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TAITEOVELLINEN SANTEX-LASIJULKISIVU 2014

Huone aktiiviseen elämään.
Vuoden jokaiselle päivälle!



Anna kodillesi lisää avaruutta ja tunne, kuinka auringon varhaiset säteet valaisevat antaen uutta energiaa.



ANNA OLOHUONEELLE, MAKUUHUONEELLE TAI KEITTIÖLLE ILMAVU-
UTTA. Taiteovellisella Santex-lasijulkisivulla avaat suuren 
avoimen tilan luontoon. Se toimii erinomaisesti siirtymi-
seen joustavasti talon ja ulkoterassin / talvipuutarhan / 
olohuoneen välillä.

Uusi ihana ympäristö sinulle, joka rakastat valoa. 
Akvarellien maalaamiseen inspiroivassa ympäristössä. 
Aamukahvin nautiskeluun lintujen laulussa. Viinilasillisen 
maisteluun hieman ylellisemmässä ympäristössä. 
Kesäntuoksuisiin herkutteluhetkiin ystävien seurassa.
Tai lukuhetkiin hyvän kirjan parissa lumen naristessa 
nurkan takana.

Täysin uusi avattava lasijulkisivumme antaa tilaa nauttia 
elämästä. Äärimmäisen tehokkaasti eristettynä se sopii 
pohjoiseen ilmastoomme. Sarjan 3k-lasielementit 
kuuluvat korkeimpaan U-arvoluokkaan. Kehyksissä on 
katkaistu kylmäsilta, joten ne ovat erittäin hyvin 
eristettyjä ja estävät kylmää ilmaa pääsemästä 
huoneeseen.

Santex-lasijulkisivut ovat kauttaaltaan laadukkaita 
ruotsalaisvalmisteisia tuotteita. Ratkaisuja, jotka eivät 
nosta vain talosi arvoa, vaan taatusti myös sen 
viihtyvyyttä. Sanalla sanoen hyvä investointi.

Tervetuloa ulos!
Jos olet kerran avannut oven uuteen, 
et mielelläsi sulje sitä enää.
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Taiteovellinen lasijulkisivu tekee talostasi 
näyttävämmän, avoimemman ja valoisamman.

Taiteovellisen Santex-lasijulkisivun voi avata 
mahdollisimman avoimeksi. Taiteovet avautuvat 
joustavasti ja siirtyvät kevyesti sivulle.

Paljon aukkoyhdistelmiä. 
Voit valita aukkoyhdistel-
män useista eri vaihtoeh-
doista. Valitse myös 2k- tai 
3k-lasit elementteihin. 
Taiteoven U-arvo on erittäin 
alhainen.

Taiteovet 2k-lasi

Maks. korkeus  2 500 mm
Maks. leveys     7 100 mm
(7-osainen)

Min. leveys       1 100 mm 
(2-osainen)

U-arvo               1,7*
 
Taiteovet 3k-lasi

Maks. korkeus  2 800 mm
Maks. leveys     8 500 mm 
(7-osainen)

Min. leveys        1 100 mm 
(2-osainen)

U-arvo                1,2*

* U-arvo koskee koko rakennetta, 3 000 x 
2 100 mm, arvon on laskenut SP (Ruotsin 
tekninen tutkimuslaitos).



SANTEX SYSTEM AB 
INTERNET www.santex.se

Santex-tuotteet ovat malli- ja 
patenttisuojattuja. Pidätämme oikeuden 
materiaali-, rakenne- ja suunnittelumuutoksiin.
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Santex on valinnanvapautta, laatua ja palvelua. Olemme rakentaneet huoneita elämän 
nautintoihin yli kolmekymmentä vuotta. Meillä on valtuutettua jälleenmyyjää, joiden luona 
voit tutustua valikoimaamme.

Päteviltä Santex-asiantuntijoiltamme saat apua ja neuvoja kaikissa vaiheissa ideoinnista 
asennukseen. Santex-asiantuntijan läheisyys antaa myös pitkäaikaista turvaa hankinnallesi.

Katso lähin Santex-asiantuntijasi osoitteesta santex.se. Tervetuloa!


