
Gorter® always on top! 

Gorter takluckor – RHTEI

Innovation inom takåtkomst ...

Lösningar för brandresistenta 
takluckor



Låsbart i öppet läge

Innovation inom lösningar för takåtkomst

Isolerat stativ

Termiskt isolerat lock

Gorters brandklassade takluckor
» Konstruktion med termisk avdelningsteknik
» Kan levereras med säkerhetskrok på stegar, 

saxtrappor eller fasta trappor/stegar
» Finns i 7 standardstorlekar från 700 x 900 mm 

till 900 x 2400 mm

Säkerhetscylinderlås i rostfritt stål som 
används från insidan

Brandresistent EI1:
120 minuter

Inbrottssäkra gångjärn i 
rostfritt stål



Access to Flat Roofs

> 1399 mm används 
trepunktslåsning som standard

Enkel installation med rostfria 
monteringsfl ikar

Dubbel försegling med tejp som 
expanderar vid brand

Handräcke för säkert in- och 
utträde

Pulverlack i två färger 
RAL 7011 / 9010

Assisterad öppning och 
kontrollerad stängning

» E:120 minuter 
» EI1:120 minuter
» EI2:120 minuter
I enlighet med: EN1634-1, EN13501-2, 
AS1530-4 och BS476:part22.

» KOMO:SKG.0372.0489
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Besök vår webbplats eller kontakta våra kontor här nedan om du behöver mer information

© 2022, Gorter Group ™. Med förbehåll för tekniska ändringar. Bilderna och ritningarna som visas ger bara ett intryck av produkterna. Inga rättigheter kan härledas från dessa.

Gorter takluckor

Tio bra anledningar till att använda en RHTEI-taklucka från Gorter
Taket på byggnader används allt mer för mekaniska apparater som luftkonditionering, rum för lyftmotorer och 
maskinrum, samt takterrasser, takträdgårdar och nödutrymningsvägar. Därför är det viktigt att lösningar för 
takåtkomst har hög kvalitet, att de är hållbara och smidiga att använda, och viktigast av allt – att de är säkra så att 
man uppfyller de strikta säkerhetskraven.

» Gorter tillhandahåller lösningar för säker takåtkomst som är estetiskt tilltalande, enkla att integrera i alla designer, 

smidiga och hållbara. De kommer leda till kostnadsbesparingar och bidra till säker och långsiktig drift i alla 

byggprojekt, oavsett om det gäller kommersiella byggnader, industri eller bostäder. 

Kostnadsbesparande takåtkomst 
Gorters takluckor ger säker och smidig åtkomst 
till alla takutrymmen. Gorters takluckor är ett 
simpelt och kostnadsbesparande alternativ till 
vertikala dörrar när du behöver takåtkomst. 
Gorters utbud med takluckor är estetiskt 
tilltalande och diskreta. Detta gör att de enkelt 
kan integreras i alla designer.

Enkel installation till minimal 
kostnad
Gorter-produkter är redan monterade vid 
leverans. Vi har också förborrat monteringshål i 
� änsen. För att utföra installationen placerar du 
bara luckan över taköppningen, bultar fast den 
och säkerställer att den är vattentät genom att 
lägga tätskikt under stativet. Allt detta tar ungefär 
1 timme. 

SÄKERHETS-funktioner för 
slutanvändaren
Gorter-luckor har en motvikt vilket innebär 
att de kan användas med en hand, och de kan 
öppnas och stängas med mindre än 5 kg kraft. 
Säkerhetsräcket ger ett säkert och stadigt grepp, 
och öppningsarmen säkerställer att locket inte 
stängs av misstag. Öppningslocket skyddar också 
mot fallrisk. Gorters produkter designas med 
slutanvändarens säkerhet i åtanke.

Vädertät konstruktion
RHT-takluckorna har fullt termiskt brutna 
stativ och lock, och de har också ett 
högt isoleringsvärde. Detta minimerar 
risken för kondensation och garanterar 
kostnadsbesparingar för energi. Standard 
ljudreducering: 26 dB.

En komplett åtkomstlösning
Beroende på hur stor öppning som behövs så 
kan Gorters takluckor levereras färdiga med 
säker krokstege, saxtrappa eller fast trappa 
eller trappstege. Vi testar säkerheten för och 
certi� erar alla Gorter-kombinationer för att 
vara överensstämmande med standarder för 
yrkeshälsa och -säkerhet.

Stark och hållbar konstruktion
Gorters takluckor tillverkas endast av starka 
material som håller högsta kvalitet. All metall 
är anodiserad, förzinkad eller galvaniserad och 
därefter pulverlackerad. Takluckor på minst 1399 
mm i längd har ett spärrsystem i 3 punkter. Alla 
material är 100 % återvinningsbara.

Arkitekter i åtanke
På Gorter-webbplatsen � nns standardritningar 
och speci� kationer för vårt breda utbud av 
åtkomstprodukter. Gorters erfarna personal kan 
också bistå med rådgivning, testrapporter och 
säkerhetsgodkännanden. Detta gör att arkitekten 
kan känna sig säker när hen väljer en Gorter-
produkt. Kontakta oss för anpassade ritningar 
eller speci� kationer. www.gortergroup.com 

Explosionsavhjälpning
Gorter tillverkar också takluckor med 
explosionsavhjälpning. Dessa ventiler tillverkas 
i aluminium och har en patenterad Explosion 
Release Control (ERC).

Unik: 120 minuters 
brandresistens
Gorter RHTEI är den enda takluckan som testats 
av testinstitutet Efectis i enlighet med 
EN 1634-1 och EN 13501-2. Takluckan följer också 
den australiska standarden AS 1530-4 och den 
brittiska standarden BS476: del 22.

10 års garanti och certifi erad 
säkerhet och kvalitet
Gorter-takluckor har den första 10 års-garantin i 
branschen. Våra luckors säkerhet, prestanda och 
konstruktion, med eller utan en saxtrappa, säker-
hetsstege eller fast trappa/trappstege, är certi� erat 
enligt australiska, europeiska och internationella 
standarder och anmälda organ så att du ska kunna 
känna dig trygg. 1 års garanti för elektriska kontroller 
och trappor.  RHTEI-taklucka: KOMO:SKG.0372.0489
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