
Uterum med möjligheter
Måttanpassat eller skräddarsytt

www.santex.se

Energibeläggning på köpet
Väljer du att köpa Santex Elegance med härdat enkel-
glas eller Elegance+ med isolerglas så får du energi- 
glasbeläggning på köpet.

Givetvis gäller det också Superior
- våra vinterträdgårdspartier

Du kan aldrig få för 
mycket ljus i ditt uterum 
Varför inte välja ett skjutparti 
som är 2 100 mm högt och sam-
tidigt kombinera detta med ett 
Santex skjutlås?

w w w. sant ex . se

Välj Santex - en trygg leverantör 
av riktiga uterum sedan 1983!

Hela vårt modellprogram och komplett sortiment 
hittar du på vår webbplats - www.santex.se

Bilden på uterummet är ur Santex produktserie Elegance+ med 35 mm opalfärgat 
kanalplasttak. Rummet på bilden är skräddarsytt och specialtillverkat efter kundens 
behov. Santex har ett brett utbud av kompletta uterum, glas- och fasadpartier i olika 
prisklasser. För mer info besök www.santex.se eller facebook.com/santexuterum.
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Skjutpartikampanj!

Kampanjen gäller till och med 2018-04-08.
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35% rabatt på 
kanalplasttak
Just nu får du 35% rabatt på 
ett 16 mm kanalplasttak i färgen 
vit, klar eller rök.

(Begränsat antal- först till kvarn!)
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Välj Santex - en trygg leverantör 
av riktiga uterum sedan 1983!

Hela vårt modellprogram och komplett sortiment 
hittar du på vår webbplats - www.santex.se

Bilden på uterummet är ur Santex produktserie Elegance+ med 35 mm opalfärgat kanalplasttak. Rummet på bilden är skräddarsytt och specialtillverkat efter kundens 
behov. Santex har ett brett utbud av kompletta uterum, glas- och fasadpartier i olika prisklasser. För mer info besök www.santex.se eller facebook.com/santexuterum.

”Klart för montage” med ett
opalfärgat kanalplasttak
Om du väljer ett opalfärgat kanalplasttak så får du just nu ditt 
tak ”Klart för snabbt och enkelt för montage”. Det innebär att 
takplattorna förbereds och måttanpassas precis efter dina öns-
kemål. Profilerna är förborrade och gummilisterna är monterade. 
Du väljer själv bredd och längd. 
Välj på 16, 25, 35 eller 50 mm tjocklek på ditt tak.
(Betala för standardtak och vi bjuder måttanpassad taksats. Värde ca 5 700:- inkl. moms.)

Vit, rök eller klarfärgat?Spara tid och njut mer!

Vit

Opal

Klar

Rök

Takkampanj!

Kampanjen gäller till och med 2018-04-08.


