
TAGADGANG
NEM ADGANG TIL FLADE TAGE
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‹
I taglemmen er der snebeskyttelse med 
indbygget snefangsliste, som holder sne 
og støv ude og lader luften cirkulere i 
taggennemgangen. Ligeledes er der  
integreret ventilation i taglemmen, 
således der ikke kan opstå kondens 
eller mug.  

‹
Taglemmen er let at betjene med et 
godt ergonomisk håndtag og 2 stærke 
gasfjedre på indersiden af lemmen. Den 
dobbeltsidet paskvillås i taglemmen kan 
forberedes til montage af cylinderlås.

‹
Gummiknop og aluminiumsprofil  
beskytter lemmen. Låget på taglemmen 
er dækket af en varmgalvaniseret stål-
plade som er i vejrbestandigt materiale.  
Lågets hældning på 1 cm pr. meter 
sikrer, at vandet altid løber af låget.

Lofthøjde (A) Max.
Standardmål:  275,0 cm

Specialmål:
REI 45 336,0 cm
REI 45 Comfort 290,8 cm
REI 60 328,0 cm
REI 60 Vario 422,2 cm
clickFIX® Comfort 285,0 cm
clickFIX® Thermo Co... 285,0 cm
clickFIX® 76G 322,0 cm
clickFIX® Vario 415,2 cm 
SW 56-4 336,0 cm

DIMENSIONER

Hulmål - længde (B)
Standardmål: 120 cm 
 
Specialmål: 110 - 160 cm 

Hulmål - bredde (C)
Standardmål: 70 cm

Specialmål: 60 - 80 cm

Konstruktionshøjde (D)
28,35 - 124,95 cm

Tagkonstruktionshøjde (E)
Min. 20 cm over tag

Total højde (D + E (+ G))
48,35 - 144,95 cm

‹

I de modulære karme er der monteret 
aluminiumstrin, som giver en komfor-
tabel taggennemgang og tjener som 
støtte ved ind- og udgang.

DOLLE Fladtagslem tilbyder den optimale og sikre vej op på 
flade tage. Den modulopbyggede taggennemgang er designet 
til at give en sikker og praktisk opgang via den velkendte 
DOLLE lofttrappe, der kombineres med mellemkarme efter 
behov og afsluttes af den gennemtænkte taglem. Den store 
fordel ved DOLLE Fladtagsadgang ligger i den modulære 
konstruktion med individuelle og lette komponenter. Det 
sikrer en nem installation - uden brug af kran. 

› Praktisk taggennemgang via lofttrappe og yderligere  
 trin i mellemkarm.

› Integreret ventilation, forhindrer dannelse af konden- 
 sation og mug.

› Snebeskyttelse med indbygget snefangsliste, som  
 holder sne og støv ude og lader luften cirkulere i  
 taggennemgangen.

› Let åbning og lukning af taglem med gasfjedre på  
 indersiden af låget.

› Mål op – og udfyld dataene i skemaet på bagsiden.

› Vælg en lofttrappe.  
 - DOLLE REI 45
 - DOLLE REI 45 Comfort
 - DOLLE REI 60
 - DOLLE REI 60 Vario
 - DOLLE clickFIX® Comfort
 - DOLLE clickFIX® Thermo Comfort 
 - DOLLE clickFIX® 76G
 - DOLLE clickFIX® Vario
 - DOLLE SW 56-4

› Komplet tagadgangsløsning med lofttrappe,  
 mellemkarme og taglem tilpasset dine mål.

Snefang
Snefanget forhindrer sne og blade 
i at komme op under lemmen.

TAGADGANG MED 
TAGLEM & LOFT-
TRAPPE FRA DOLLE 

SÅ NEMT ER DET

Luftstrøm
Luften kan frit komme ind og ud 
under lemmen gennem snefanget.
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› Lettere adgang til inspektion af hele taget  
 og nedløb/afløb.

› Det bliver nemmere at rengøre evt.  
 ovenlysvinduerne og solceller. 

› Undgå at anvende lange usikre stiger  
 og dermed ridse eller bukke  
 sternen/aluminiumsmurkronen.

MED EN  
TAGADGANG  
OPNÅR DU  
FLERE FORDELE

‹ ‹ ‹

Fremstillet i anodiseret aluminium. 
Kvalitets teleskophåndliste kan 
tilkøbes for endnu mere komfort.

God komfort med brede skridsikre 
trin. 32 cm brede og 11 cm dybe. 

Nem og hurtig montage. Klikkes 
fast som alle DOLLE clickFIX® 
modellerne.

LOFTSHØJDE HELT  
OP TIL 422 CM
DOLLE tagadgangen kan også kombineres med de to  
nye loftrapper:

DOLLE REI 60 / REI 60 Vario

› Certificeret til 60 minutters brandmodstandsevne (BD60)

› Tilbydes i standardstørrelse* og specialmål

› Loftshøjde REI 60 op til 328 cm, og REI 60 Vario op til 422,2 cm

DOLLE clickFIX® 76G med saxestige

› Nem montage

› 70 mm ESP i lemmen, u-værdi 0,49 W/(m²K)

› Loftshøjde op til 415,2 cm

NYHED

* Standardstørrelserne kan ikke kombineres med tagadgangen.
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NEM  
MONTAGE
UDEN BRUG 
AF KRAN

‹
Lofttrappe monteres ved hjælp af 
den medfølgende montagevejled-
ning, og tætheden sikres ved hjælp 
af dampspærre. Der stoppes med 
isoleringsmateriale hvorved kulde-
broer og kondens undgås.

‹
Pap monteres forsvarligt op af 
karmstykker – forinden sikres  
korrekt afvanding ved hjælp af 
kiler. Kantstykker monteres.

‹
Mellemkarme, efter behov,  
monteres ved brug af medfølgende  
h-lister, beslag og montagelim. Der 
stoppes med isoleringsmateriale 
hvorved kuldebroer og kondens 
undgås.

(Montagelim medfølger ikke)

‹
Taglemmen monteres og justeres.

‹
Taglemmen og kantstykker afmon-
teres fra karmstykket. Karm mon-
teres ved brug af h-lister, beslag og 
montagelim.

‹
DOLLE tagadgangen er nu klar til 
brug.
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Loftshøjde:A cm

Hulmål - længde:B cm

Hulmål - bredde:C cm

Konstruktionshøjde*:D cm

Tag overhæng (min. 20 cm):E cm

Hvis ja, venligst udfyld G mål***:G cm

Noter andre krav f.eks. brand, u-værdi, stigetype osv.H

Nedhængt loft**:F Ja Nej

A

D

B

E

B

C

* Konstruktionshøjden er fra underkant af det færdige loft og til overkant af  
 den færdige tagkonstruktion (se illustration).  
 Total højde = D + E (+ G)

min. 28,35 - max. 124,95 cm

** Ved nedhængt loft, skal monteringspladsen (F) minimum være 9 cm.

*** Max. 15 cm. Hvis mere etableres støttende konstruktion.

Min. 9 cmF

G

Hulmål Nedhængt loft

MÅLESKEMA TIL 
FLADTAG

Testet i.h.t. EN 14975 
Max. brugervægt 150 kg

Nem at montere
Kan monteres af 1 person

Fjerlet betjening

Dansk kvalitet siden 1951

DOLLE Nordic A/S

Holmstrupgårdvej 1C 
8220 Brabrand

Tlf. 99 53 53 53
info@dolle.dk


