
Made in Holland 

Gorter® always on top!

Gorter taglemme - RHT

Innovation i tagindgange ...

Uforgængelig konstruktion
Sikker, bæredygtig og med 
certifi cering (ETA)



Enkelt håndbetjening

Innovation i løsninger til tagindgangev

Termisk adskilt kant

Gorter taglemme
» Uforgængelig
» Energibesparende med en konstruktion, der er 

termisk adskilt og isoleret
» Kan leveres komplet med lås låser til stige, 

saxestige eller fast trappe/stige
» Tilgængelig i 7 standardstørrelser fra 

700 x 1000 mm op til 1000 x 3000 mm tilgængelig

Eurocylinderlås i rustfrit stål med 
indendørs- og udendørsbetjening

Isolering i topkvalitet: Uw ≤ 0,319 W/(m².K) for 
hele taglemskonstruktionen

Termisk isoleret låg



Adgang til fl ade tag

Vind- og vandtæt forsegling 
hele vejen rundt

Enkel installation med 
monteringsbeslag i rustfrit stål

Gelænder for sikker adgang 
og udgang

Pulverlakeret i to farver 
RAL 7047 / 9010

Åbningsassistance og 
faldbremse

Tyverisikrede rustfri 
stålhængsler
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Besøg vores hjemmeside eller kontakt vores kontorer nedenfor for fl ere oplysninger

Gorter taglemsudgange

Ti gode grunde til at anlægge eller montere en Gorter taglem
Bygninger med tagplads bliver i stigende grad anvendt til mekaniske apparater som klimaanlæg, motorrum til 
elevatorer og maskinrum, såvel som tagterrasser, taghaver og nødudgange. Derfor er det vigtigt, at alle løsninger 
til tagudgange er af høj kvalitet, holdbare, bekvemmelige at anvende og vigtigst af alt; sikre og overholder strenge 
sikkerhedsregler.

» Gorter leverer sikre løsninger til taglemme, der er æstetisk tiltalende, nemme at integrere i ethvert design, 

bekvemmelige, holdbare og i sidste ende sparer penge og bidrager til sikker og langsigtet betjening i 

byggeprojekter inden for handels-, den industrielle eller boligsektoren. 

Pengebesparende taglem 
Gorters taglemme tilbyder sikker og bekvem 
adgang til ethvert tagområde. Gorters taglemme 
tilbyder enkle og pengebesparende alternativer 
til lodrette dørkonstruktioner til tagadgang. 
Gorters udvalg af taglemme er æstetisk tiltalende 
og diskret. Det tillader en let integration i alle 
typer design.

Nem montering med minimale 
omkostninger
Gorters produkter leveres fuldkommen samlet. 
Der er forborede monteringshuller i � angen. 
Monteringen består af at placere lågen over 
tagåbningen, bolte den på plads og at sikre, at 
den er vandtæt ved at belyse under kanten. Det 
kan alt sammen gøres på omkring en time. 

SIKKERHEDSFUNKTIONER til 
slutbrugeren
Gorters lemme er afbalanceret til enkelthånds-
betjening og kan åbnes og lukkes med mindre end 
5 kg styrke. Sikkerhedsgelænderet giver en sikker 
og robust håndstøtte, og støttepinden, der sørger 
for at låget er åbent, kan ikke lukke ved et uheld. 
Det åbne låg beskytter også imod alle faldskader. 
Gorters produkter er lavet med slutbrugerens sik-
kerhed i tankerne.

Vejrtæt konstruktion
Taglemmene er lavet til at være vejrsikrede 
og vindtætte og leveres med højkvalitets 
isolation: Uw ≤ 0,319 W/(m².K) for hele 
taglemskonstruktionen. 
Standard lydreduktion: 26 dB.

En komplet løsning til udgange
Afhængigt at den efterspurgte åbningsstør-
relse, kan Gorters tagudgangslemme leveres 
med en påsat stige, saxestige eller faste trin eller 
trinstige. Alle Gorters kombinationer er testet for 
sikkerhed og certi� ceret til at følge arbejdssik-
kerhedsreglerne.

Stærk og holdbar konstruktion
Gorters taglemme er udelukket fremstillet af 
de stærkeste materialer af højeste kvalitet. Alt 
anvendt metal er anodiseret, forzinket eller 
galvaniseret og derefter pulverlakeret. Alle 

materialer er 100% genanvendelige.

Vi har tænkt på arkitekten
På Gorters hjemmeside � nder man 
standardtegninger og speci� kationer for hele 
sortimentet af vores udgangsprodukter. Gorters 
erfarne personale kan også tilbyde rådgivning, 
testrapporter og sikkerhedsgodkendelse. Det 
lader arkitekten speci� cere Gorters produkter med 
præcision. Kontakt os for tilpassede tegninger 
eller speci� kationer. www.gortergroup.com 

Brandklasse eller eksplosionsklap
Gorters taglemme kan også leveres med ekstra 
egenskaber som brandklasse (EL-120 som 
AS1530-4) eller den patenterede eksplosionsklap. 
Mange valgfri egenskaber som integration med 
alarm- eller brandsystemer, elektrisk drift, glaslåg, 
dobbeltdøre eller ekstra sikkerhedsfunktioner 
samt mange andre er tilgængelige.

Mindre masse, mere klasse
Da meget af personalet hos Gorter kommer fra 
byggeindustrien, forstår vi, at den slags arbejde 
er fysisk krævende. Ved konstruktionen af 
Gorter taglemme er der taget højde for vægten 
ved at anvende � est mulige vægtbesparende 
materialer.

10 års garanti og certifi ceret 
sikkerhed og kvalitet
Gorters taglemme leveres med industriens første 
10 års garanti. Sikkerheden, performancen og 
konstruktionen af vores lemme med eller uden 
saxestige, sikkerhedsstige eller faste trin/trappestiger 
er certi� ceret af australske, europæiske og interna-
tionale standarder og myndigheder, så du kan føle 
dig rolig ved anvendelse. 1 års garanti med elektrisk 
styring og trapper.
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