
Gorter® always on top! 

Gorter Vloerluiken - WAG

Innovatie in vloertoegang ...

Glazen vloerluik 
Ruimtelijk effect met veel licht



Openen en sluiten via 
afstandsbediening

Innovatie in vloertoegang

3 laags zekerheidsglas

Doorvalveilig veiligheidsglas

Gelijksluitende glasplaat 

Gorter Glazen Vloerluik
» Gelijksluitend en doorvalveilig
» In standaard maten 1000 x 1000 mm 

en 1000 x 2000 mm verkrijgbaar



750 kg

750 kg/m²

Toegang tot kelders

In gesloten toestand 
belastbaar tot 

750 kg/m2

Robuuste RVS scharnieren

Glas is beloopbaar

Stijlvolle zwarte 
omlijsting

RAL 9005 
gepoedercoat

Stille elektrische 
designmotoren



D
es

ig
n:

 w
w

w
.e

m
og

y.
nl

  2
02

20
5V

6D
    

    
    

    

Kijk op onze website voor meer informatie of vraag onze brochure aan.

©2022, Gorter Group™. Technische wijzigingen voorbehouden. De getoonde afbeeldingen en tekeningen geven slechts een impressie van de producten. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Gorter vloerluiken

Goede redenen om een Gorter vloerluik toe te passen 

Uitvoeringen vloerluiken

De Gorter scharnierende vloerluiken bieden een praktische en veilige toegang tot onderliggende ruimtes zoals 
kelders en souterrains. Alle vloerluiken, met uitzondering van het WAG glazen vloerluik, zijn geschikt voor binnen- en 
buitentoepassing. Bij de vloerluiken voor buitentoepassing is het frame voorbereid voor een optionele aansluiting 
op een afwateringssysteem/hemelwaterafvoer. De scharnierende vloerluiken zijn eenvoudig met één hand te 
openen dankzij het geïntegreerde contrabalanssysteem of de toegepaste elektrische bediening.      

Gorter levert veilige vloertoegangen, die onopvallend en eenvoudig in uw ontwerp kunnen worden 
geïntegreerd en bovendien kostenbesparend zijn. 

Eenvoudige plaatsing 
Gorter scharnierende vloerluiken worden 

compleet geassembleerd geleverd. Hierbij wordt 

het frame op de ruwe vloer geplaatst waarna een 

afwerkvloer voor de verankering en gelijkvloerse 

afwerking zorgt. Een opbouwluik type OP kan 

direct op de vloer worden geplaatst. 

Meer daglicht en een 
ruimtelijk effect
Gorter WAG vloerluiken zijn algemeen toepas-

baar in woonruimtes en kantooromgevingen, 

waarbij het luik voor een ruimtelijk e� ect en 

meer licht in een onderliggende ruimte zorgt.

Er is aan de architect gedacht
De Gorter website biedt kant en klare 

bestekteksten, testrapporten, documentatie en 

tekeningen. Zie www.gorterluiken.nl

Scharnierend, verdiept - WAPT
Met een pantype deksel is dit vloerluik 

geschikt voor het storten van beton en de 

daaropvolgende betegeling of het aanbrengen 

van vloerbedekking (tapijt, laminaat etc.). 

Het uit aluminium vervaardigde vloerluik is 

leverbaar in vijf standaard afmetingen en 

speciale afmetingen.

Scharnierend, vlak - WA
Dit type vloerluik is vervaardigd uit geanodiseerd 

aluminium en heeft een vlakke tranenplaat 

deksel.  Het luik is geschikt voor zowel binnen- 

en buitentoepassing en is voorbereid voor 

een aansluiting op een afwateringssysteem.  

Leverbaar in vijf standaard afmetingen en 

speciale afmetingen, ook met twee deksels.

Scharnierend brandwerend 
WAEI - 120 min
De brandwerendheid van het stalen 

brandwerend vloerluik is beoordeeld door Efectis 

volgens EN1634-1, EN13501-2, AS1530-4 en BS 

476-22:1987 met een classi� catie: 

EW: 120 minuten, EI1: 30 minuten, 

en EI2: 45 minuten. Het luik is leverbaar in vier 

standaardafmetingen en speciale afmetingen.

Scharnierend opbouw - OP
Een zeer eenvoudig en praktisch toepasbaar 

scharnierend vloerluik. Het opbouwdeksel 

en frame zijn vervaardigd uit geanodiseerd 

aluminium en het luik is, met een directe 

plaatsing op de vloer, geschikt voor zowel 

binnen- en buitentoepassing. Het luik is 

leverbaar in vier standaard afmetingen en 

speciale afmetingen.
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Veiligheid
Bij de handbediende vloerluiken zorgt het  

contrabalanssysteem voor een openingshulp en 

terugvalremming. Samen met de vergrendeling 

in openstand zorgt dit voor een veilige bediening. 

Naast de doorvalveilige glasplaat van het WAG luik 

zijn de aluminium luiken ook optioneel met een 

doorvalbeveiligingsrooster te leveren.

Garantie van 5 jaar
Op Gorter scharnierende vloerluiken geldt 

een garantie van 5 jaar. Met 1 jaar garantie op 

elektrische bediening en trappen.

Beloopbaar 
Alle Gorter scharnierende vloerluiken zijn 

beloopbaar. Indien buiten geplaatst dient een 

dynamische belasting, zoals die voorkomt in 

verkeerswegen, te worden vermeden. Waar van 

toepassing is een belastbaarheidsberekening  

conform EN1991 uitgevoerd.


