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SANTEX GLASFASAD MED VIKDÖRRAR 2014

Rum för ett aktivt liv. 
Varje dag, året runt!



Öppna upp ditt hem och känn rymden i rummet och energin som flödar in när solens tidiga strålar lyser in. 



GE DITT VARDAGSRUM, SOVRUM ELLER KÖK UTEKÄNSLA. Med Santex 
glasfasad av vikdörrar, skapar du ett stort öppet panora-
ma ut mot naturen. Utmärkt också som fl ytande över-
gång mellan hus och uterum / vinterträdgård / allrum.

Ny skön miljö för dig som älskar ljus. För att måla akvarell 
med inspirerande utsikt. För att avnjuta ditt morgonkaff e 
till fågelkvitter. 
För att smutta på ett glas vin med känsla av lyx. För att 
bjuda vännerna på matupplevelser till doft av sommar. 
Eller för att sjunka in i en god bok medan det knastrar i 
snön utanför knuten.

Vår helt nya öppningsbara glasfasad skapar rum för att 
njuta av livet. Med extremt god värmeisolering som 
passar vårt nordiska klimat. 3-glaspartierna i serien håller 
högsta U-värdeklass. Profi lerna har bruten köldbrygga 
vilket innebär att de är mycket bra isolerade och att kylan 
inte leds in i rummet.

Santex glasfasadserie är svensktillverkad med kvalitet 
rakt igenom. Lösningar som inte bara ökar värdet på 
huset, det höjer garanterat trivselfaktorn. En god investe-
ring, helt enkelt.

Välkommen ut!
Har du en gång öppnat möjligheten 
vill du inte gärna stänga den igen
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Ditt hus blir attraktivt, öppet och ljust med vikbar 
glasfasad.

Santex vikbara glasfasad erbjuder största möjliga 
öppning. Vikdörrarna öppnas smidigt och skjuts 
lätt åt sidan.

Mångfald av 
öppningsvarianter
Du har stor frihet att 
välja kombination för 
öppning. Välj också 
mellan 2- eller 3-glas i 
partierna. U-värdet i en 
vikdörr är mycket lågt.

Vikdörrar 2-glas

Maxhöjd 2 500 mm
Maxbredd 7 100 mm
(7-delat)

Minbredd 1 100 mm 
(2-delat)

U-värde 1,7*
 
Vikdörrar 3-glas

Maxhöjd 2 800 mm
Maxbredd 8 500 mm 
(7-delat)

Minbredd 1 100 mm 
(2-delat)

U-värde 1,2*

* U-värdet gäller hela konstruktio-
nen,
 3 000 x 2 100 mm, beräknat av
 SP (Sveriges Tekniska Forsknings-
institut).



SANTEX SYSTEM AB 
Montörgatan 9
Box 513, SE 301 80 Halmstad
TEL +46 (0)35 17 23 00
FAX +46 (0)35 12 50 23
E-POST info@santex.se
WEB www.santex.se

Santex produkter är mönster- och 
patentskyddade. Vi förbehåller oss rätten 
till ändringar i material, konstruktion 
och design.
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PRODUKTION SANTEX SYSTEM AB OCH M&CO REKLAMBYRÅ

Santex är valfrihet, kvalitet och service. Vi har byggt livsnjutarrum i över trettio år. Titta 
närmare på vårt sortiment hos någon av våra 170 auktoriserade återförsäljare eller besök 
vårt showroom på Santex i Halmstad.

Här får du hjälp och råd av våra duktiga Santex-specialister hela vägen från inspiration till 
montage. Att ha nära till en Santex-specialist ger dig också långsiktig trygghetsgaranti. 

Hitta din närmaste Santex-specialist på santex.se. Välkommen! 


