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SUNTUF ESSLON SKYLON
TRAPETSTAK – FÖR ETT SKÖNARE UTELIV

FÖRDELAR MED
gop SUNTUF, gop ESSLON, gop SKYLON
› Högt ljusgenomsläpp.

› Enkelt att montera.

Behagligt ljusgenomsläpp och lätt

Smarta tillbehör som förenklar

konstruktion.

montering.

› Filtrerar bort UV-strålning.

› 10-15 års garanti.

Materialet gulnar inte och du skyddas

gop levererar kvalitet och du kan vara

från skadlig UV-strålning.

säker på att produkterna håller vad de

› Extra slagstyrka.
Takskivor med exceptionell slagstyrka
och hög kvalitet.
› Framtaget för nordiska förhållanden.

FÖR FLER LJUSA,
SKÖNA STUNDER.

lovar.
› Återvinningsbart.
Takskivorna är helt återvinningsbara.

Trapetstak är ett utmärkt val om du vill ha en öppen taklösning med mycket ljusinsläpp – exempelvis över altanen,

Slagtåliga takskivor och robusta

carporten eller cykelskjulet – men inte ska bygga något som

tillbehör som tål snö.

kräver att taket har isolerande egenskaper.
Under ett trapetstak kan du njuta mer av sommaren. Du kan
sitta ute även om det regnar, får skydd från solens UV-strålar
och kan få kvällarna att räcka längre, eftersom taket skyddar
dig från daggen.
Våra trapetstak är utvecklade för det skandinaviska klimatet
och tål både snölaster och temperaturskiftningar. Tack vare
den höga slagtåligheten och de skräddarsydda tillbehören får
du ett tak som du kan njuta under i många år framöver.
Trapetstaket har många användningsområden. Det fungerar på balkongen, som tak till uteplatsen eller växthuset, som
ljusgenomsläpp i stallbyggnader och som innertak i lador.
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VÅRA
TRAPETSTAK

gop ESSLON
Tillverkat av hård homogen PVC, med behagligt ljusgenomsläpp
och hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION
Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 75/20

Ett trapetstak ger ett mycket behagligt ljusgenomsläpp som

Färg: Opalvit

du både kan känna och se. Det inbyggda UV-skyddet hindrar

Längd: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 och 6000 mm

solens skadliga strålning att nå dig och gör att du kan njuta av

Tjocklek: 1 mm

behagliga temperaturer även när solen ligger på som mest in-

Bredd/täckande bredd: 1135/1123 mm

tensivt. UV-skyddet ökar också takskivornas livslängd. Trapets-

Ljusgenomsläpp: 44%

taken finns i flera varianter och färger vilket gör det enkelt att

Återvinningsbar: Ja

hitta ett tak som passar just dina behov.

Garanti: 15 år

gop SKYLON
Vår standardkvalitet. Ett ekonomiskt alternativ som ger bra
ljusgenomsläpp och hög kvalitet. Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION
Material: PVC (inga mjukgörare)
Trapets: 76/16
Färg: Isvit
Längd: 2500, 3000, 3500 och 4000 mm
Tjocklek: 0,8 mm
Bredd/täckande bredd: 1115/1064 mm
Ljusgenomsläpp: 82%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 10 år

gop SUNTUF
Trapetstak av högsta kvalitet med exceptionell slagstyrka.
Helt återvinningsbart.

PRODUKTINFORMATION
Material: Polykarbonat
Trapets: 76/18
Färg: Klar och rök
Längd: 2500, 3000, 3500, 4000 och 5000 mm
Tjocklek: 0,8 mm
Bredd/täckande bredd: 1 260/1 210 mm
Ljusgenomsläpp: Klar 90%. Rök 35%
Återvinningsbar: Ja
Garanti: 15 år
4

5

TILLBEHÖR

gop ESSLON

Små detaljer kan göra stor skillnad. Därför nöjer vi oss inte med
att bara tillverka trapetstak av hög kvalitet. Till gop Esslon och
gop Suntuf har vi utvecklat ett komplett sortiment av tillbehör
som gör taket snyggare, enklare att montera och dessutom

gop ESSLON TAKNOCK

ökar livslängden.

För anslutning av sadeltak. Längd: 1135 mm. Färg: opalvit.

gop ESSLON VÄGGANSLUTNING
För anslutning mot vägg vid pulpettak. Längd: 1135 mm.

gop SUNTUF

gop SUNTUF TAKNOCK
För anslutning av sadeltak. Längd: 1270 mm. Färg: klar och rök.

Färg: opalvit.

gop ESSLON TÄTNINGSLIST
Längd: 1135 mm. Färg: vit.

gop SUNTUF VÄGGANSLUTNING
För anslutning mot vägg vid pulpettak. Längd: 1270 mm.
Färg: klar och rök.

gop SKRUVSET
Självborrande skruv med
vinge, färganpassad till

gop SUNTUF TÄTNINGSLIST
Längd: 1079 mm. Färg: vit och grå.

samtliga trapetstakskivor.
Storlek: 5,5 x 35 mm. Färg:
vit, mörkgrå eller silver.
Passar till gop Suntuf, gop
Esslon och gop Skylon.
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PLANERING

gop.se

Ett tak kräver en stabil och korrekt byggd stomme. Din bygg-

› Hitta återförsäljare

varuhandlare kan hjälpa dig välja rätt virkesdimensioner så att

› Monteringsanvisning

konstruktionen blir perfekt anpassad till platsens förutsättningar

› Monteringsfilm

och dina önskemål.
På gop.se hittar du en monteringsfilm som visar hur du
monterar ditt trapetstak. Där hittar du också en komplett monteringsanvisning. Läs den innan du påbörjar monteringen.

MONTERING
Våra trapetstak är enkla att montera. Trapetstaket monteras på
tvärgående reglar. Avståndet mellan dem anpassas efter vilken
snözon taket ska monteras i. Se tabellen på nästa sida för infor-

SNÖLASTER OCH
REGELAVSTÅND

mation om snölaster och regelavstånd. Taklutningen ska vara
minst 50 mm/m. Ovansidan av träkonstruktionen ska ej behandlas med mörk färg.
När du monterar gop Suntuf, se till att sidan med UV-skydd
är vänd uppåt, för att ge maximalt UV-skydd och garanterad

AVSTÅND TVÄRREGLAR

livslängd. Tänk på att inte förvara takskivorna i direkt solljus,
oavsett om skivorna är övertäckta eller inte.

gop ESSLON

gop SUNTUF

0-100 kg/m2

Snölast

975 mm

840 mm

860 mm

200 kg/m2

800 mm

680 mm

680 mm

300 kg/m

700 mm

580 mm

600 mm

650 mm

540 mm

540 mm

2

400 kg/m

2

gop SKYLON

För att bedöma vilken snölastzon som ska användas hänvisar vi till Boverkets hemsida.
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SKA DU BYGGA
UTERUM? VÄLJ
gop MULTIGLAS
ISTÄLLET.

FÖRDELAR MED gop MULTIGLAS
› Högt ljusgenomsläpp.

› Enkelt att montera.

Behagligt ljusgenomsläpp och lätt

Smart profilsystem med förmonterade

konstruktion som kräver färre reglar.

gummilister och täcklock med

› Filtrerar bort UV-strålning.
Materialet gulnar inte och du skyddas från
skadlig UV-strålning.
› Isolerande takskivor.
Håller kvar värmen i rummet under taket.
› Framtaget för nordiska förhållanden.
Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör
som tål snö och motverkar kondens.

klickfunktion.
› 10 års garanti.
gop levererar kvalitet och du kan vara
säker på att produkterna håller vad de
lovar.
› Återvinningsbart.
Takskivorna är tillverkade av polykarbonat
som är helt återvinningsbart.

Trapetstaket är ett enkelt tak som är idealiskt till öppna taklösningar. Men om du ska bygga ett uterum behöver du ett tak
med isolerande egenskaper, eftersom det finns risk för kondens
annars.
gop Multiglas finns i fyra olika tjocklekar, från 10 till 50 mm,
där det tjockaste är speciellt utvecklat till vinterträdgårdar och
uterum för användning året runt. U-värdet är 0,8 – lika lågt som
fönster till passivhus. Till ett uterum som bara ska användas
från vår till höst kan du välja en tunnare takskiva.
gop Multiglas säljs som ett komplett system tillsammans med
skräddarsydda profiler och tillbehör som gör monteringen enkel
och konstruktionen hållbar. Takskivorna finns i färgerna: klar, rök
och opalvit.
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EN DEL AV
VÅRT STORA
SORTIMENT
Trapetstak och kanaltak är bara två av alla produkter vi erbjuder.
Vill du se mer av vad vi har att erbjuda för hem och trädgård så
hittar du några exempel här nedanför. Och vill du se hela vårt
sortiment av produkter för ett skönare uteliv är du välkommen
till gop.se.

KANALTAK

UTEFÖRVARING

gop Multiglas är ett komplett kanaltakssystem

Robusta och underhållsfria förvaringsboxar och

av slagtålig och isolerande kanalplast som ger ett

förråd.

behagligt ljusgenomsläpp till uterummet, altanen
eller terrassen.

PLANA PLASTER
Underhållsfria och slitstarka plaster som passar

PLANA TAK

en mängd olika ändamål, till exempel i lantbruks-

gop Skyroof är ett stilrent, ljust och modernt

miljöer, som skyddsplast eller kan

utetak med rena linjer i fina proportioner.

användas för hobbybruk.

UTEGOLV

FÖRRÅDS- OCH GARAGETÄLT

gop Woodlon är ett snyggt och så gott som

Slitstarka förråds- och garagetält med gott om

underhållsfritt utegolv i träkomposit, speciellt

plats för förvaring av bil, maskiner, trädgårds-

utvecklat för skandinaviska förhållanden.

redskap, byggmaterial och annat du inte vill ha

ENTRÉTAK

utomhus.

Underhållsfria och tåliga entrétak som skyddar

ALTANTAK

entré och dörr mot väder och vind.

Kompletta, stilrena altantak med takskivor av

MARKRÄNNOR

okrossbar kanalplast.

Högeffektiva och diskreta markrännor som klarar

PERGOLA

stora mängder vatten.

Kompletta, stilrena pergolor med takskivor av

SKYDDSPRODUKTER

okrossbar kanalplast.

Med skyddsprodukter från gop skyddar du säkert

VÄXTHUS

golv, väggar, fönster och dörrkarmar när du ska

Tåliga och lättmonterade växthus med gott

bygga, måla och renovera.

om plats för både odling och förvaring.

CARPORT
Stilrena och lättmonterade carportar som ger
effektivt väderskydd för bilen, cyklar och annat
du är rädd om.
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All information i denna broschyr skall anses som rådgivande och befriar inte användaren från skyldighet att
på eget ansvar fastställa uppgifternas och anvisningarnas lämplighet för det avsedda ändamålet. | 2022

gop
FÖR ETT SKÖNARE UTELIV
I över 50 år har vi utvecklat produkter för ett skönare uteliv
till det skandinaviska hemmet och trädgården. Våra produkter
hittas via återförsäljare inom byggvaruhandeln och är anpassade efter vårt omväxlande nordiska klimat och miljö. Med smarta
material och konstruktioner gör vi det enkelt för dig att uppleva
mer. Oavsett om du är proffs, hemmasnickare eller livsnjutare.
Vårt jobb är att förvandla drömmar till verklighet. Dit de första
solstrålarna når på morgonen. Eller de sista på kvällen. Där det
går att gömma sig från vinden, regnet och mörkret. Vid muren,
under trädet eller uppe på höjden. Alla de här platserna och
tusen andra har vi sett framför oss när vi har tagit fram vårt
sortiment. Dessa platser finns där, det handlar bara om att hitta
dem och göra dem speciella. Och det har aldrig varit enklare.

gop.se

