DN UDESTUER I LIMTRÆ
“-Hyggen kommer helt af sig selv...”

UDESTUER

SANTEX UDESTUER
Santex Udestuer:
Udestuen er en forlængelse af huset ud i det
grønne, men også en forlængelse af sæsonen.
Vil du anvende rummet året rundt, eller nyde et
tidligt forår og et sent efterår? Vi taler meget om
U-værdier i vores verden. Jo lavere værdi, desto
højere isoleringsgrad. Med den rigtige kombination
og konstruktion af glaspartier og tag får du den
rigtige isolering til årstiden. Kig efter symbolerne
med årstiderne - så får du valgt rigtigt.
Forår - sommer.
Tideligt forår - efterår.

Hand made in Halmstad, Sweden
I vores topmoderne produktionsanlæg er det
meste fra ordre til levering kvalitetssikret og computerstyret, men samtidig med en ægte duft af
norrlandsk fyr, lærk og gran. Rammerne i limtræ er
klassificerede og bomstærke. Hver eneste udestue
er et stykke håndværk, skræddersyet og unikt.
effektivt og hurtigt, hvis du hyrer en håndværker.
Vi leverer din udestue i et byggesæt - tilskåret, forboret og forberedt - med en letfattelig monteringsvejledning. Det eneste, du har brug for, er stort
set et pålideligt vaterpas og en skruetrækker. Enkelt hvis du bygger selv. Billigere, eftersom det går
effektivt og hurtigt, hvis du hyrer en håndværker.

Hele året.

DU NORD

“-Hyggen kommer helt af sig selv...”

DN UDESTUER I LIMTRÆ
“-Hyggen kommer helt af sig selv...”

SANTEX UDESTUER
Vores komplette Santex Rum sætter valgfriheden i system:
Standarder er en god ting.
Faste mål og en fast placering af rammens bærende
dele betyder, at de
Standard eller frie mål
Standarder er en god ting. Faste mål og en fast placering af rammens bærende dele betyder, at de bliver billigere at fremstille og at købe. Santex standard
er et stort system af valgfrihed. Vores komplette
rum fås i godt 70 standardstørrelser og 930 standardvarianter. Ud over disse kan du naturligvis
vælge specialrum med frie mål. Alle rammer er snezonetilpassede efter Europa-normer.
Vælg først et typerum. Limtræ- eller aluminiumramme? Tænk over hvilken tid på året du vil kunne
benytte det - til forlængelse af sæsonen eller året
rundt? Fyld derefter på med det glasparti, som pas-

ser til dit behov, Santex Elegance, Elegance Plus el
ler Santex Star*. Tænk på om du vil have faste partier og/eller skydepartier og i hvilken farve. Tænk
godt over taget. Tilbehør såsom solafskærmning?
Tag gerne os med på råd.
* Santex Star sælges kun til rammer med frie mål.
Personlig skapelse
Skab en personlig og unik udestue. Santex har et
stort og bredt sortiment, hvor de fleste produkter
kan bestilles helt efter dine mål og ønsker.
Læs yderligere om de enkelte rumtyper på den sidste side i denne brochure.
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ELEGANCE

PRODUKT FAKTA:
Glastyper:
U-værdi 5,8
Hærdet sikkerhedsglas.
U-værdi 3,9
Hærdet sikkerhedsglas med lavenergiglas.
Specielle ønsker uden for grundsortimentet på
forespørgsel.
Låsetype:
Låsehåndtag. Indbygget skydelås i sideprofil. Lås
indgår ikke i standardpartier.
Midterstolpe:
Partierne fåes både med og uden midterstolpe.
Tagvarianter:
16 mm polykarbonat
25 mm polykarbonat Skydetag
16 mm polykarbonat
34 mm glastag

Santex Elegance er et eksklusivt glaspartisystem,
som du kan få med enkeltlagsglas (hærdet sikkerhedsglas) med U-værdi på 5,8 eller hærdet sikkerhedsglas med lavenergiglas med U-værdi på 3,9. En
ren nydelse fra forår til sommer. Som standard er
højden på midterstolpen 700 mm, både på faste
partier og skydepartier. Smukt i kombination med
træbrystninger for eksempel. Kan også fås uden
midterstolpe.
Aluminiumprofilerne har ikke blot bløde, smukke
linjer. De er desuden lydløse og stabile, med særdeles god tætning. Skjulte befæstigelser i de faste
partier og indbygget lås bidrager til det eksklusive
indtryk. Farvesæt aluminiumprofilerne med en af
de mange hundrede kulører på RAL-skalaen, eller
vælg en fra vores eksklusive farvekollektion Futura.
Hvor smukt kan det blive?
• Eksklusivt glaspartisystem med enkeltlagsglas
• Slanke, stabile profiler med bløde, smukke linjer
• Tætningsliste rundt om hele åbningen
• Vælg mellem alle farver på RAL-/Futura-skalaen
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ELEGANCE PLUS

PRODUKT FAKTA:
Glastyper:
U-værdi 2,9
Hærdet termoglas med varm kant og argongas.
U-værdi 1,7
Hærdet termoglas med varm kant og argongas.
Specielle ønsker uden for grundsortimentet på
forespørgsel.
Låsetype:
Låsehåndtag. Indbygget skydelås i sideprofil. Lås
indgår ikke i standardpartier.
Midterstolpe:
Partierne fåes både med og uden midterstolpe.
Tagvarianter:
25 mm polykarbonat
35 mm polykarbonat eller celleplast
34 mm glastag

Elegance Plus har 2-lags vinduer (hærdet sikkerhedsglas) med 8 mm spalte med varm kant og argon mellem glaslagene. Dette glas har en U-værdi
på 2,9.
Ønsker du endnu bedre isolering, har vi også en
2-lags vindue (hærdet sikkerhedsglas) med argonfyldt spalte og lavenergiglas med en U-værdi på 1,7.
Her kan du husere fra tidligt forår til sent efterår,
uden at have en ulden sweater på. Om sommeren
er temperaturen behagelig.
Santex Elegance Plus har en såkaldt varm kant mellem termoglassene, hvilket sænker U-værdien og
minimerer kuldevandring. Bemærk at Santex Elegance Plus ikke er egnet som facadepartier og til
boligarealer.
• Forlæng sæsonen
• 2-lags vinduer
• Slanke, stabile profiler med bløde, smukke linjer
• Tætningsliste rundt om hele åbningen
• Dobbelte boogiehjul i bevægelige hjulvugger
• Vælg mellem alle farver på RAL-/Futura-skalaen
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STAR

PRODUKT FAKTA:
Glastyper:
U-værdi 2,7
Termoglas med varm kant og argongas. Hærdet sikkerhedsglas med brudt kuldebro.
U-værdi 1,1
Hærdet sikkerhedsglas og termoglas med varm
kant og argongas, lavenergiglas og brudt kuldebro.
Specielle ønsker uden for grundsortimentet på
forespørgsel.
Låsetype:
Lås ISEO
Lås Trioving
Midterstolpe:
Partierne fåes både med og uden midterstolpe.
Tagvarianter:
35 mm polykarbonat eller celleplast
50 mm polykarbonat eller celleplast
34 mm glastag
Skydetagvindue

Santex Star er en ren nydelse året rundt - år efter år
efter år. Vinterhaven har brudte kuldebroer og indbyggede tætninger, 2-lags vinduer (hærdet sikkerhedsglas) med varm kant og 14 mm luftspalte med
en U-værdi på 2,7 eller optimale 1,1. Velisoleret,
med andre ord.
Teknik og konstruktion er formidabel, præcis som
formgivningen. Udformningen bliver din egen udfordring - valgmulighederne er i princippet uendelige. Du kan kombinere faste partier og skydepartier, som du vil. Vælg mellem vinduer med eller
uden sprosser. For optimal sikkerhed har vi udstyret Santex Star med en ekstra stabil konstruktion
og låsefunktioner af højeste kvalitet. Det her er et
førsteklasses rum, der forøger værdien på dit hus
og din fritid.
• Ren nydelse året rundt
• Ekstra stabile aluminiumprofiler med brudt kulde
bro
• Dobbelte boogiehjul i bevægelige hjulvugger
• Indbyggede tætninger med unikke konstruktionsløsninger
• Vlg mellem alle farverne på RAL-/Futura-skalaen
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HER SES NOGLE AF DE MANGE STANDARD UDESTUER

Rum 20

Rum 25

Rum 30

Rum 35

Rum 80

Rum 85

Herover ses nogle skitser der viser nogle af de
mange forskellige muligheder for standard udestuer der findes.

Ønskes en udestue der er anderledes end en af
disse, kontakt da din lokale DU NORD forhandler.

Forhandler:
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