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I denna produktinformation finner du den samlade tekniska 
informationen om produktsystemet. 

Skjutpartier med enkelglas eller isolerglas för 
uterum och orangerier
Dörrens funktion är att skjutpartiet glider längs 
en över- och underprofil och ger en öppning till 
höger eller vänster. Dörrarna går att öppna åt 
vilket håll man önskar. Skjutdörrens absoluta 
fördel är enkelheten i öppning och stängning, 
konstruktionens vattendränering samt den 
flexibla öppningsyta som skapas med denna 
kvalitetsprodukt. Alla skjutbara delar har alltid 
lika delning, dvs i ett parti delas alltid 
glasdelarna in så att de är lika breda.

Fasta partier med enkel- eller isolerglas för 
uterum och orangerier
Komplettera uterummets skjutbara delar med 
fasta partier för maximal med rymd och 
ljusinsläpp. Bygg en hel glasvägg, sätt enstaka 
fast delar och/eller komplettera med skjutbara 
partier. Absoluta fördelar är flexibilitet och 
passform vid montering. Alla ingående glas 
fördelas jämnt på den totala bredden, vi kallar 
det lika delning.

Montering
Se monterings- och skötselmanual. 
www.santex.se

Skötsel och underhåll
Se monterings- och skötselmanual. 
www.santex.se

Föreskrifter
Kontakta din Santex återförsäljare om du är 
osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-
ställa att inga ingående detaljer eller kompon-
enter saknas eller är skadade. Om skador upp-
täcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex ut-
tryckliga medgivande är tillverkaransvaret 
utan all kraft och verkan. Endast Santex god-
kända reservdelar får användas. 

Produkten är konstruerad för en permanent 
installation. Produkten måste installeras enligt 
instruktionerna i denna manual. Installationen 
måste utföras fackmannamässigt.

Håll rent från snö utanför. Låt aldrig snö ligga 
kvar upp mot glaspartierna.



Uppbyggnad
Profiler Aluminum, kall profil, ej avisolerad

Partisortiment Skjutparti
Fast parti

Profilfärger
Standard Vit, RAL 9010, svarta plastdetaljer

Glas
1-glas 4 mm enkelglas
Elegance

HG: 4 mm härdat glas (4 mm Float toughened)
U-värde 5,8

HEG: 4 mm härdat glas (4 mm Planibel G toughened)
U-värde 3,9
Energiskiktet på utsidan motverkar kondens

Vikt: 10 kg/m²

2-glas 16 mm isolerglas med svart varm kant
Elegance+

HIGA: Härdat energiglas, U-värde 1,7
(Float 4 mm toughened/8 mm TERMO9005+argon/Thermofloat 4 mm 
toughened)

U-värde, hela konstruktionen = 2,8 (3-delad 3000x2000)

HIGB: Härdat fönsterglas, U-värde 2,9
(Float 4 mm Toughened/8 mm TERMO9005 + argon/Float 4 mm 
Toughened)

U-värde, hela konstruktionen = 3,8 (3-delad 3000x2000)

Vikt: 20 kg/m²
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Skjutpartier
Typ Mellan stolpar

Delning 2-, 3- eller 4-del

Varianter Rättvänd (RV) eller spegelvänd (SPV)

Dörrstopp Svart plast, på både över- och underprofilerna

Säkerhetskloss Svart plast

Handtag 2 stycken, 120 mm långa vita Classic-handtag ingår

Lås Tillval: Alt 1: Låshandtag 2 stycken att sätta på insidan.
Alt 2: Skjutlås invändigt

Tätning i öppningen O-list i u-profiler
O-list i över- och underspår
Cellgummiplattor mot stolpe i underspår

Tätning runt partiet Svart plastlist med borsttätning i dörrskarvarna. 
Borst i över- och underprofil.
Borstlist på in-sidan om u-profilerna. 
Överlappar skjutparti i stängt läge.
Borst i spår i överlapp mellan partier i över- och underspår

Dränering Underprofil med dräneringshål
Underspår dränerat framför partierna

Hjul 1-glas: 2 stycken enkelhjul/parti
2-glas: 2 stycken boggiehjul/parti

Uppfångning vid Plastlist längs sidoprofil
stängning

Uppfångning vid Dörrstopp
öppning

Spröjsprofil (mittpost) Nej
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Skjutpartier

OBS! Alltid lika delning på dörrarna, dvs alla skjutbara delar är lika breda.
Alla mått i mm.

Karmytterbredd
2-del 3-del 4-del
1500 2190 2880
1600 2340 3080
1700 2490 3280
1800 2640 3480
1900 2790 3680
2000 2940 3880
2100 3090 4080
2200 3240 4280
2300 3390 4480
2400 3540 4680
2500 3690
2600 3840

Karmytterhöjd Skjutfönster: 1200
Skjutdörr: 2000

2100

Fast parti

Delning 1-del, rakt mellan stolpar

Tätning O-list i monteringsprofilerna 
O-list i golv- och tak-profilen 
Borstlist i takprofilen

Dränering Under profil med dräneringshål

Karmytterbredd 1-del 
700
800
900
1000
1100
1200

Karmytterhöjd Fast fönster: 1200
Fast vägg: 2000

2100
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RV  = Rätvänd
SPV = Spegelvänd
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Utsida

Insida

Fasta partier

Mellan stolpar

Insida

Utsida



Skjutpartier
Sidovy

Classic+

Utsida Insida
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Classic Classic Classic



Skjutpartier
Toppvy

U-profil

8



Fasta partier 
Sidovy

Utsida Insida
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Classic+Classic



Fasta partier 
Toppvy

Utsida Insida
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