jopa 8,5 m 
pitkä. 

*U-värdet avser hela konstruktionen med ett mått på 3 000 x 2 100 mm, beräknat av RISE (tidigare SP).

  

→

Tiedot: Extend Fold

Muuta:
Alumiinikarmit toimitetaan neljänä kappaleena, jotka on helppo ruuvata yhteen paikan päällä ja asentaa pai-
kalleen oviaukkoon. Tämän jälkeen ovet asetetaan paikalleen ja lopulta lasitetaan paikallaan.

Ovien määrä: 2–7 kpl leveydestä riippuen
Korkeus: 1 800-2 800 mm
Leveys: 1 100-8 500 mm
Väri: Vakioväri valkoinen RAL 9010 tai
 alumiinin harmaa RAL 9006.
Vetimet: Sisällä ovenkahva.
Lukitus: Valinnainen, vakio tai Assa.
Lasityyppi: Eristyslasi. 2-kerroslasi (28 mm) tai 3-kerroslasi (44  
 mm). Molemmat karkaistua turvalasia.
U-arvo: 3-kerroslasilla jopa 1,2 W/m²K koko rakenteessa*.
Puitteet: Tilauksesta saatavana lasien välipuitteet.
Valinnaiset  
ominaisuudet: Tilauksesta RAL-värit tai teksturoitu maali Gris 900  
 Sablé. Ovenkahva. Matala eristämätön kynnys.

→  Taiteovet ovat loistava vaihtoehto, jos haluat saada täysin avoimen ulkoseinän puutarhaasi tai terassille. 
Ulko- ja sisätilan raja on saumaton, ja voit yhdellä kädenliikkeellä muuntaa tilasi täysin erilaiseksi. Kesäaika-
na saat suuremman tilan avaamalla julkisivuelementin, ja talvella voit nauttia sisätilan lämmöstä näkymistä 
tinkimättä.

Taitettavat julkisivuelementtimme ovat todella hyvin lämpöeristettyjä ja ne on suunniteltu täysin pohjoismai-
seen ilmastoon. Profiileissa on katkaistu kylmäsilta, minkä ansiosta kylmä ei pääse ulkoa sisään.

Taitettavat lasiovet
Katse kohti horisonttia
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Extend Fold
Extend Fold avaa julkisivusi ja yhdistää sisätilan 
ulkotilaan. Nämä ovet avautuvat jopa 90-pro-
senttisesti koko oven leveydeltä, kun ovet avataan 
kokonaan toiselle sivulle, ja yhdistelyvaihtoehtoja 
ja valinnanmahdollisuuksia on paljon.
Sinä valitset, haluatko oven aukeavan sisään vai 
ulos, vaihtoehtoina kahdesta seitsemään ovea, 
joista itse päätät, kuinka moni on avattavissa 
oikealle tai vasemmalle. Välttääksesi aina taitta-
masta ovia halutessasi ulos hakemaan pyykkejä tai 
kastelemaan kukkia, voit asentaa lisäksi saranalli-
sen oven, joka voidaan luonnollisesti varustaa sekä 
sisä- ja ulkopuolisella lukolla.
Näihin oviin on saatavana myös lasien välipuitteet.

”Muuntuva tila, jossa on helppo 
viihtyä ja oleskella.

Sijoittaminen elämänlaatuun on 
todella helppoa.

Sisäpuoliset käyttökahvat
Extend Fold yhteensopivat sisältyvät  
julkisivuelementteihisi

Fold 2K-lasi Fold 3K-lasi

U-arvo = 
jopa 1,2



  

Tiedot: Extend Slide

Muuta:
Alumiinikarmit toimitetaan neljänä kappaleena, jotka on helppo ruuvata yhteen paikan päällä, minkä jälkeen ne asen-
netaan karmiin ja nostetaan paikalleen. Ovet toimitetaan aina valmiiksi lasitettuina tehtaalta koosta riippumatta.

Ovien määrä: 2–3 kpl leveydestä riippuen.
Korkeus: 1 800- 2 500 mm
Leveys: 1 500- 6 000 mm
Väri: Vakioväri valkoinen RAL 9010 tai
 alumiininharmaa RAL 9006.
Vetimet: Sisällä painokahva.
Lukitus: Valinnainen, vakioavainlukko tai Assa.
Lasityyppi: 3-kerroksinen eristyslasi (48 mm).
 Molemmat karkaistua turvalasia.
U-arvo: 3-kerroslasilla jopa 0,9 W/m²K koko rakenteessa*.
Puitteet: Tilauksesta saatavana lasien välipuitteet.
Valinnaiset 
ominaisuudet: Tilauksesta RAL-värit tai teksturoitu maali Gris 900  
 Sablé. Ulkopuolella kahva.

→  Korkeaeristetty liukuovi ulkoseinässäsi on ratkaisu sinulle, joka pidät suurista avonaisista lasipinnoista. Santex-
in liukuvat julkisivuelementit voidaan valmistaa jopa 6 metrin levyisillä puitteilla tai minimaalisilla profiileilla 
takaamaan maksimaalinen valoisuus. Valittavana on kokonaan puusta tai kokonaan alumiinista valmistettuja 
tuotteita, ja lisäksi saatavana on yhdistelmäratkaisuja, joissa on sisäpuoli puuta ja ulkopuoli alumiinia.

Voit saada kaikki osat avattavina tai yhdistettyinä muutamaan kiinteään osaan. Me santexlaiset olemme täällä 
juuri sinun tarpeitasi varten.

Kaikki elementit on varustettu vakiona turvalasista, ja koko rakenteen alhainen U-arvo vastaa nykyrakentamisen 
korkeita vaatimuksia. 

Liukulasiovet
Slide tuo tilaan avaruutta
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Extend Slide 
 Extend Slide on sinun valintasi, kun haluat julkisivu-
elementtisi tarjoavan sinulle mahdollisimman paljon 
valoa. Sen kapeat profiilit mahdollistavat upeat lasipin-
nat ja on juuri oikea valinta sinulle, joka rakastat valoa.

Kapeasta ja taipuisasta profiilijärjestelmästä huoli-
matta se on hyvin vakaa elementti, joka liukuu ylä- ja 
alakiskon varassa. Koko rakenteen alhainen U-arvo 0,9 
kertoo, että kyseessä on laatutuote, joka on suunniteltu 
ankariin, pohjoisiin tuuliin.

Sliden voi tilata kaksi- tai kolmeosaisena elementtinä. 
Sinun ei tarvitse osata edes päättää, pitäisikö elementin 
oikea vai vasen puoli olla avattavissa: Extend Slidessa 
kaikki ovet ovat avattavia ja voidaan avata sekä oikealle 
että vasemmalle. 

Välipuun 
leveys vain 

26 mm.

”Tuo olohuoneeseesi, makuuhuoneeseesi 
tai keittiöösi upeaa ulkotilan tuntua.

Avoin näkymä luontoon. 

*U-arvo koko rakenteelle, jonka mitat ovat 4 000 x 2 500 mm, laskenut RISE (entinen SP).

Sisäpuoliset käyttökahvat

Extend Slide yhteensopivat sisältyvät 
julkisivuelementteihisi.

Slide 3K-lasi

U-arvo = 
jopa 0,9



  

Tiedot: Extend Fix

Muuta:
Alumiinikehikko toimitetaan koottuna. 
Lasit toimitetaan erikseen. Lasitus on 
teetettävä ammattilaisella.

Lasien määrä: 1–3 kpl leveydestä riippuen.
Korkeus: 400- 2 500 mm
Leveys: 400- 6 000 mm
Väri: Vakiovärit valkoinen RAL 9010 tai alumiininharmaa  
 RAL 9006.
Lasityyppi: Eristyslasi. 2-kerroslasi (28 mm) tai 3-kerroslasi (44  
 mm). Molemmat karkaistua turvalasia.
U-arvo: 3-kerroslasilla jopa 1,0 W/m²K koko rakenteessa*.
Puitteet: Tilauksesta saatavana lasien välipuitteet.
Valinnaiset 
ominaisuudet: Tilauksesta RAL-värit tai teksturoitu maali Gris 900  
 Sablé. Tarvittaessa saatavana muu reunaprofiili 
 sopimaan Extendin Fold kanssa. Extend Slidella  
 elävöitetty näkymä.

→  Kaikki taite- ja liukuovemme voidaan yhdistää kiinteisiin Extend Fix -ikkunoihimme.

Kiinteät elementit voivat olla loistavia kalustuksen tai ulkopuolisen maaston vuoksi tai kun haluat vain erittäin 
paljon lisää valoa.

Niiden avulla voit myös saada tehokkaasti saman valoisuuden kuin taite- ja liukuovella, mutta pienemmin 
kustannuksin, koska Extend Fix on edullisempi vaihtoehto.

Kiinteät elementit voidaan tilata mittatilauksena, eli jos haluat ne esim. tarkoin terassisi/ulkorakennuksesi 
kattotuoliin mitoitettuna, voimme valmistaa ne juuri omien mittojesi mukaan.

Kiinteät ikkunat
 Valon määrä luo ulkotilan tuntua

U-arvo = 
jopa 1,0

Julkisivuelementti sekä lisää talon arvoa 
että parantaa sen viihtyisyyttä.

Yksinkertaisesti hyvä investointi.

” ”Maksimoitu valoisuus luo ulkotilan tuntua ja on 
loistava täydennys taite- tai liukuoviaukkoihin.
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→ Valon ja avaruuden tuominen tilaan talon julkisivun 
suurten lasiaukkojen kautta on jotakin, mitä yhä useammat 
haluavat. Vaihtoehtoja on monia eikä aina ole helppoa löy-
tää sitä oikeaa markkinoiden eri valmistajien valikoimista.

 Me olemme valmistaneet ja myyneet lasiterasseja ja jul-
kisivuelementtejä vuodesta 1982 ja tiedämme, mitä kova 
pohjoismainen ilmasto vaatii. Nyt olemme luoneet täydelli-
sen valikoiman erilaisia julkisivuelementtejä, jotka täyttävät 
ne kovat vaatimukset, jotka julkisivulle tai lasiterassin osalle 
asetetaan. Liuku-, taite- vai kiinteät elementit? Meillä on 
juuri oikea tuote sinulle.

Minkä sitten valitsetkin, saat tilan, joka täyttyy upeista 
elämyksistä. Olipa ikkunasi takana meri, metsä tai puutarha, 
siitä tulee nyt luonnollinen osa kotiasi.

Saada herätä joka aamu talossa, joka on tiiviisti yhteydessä luontoon – se on jotakin aivan ainutlaatuista. 
Lämmin aamukahvi maistuu entistä paremmalta, kun voit samalla katsella lumihiutaleiden leijailevan kylmässä 
talviaamussa. Lasijulkisivulla on ulkoseinän eristävät ominaisuudet, mutta se antaa terassillesi aivan erilaista 
tilan tuntua. Runsas valon määrä yllättää sinut ja voit huomata tilasi luonteen muuttuvan täysin. Siitä tulee osa 
merta, metsää tai nurmikenttää. Tai kenties vain osa omaa pientä puutarhaasi. 

Näe julkisivun läpi  

  
ew 

Lasi Puitteet

Lamelliverhot

Kaikkia alumiinielementtejämme saa kaikkina RAL-asteikon väreinä.

Kun ostat julkisvuelementin Santexilta, vakiona on saatavana valkoinen,  

RAL 9010, tai harmaa alumiini, RAL 9006.

Tämän lisäksi voit  valita sadoista värisävyista RAL-värikartasta tai Gris Sablé 

rakenneväreistä. Haluatko lasiterassisi sopivan talosi värlin? Vai haluatko,  

että se erottuu talosta?

 

Kaikissa elementeissämme on vakiona karkaistu  
turvalasi sisä- sekä ulkopuolella.

Meillä on laaja valikoima lasityyppejä, jotka voidaan  

tilauksesta mukauttaa omiin tarpeisiisi:

→  auringonsuojalasi

→  UV-suojallinen laminoitu lasi

→  itsepuhdistuva lasi

→  akustinen lasi

→  koristelasi yms.

Mieti, miten upea ikkuna puitteineen voi olla sulautuessa-
an saumattomasti muuhun rakennukseen. 

Puitteemme, nk. lasien välipuitteet, asetetaan lasien väliin 

eristyslasikasettiin, jolloin niiden puhdistaminen on helppoa 

ja pinnat on kätevä pitää puhtaana. Tämä kaikki onnistuu 

tekemättä kompromisseja arkkitehtonisissa ja näyttävissä 

yksityiskohdissa.

Puitteilla varustettuja laseja on saatavana Extend Foldiin ja 

Fixiin. Vakioväri on valkoinen.

Saatavana leveydet: 8, 18, 26 ja 45 mm.

Kaikkiin elementteihimme voit tilata mittatilauksena  
lamelliverhot. 

Lamelliverhoja on saatavana useita eri värejä, ja niitä voidaan 

säätää helposti ketjulla tai narulla, joka sijoitetaan haluamallesi 

puolelle verhoja.

TILAUKSESTA: Väri

U-ARVON  
MUISTISÄÄNTÖ 

Alhainen U-arvo = 
suuri eristyskyky

Suuri U-arvo = 
heikko eristyskyky.
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Sopii Extend Foldiin ja Extend Slideen.

Ulkopuolinen ohjaus- 
tai ovenkahva ja lukko



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

S-posti: info@santex.se

Santex Expon

 käyntiosoite

 Montörg. 9, SE-302 62 Halmstad

www.santex.fi

+ 46 (0)35 172 300
  Soita meille, kun haluat keskustella laadukkaista lasiterasseista

  Etsi lähin jälleenmyyjäsi: www.santex.se/aterforsaljare
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