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Het Bramantecarré in Rotterdam: een imposant woonge-
bouw waarin 24 huurwoningen worden gerealiseerd. Het 
ontwerp van de circa 20 meter hoge toren is van Mix Archi-
tectuur. De start van de bouw is gepland in 2022. Tijdens 
de bouw zal op het dak het RHT-dakluik van Gorter worden 
toegepast. Met dit dakluik zijn onderhoudsploegen zeker 
van een optimaal veilige toegang tot het platte dak.

Het Bramantecarré komt aan het Bramanteplein te liggen, 
op de plek waar nu nog een parkeerterrein te vinden is. Het 
gaat hier om een gebouw met 24 driekamerappartementen 
in het middensegment, verdeeld over 6 verdiepingen met op 
de hoek gelegen terrassen. De begane grond wordt 
ingericht met maatschappelijke voorzieningen.

Het gebouw krijgt verticaal groen met royale begroeiing 
aan de balkons. De begane grond van het Bramantecarré 
krijgt door de ruimte met maatschappelijke functie een 
open karakter. De positionering van deze ruimte zorgt voor 
connectie met de omliggende functies, zodat een levendig 
healthplein kan ontstaan. In de zes bouwlagen boven de 
plint komen 24 flexibel in te delen driekamerappartemen-
ten met op de hoek gelegen terrassen. In de gevel geïnte-
greerde bloembakken en nestkasten maken het gebouw 
natuurinclusief.

Veilig het dak op voor onderhoud en inspectie
Voor een veilige toetreding van het dak van het 
Bramantecarré is gekozen voor het RHT-dakluik van Gorter. 
Met dit luik garandeert een efficiënte toegang, zo kan de 
onderhoudsploeg op een veilige wijze naar de werkplek. Het 
duurzame luik is thermisch gescheiden en kent een hoge 
isolatiewaarde. En dat ligt geheel in lijn met de 
duurzaamheidsambitie van deze tijd.

Dakluik RHT
Voor dakterras, kantoor en woning

RHT dakluiken zijn als vluchtluik inzetbaar maar bieden in 
de meeste situaties een praktische toegang tot dakterras-
sen, koelinstallaties, liftmachinekamers, glazenwasinstal-
laties, zonnecollectoren en andere voorzieningen op daken. 
De RHT dakluiken zijn inzetbaar op platte, geïsoleerde 
of ongeïsoleerde, daken van beton, staal of hout. Naast 
de standaarduitvoeringen levert Gorter ook beglaasde, 
brandwerende, explosieontlastende dakluiken en luiken in 
speciale afmetingen.

Bijna alle dakluiken zijn leverbaar in combinatie met een 
Gorter ladder, vaste trap of schaartrap. Een dakluik is een
praktisch alternatief voor een dakopbouw. Gorter dakluiken 
voegen zich onopvallend in het dakbeeld en zijn met
minimale aanpassingen te plaatsen. Dit bespoedigt vaak 
ook de tijdsduur bij het verkrijgen van een bouwvergunning.

Veilige daktoegang
De Gorter producten staan garant voor optimale veiligheid. 
Naast slimmegeïntegreerde veiligheidsvoorzieningen zijn 
veel producten door officiëleinstanties beoordeeld en ge-
certificeerd, waardoor u verzekerd bent van een
uiterst veilige daktoegang.

Waarom een daktoegang via het gebouw?
Er zijn meerdere manieren om op het dak te komen. Echter 
de veiligste weg naar het dak is door een gebouw. In het 
gebouw heeft u namelijk vanuit reeds bestaande voorzie-
ningen voldoende houvast en is er een zeer beperkt risico 
op vallen. Door het plaatsen van een dakluik met bijbeho-
rend klimmiddel kan ook de laatste fase naar het dak op een 
veilige manier worden afgelegd.

Veiligheidsvoorzieningen van het dakluik
De Gorter RHT dakluiken zijn voorzien van meerdere veilig-
heidsvoorzieningen. Eén van de veiligheidsvoorzieningen is 
de kenmerkend voor Gorter, in het geel uitgevoerde
handgreep, welke een veilige houvast biedt bij de op- en 
afstap naar het dak. Een andere veiligheidsvoorziening is 
de automatische vergrendeling in openstand waardoor het 
dakluik nooit onverwacht dicht kan vallen. Het dakluik heeft 
ook een contrabalanssysteem waardoor de deksel met 
minimale inspanning en met één hand te openen en te 
sluiten is. Daarnaast zijn de Gorter klimmiddelen, zoals de 
schaartrap en ladder, tijdens het gebruik vergrendelbaar
waardoor deze niet onverwacht verplaatst of ingeklapt 
kunnen worden.

Veiligheidscertificering
De Gorter RHT dakluiken en combinaties zijn op veiligheid 
getoetst conform de meest strenge EN normen en worden, 
waar van toepassing, geleverd met een TÜV NORD 
certificaat, Abomaveiligheidskeurmerk en KOMO® 
certificaat. Daarnaast zijn de RHT dakluiken de eerste in de
markt die met een European Technical Assessment (ETA) 
geleverd worden, waarmee er een onbetwiste 
onderbouwing is voor de bewezen prestaties en de 
aangebrachte CE-markering.

Dakluik RHT Folder

Wilt u meer weten over de kenmerken van dit dakluik of 
over het bedrijf Gorter? Benieuwd wat Gorter Luiken voor u 
kan betekenen? We informeren u graag verder. 

Of neem contact op met één van onze verkopers.

http://www.mix-architectuur.nl
https://www.gortergroup.com/images/documentation/nl/gorter_rht_brochure_nl.pdf
https://www.gortergroup.com/nl/contact.html

