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FÖR ETT
SKÖNARE UTELIV

SORTIMENT
BYGG & TRÄDGÅRD
UTEMILJÖ

PLASTTAK

I över 50 år har vi utvecklat produkter för ett skönare uteliv
till det skandinaviska hemmet och trädgården. Våra produkter
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Plana tak, gop Skyoof
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Entretak

hittas via återförsäljare inom byggvaruhandeln och är anpassa-
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Kanaltak, gop Multiglas
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de efter vårt omväxlande nordiska klimat och miljö. Med smarta
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material och konstruktioner gör vi det enkelt för dig att uppleva
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mer. Oavsett om du är proffs, hemmasnickare eller livsnjutare.
UTEGOLV
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Garagetält & Förrådstält
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Plana plaster
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Återvunnen plastskiva

32

Plastplank
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Isolering
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Skyddsplast
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Fundamentform

Mer inspiration? Följ oss!
@gop_sverige

Du är alltid välkommen att prata med våra kunniga
medarbetare – per telefon eller e-post.
Eller surfa in på gop.se, där du hittar
information och inspiration dygnet runt.
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Smart profilsystem med förmonterade

92% ljusgenomsläpp.

gummilister och täcklock med

› Filtrerar bort UV-strålning.
Materialt gulnar inte och du skyddas från
skadlig UV-strålning.

Snyggt, enkelt och hållbart

› Lättare och starkare än glas.
Hälften så tungt men 7 gånger
slagtåligare än glas. Ingen säkerhetsrisk

gop Skyroof är en idealisk lösning för dig som vill ha ett öppet
och ljust tak över uteplatsen. Designen är modern, med fin
symmetri mellan de transparenta takskivorna och det skräddarsydda profilsystemet, och monteringen är enkel.

› Enkelt att montera.

Transparenta takskivor med glaslook och

oavsett snölast, hagel, kyla eller regn.
› Framtaget för nordiska förhållanden.

PLANA TAK

› Högt ljusgenomsläpp.

PLASTTAK

PLANA TAK
gop SKYROOF

FÖRDELAR MED gop SKYROOF

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

Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör
som tål snö och motverkar kondens.

DET TÅLIGA ALTERNATIVET TILL GLAS
gop Skyroof är designat för skandinaviska förhållanden. Takskivorna är robusta, klarar snö och kyla och släpper in massor
av härligt ljus, samtidigt som de håller den skadliga UV-strålningen kvar på utsidan. Kvaliteten är mycket hög och Materialt
är helt återvinningsbart.
Profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och
enkelt. Alla mittprofiler och kantprofiler levereras med gummilisterna förmonterade. Och lockprofilen slår du enkelt på
med en gummihammare istället för att behöva dra i massor
av skruv.
Tack vare den genomtänkta konstruktionen kan gop Skyroof
monteras på en luftig underkonstruktion med färre tvärgående
reglar. Det betyder att mer av det sköna ljuset når hela vägen
fram till dig.
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Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast.
Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

10 mm

Takskivor, profiler och tillbehör

Längd

Höjd

3.5, 4, 5 m

20 mm

20 mm

PLANA TAK

PLASTTAK

PLANA TAK
gop SKYROOF

gop MITTPROFIL 10 mm

65 m

m

gop KANTPROFIL 10 mm
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast.

Kombinationen av den vridstyva skivan och de skräddarsydda profilerna gör taket

Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

starkt och tåligt. Dessutom ger de vitlackerade profilerna och tillbehören en snygg
och enhetlig finish till ditt nya tak.

10 mm

Längd

Höjd

3.5, 5 m

20 mm

20 mm

65 m

m

Aluminiumprofilerna och tillbehören är designade för att göra helheten så stark,
lätt och snygg som möjligt. Med tillbehören på plats ökar dessutom livslängden på
ditt tak.

gop FRAMKANTSPROFIL
gop Skyroof är BASTA registrerad. Registreringen innebär att vi kan styrka att

Vitlackerad aluminiumprofil som fästs i takets framkant.

produkten klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

10 mm

Längd

Höjd

3.33, 4.41 m

35 mm

35 mm

gop.se

43 m

m

TAKPLASTGUIDEN

› Bygg ditt tak i Takplastguiden

STEG 1. TAKTYP

gop TAKNOCK

› Hitta återförsäljare

Vitlackerad aluminiumprofil till sadeltak. Passar tak med upp till

› Monteringsanvisning

STEG 2. FÄRG OCH TJOCKLEK

20° taklutning.

32 mm

Längd
3.78, 5.15 m

150 m

m

gop VÄGGANSLUTNING
Vitlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som

gop SKYROOF 10 mm

tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett praktiskt

Den 10 mm tjocka takskivan är tillverkad av akryl, ett starkt, tåligt
och återvinningsbart material av mycket hög kvalitet.

26 mm

avslut mot husväggen.
Längd

70 m
m

3.78, 5.15 m
PRODUKTINFORMATION
Material: Akryl 		

Ljusgenomsläpp: 92%

Konstruktion: Homogen

U-värde: 4,9W/m2K

Tjocklek: 10 mm 		

Återvinningsbar: Ja

gop TÄTNINGSLIST

gop MONTERINGSSKRUV

Bredd: 970 mm		

Garantitid: 10 år

Självhäftande tätningslist till tvärregel och fram

Självborrande skruv med torx.

Längd: 3000, 3500, 4000, 4500 mm

BASTA registrerad: Ja

och bakreglar.

UV-skydd: Ja
Färg: Klar
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Smart profilsystem med förmonterade

struktion som kräver färre reglar.

gummilister och täcklock med klick-

› Filtrerar bort UV-strålning.
Materialt gulnar inte och du skyddas från
skadlig UV-strålning.

Lätt, luftigt och enkelt att montera

› Enkelt att montera.

Behagligt ljusgenomsläpp och lätt kon-

› Isolerande takskivor.
Håller kvar värmen i rummet under taket.
› Framtaget för nordiska förhållanden.

Ditt nya kanaltak ska ge dig ljus och värme i många år framöver.

Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör

Därför har vi utvecklat takskivor av riktigt hög kvalitet och ett

som tål snö och motverkar kondens.

KANALPLAST

› Högt ljusgenomsläpp.

PLASTTAK

KANALPLAST
gop MULTIGLAS

FÖRDELAR MED gop MULTIGLAS

funktion.
› 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.

skräddarsytt profilsystem som gör monteringen enkel.
Kanaltakskivorna är speciellt utvalda för vårt skandinaviska
klimat. De är slagtåliga, tål snölaster och har mycket goda
isolerande egenskaper. De släpper in massor av härligt ljus,
men håller de skadliga uv-strålarna kvar på utsidan.
Profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och enkelt.
Alla mittprofiler och kantprofiler kommer till exempel med
gummilisterna monterade. Och lockprofilen slår du enkelt på
med en gummihammare istället för att behöva dra i massor
av skruv.
Den genomtänkta konstruktionen och det lätta Materialt tillåter en luftigare underkonstruktion med färre tvärgående reglar.
Det betyder att mer av det sköna ljuset når hela vägen fram till
dig.
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använda under en stor del av året. Vår opalvita färg är unik och
tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket

KANALPLAST

Perfekt till uterum med isolerade väggar och golv som du önskar

PLASTTAK

KANALPLAST
gop MULTIGLAS

gop MULTIGLAS 16 mm

behagligt ljusgenomsläpp.
PRODUKTINFORMATION

Våra takskivor
Skivorna har goda isolerande egenskaper och är mycket stabila. De finns i tjocklekar från 10 till
50 mm och det gör att det alltid finns en dimension som passar för det du vill bygga, oavsett
om du tänkt dig ett enkelt tak över terrassen, ett välisolerat uterum för användning året om
eller ett prunkande växthus. Takskivorna finns dessutom i flera olika färger så att du ska kunna
hitta ett tak som passar dina behov. Ett opalvit tak skapar ett behagligt

Material: Polykarbonat

Ljusgenomsläpp opalvit: 55%

Konstruktion: X-konstruktion

Ljusgenomsläpp rök: 40%

Tjocklek: 16 mm		

Ljusgenomsläpp klar: 70%

Bredd: 980 mm, 1200 mm (endast opalvit)

U-värde: 2,0W/m2K

Längd: 3000, 3500, 4000, 5000,

UV-skydd: Ja

6000 mm		

Återvinningsbar: Ja

Färg: Opalvit, rök, klar

Garantitid: 10 år

BASTA registrerad: Ja

ljusgenomsläpp, ett rökfärgat tak släpper igenom mindre ljus och ett klart tak ger maximalt
ljus- och värmegenomsläpp, vilket gör att det du odlar trivs och växer snabbt.
gop Multiglas är BASTA registrerad. Registreringen innebär att vi kan styrka att produkten
klarar överenskomna egenskaps-

gop MULTIGLAS 32 mm
Med ett U-värde lika lågt som ett 3-glasfönster passar gop

kriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

Multiglas 32 mm utmärkt för dig som vill använda uterummet eller
vinterträdgården året runt.

PRODUKTINFORMATION

gop.se
TAKPLASTGUIDEN

STEG 1. TAKTYP

› Bygg ditt tak i Takplastguiden
› Hitta återförsäljare
› Monteringsanvisning

Material: Polykarbonat

Ljusgenomsläpp opalvit: 30%

Konstruktion: M-konstruktion

Ljusgenomsläpp rök: 12%

Tjocklek: 32 mm		

Ljusgenomsläpp klar: 41%

Bredd: 1200 mm		

U-värde: 1,09 W/m2K

Längd: 3000, 3500, 4000, 4500

UV-skydd: Ja

5000, 6000 mm		

Återvinningsbar: Ja

Färg: Opalvit, rök, klar

Garantitid: 10 år

BASTA registrerad: Ja

gop MULTIGLAS 10 mm

gop MULTIGLAS 50 mm

Ett utmärkt skärmtak där det inte ställs så stora krav på isolerings-

Vår styvaste och mest isolerande kanaltakskiva, speciellt framtagen

värdet, till exempel oisolerade uterum, växthus, över terrassen,

till vinterträdgårdar och uterum för användning året runt. U-värdet

pergolan, eller carporten.

är lika lågt som fönster till passivhus.

PRODUKTINFORMATION
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PRODUKTINFORMATION

Material: Polykarbonat

Ljusgenomsläpp: 50%

Material: Polykarbonat

Ljusgenomsläpp: 28%

Konstruktion: X-konstruktion

U-värde: 2,5W/m2K

Konstruktion: M-konstruktion

U-värde: 0,84 W/m2K

Tjocklek: 10 mm 		

UV-skydd: Ja

Tjocklek: 50 mm		

UV-skydd: Ja

Bredd: 1050 mm 		

Återvinningsbar: Ja

Bredd: 1200 mm		

Återvinningsbar: Ja

Längd: 3000, 3500, 4000, 5000 mm

Garantitid: 10 år

Längd: 3500, 4000, 5000, 6000 mm

Garantitid: 10 år

Färg: Opalvit		

BASTA registrerad: Ja

Färg: Opalvit		

BASTA registrerad: Ja

www.gop.se
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Vitlackerad aluminiumprofil till sadeltak. Passar tak med upp till
20° taklutning.
32 mm

KANALPLAST

PLASTTAK

KANALPLAST
gop MULTIGLAS

gop TAKNOCK

Längd
3.78, 5.15 m
150 m

m

Profiler och tillbehör

gop VÄGGANSLUTNING

Vårt skräddarsydda profilsystem gör taken lätta att montera. Kombina-

Vitlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som

tionen av material skapar en bruten köldbrygga som motverkar kon-

tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett snyggt

dens. Dessutom ger de vitlackerade profilerna en snygg och enhetlig

avslut mot husväggen.

finish till ditt nya tak.

26 mm

Längd
70 m
m

3.78, 5.15 m

gop MITTPROFIL 10/16/32 mm
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast.
*

Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

65 m

m

Takskiva

Längd

*Höjd

10 mm

3.5, 4, 5, 6 m

20 mm

16 mm

3.5, 4, 5, 6 m

26 mm

32 mm

4, 5, 6 m

42 mm

gop FRAMKANTSPROFIL
Vitlackerad aluminiumprofil som fästes i takets framkant.
Takskiva

Längd

*Höjd

10 mm

3.33, 4.41 m

35 mm

16 mm

3.78, 5.15 m

45 mm

32 mm

3.78, 5.02 m

61 mm

50 mm

3.725, 4.945 m

80 mm

*

43 m

m

gop KANTPROFIL 10/16/32 mm
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast.
Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.
*

65 m

m

Takskiva

Längd

*Höjd

10 mm

3.5, 5 m

20 mm

16 mm

3.5, 4, 5, 6 m

26 mm

32 mm

4, 5, 6 m

42 mm

gop MITTPROFIL 50 mm
Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist.

gop TÄTNINGSLIST

gop DRÄNERINGSTEJP

Självhäftande tätningslist till tvärregel. Förhin-

Appliceras på takskivans fram- och bakkant.

drar lokala värmebryggor och isolerar mellan

Tejpen stabiliserar den luft som finns i skivans

skiva och regel.

kanaler och motverkar intrång av insekter och
smuts.

6 m x 12 x 15 mm

Mycket goda isolerande egenskaper.

61 mm

55 m

m

Takskiva

Mått
15 m x 50 mm
15 m x 75 mm

Takskiva

Längd

Höjd

10 mm och 16 mm

50 mm

4.5, 6 m

61 mm

32 mm och 50 mm

gop FÖRSEGLINGSTEJP
gop KANTPROFIL 50 mm

Transparent förseglingstejp som förebygger

Profil i vit PVC (inga mjukgörare) med integrerad vit gummilist.

igensättning av dräneringstejp genom att täta

gop MONTERINGSSKRUV

Mycket goda isolerande egenskaper.

över takskiva och framkantsprofilen.

Självborrande skruv med torx.

61 mm

Takskiva

Längd

Höjd

50 mm

4, 5, 6 m

61 mm

9.4 x 30 mm

4.8 x 32 mm

55 m

m
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KORRUGERAD
PLAST

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

PLASTTAK
KORRUGERAD
PLAST

gop ESSLON

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

Våra trapetstak

Färg: Opalvit
Längd: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 och 6000 mm
Tjocklek: 1 mm

Ett trapetstak ger ett mycket behagligt ljusge-

Bredd/täckande bredd: 1135/1123 mm

nomsläpp som du både kan känna och se. Det

Ljusgenomsläpp: 44%

inbyggda UV-skyddet hindrar solens skadliga

Återvinningsbar: Ja

strålning att nå dig och gör att du kan njuta av

Garanti: 15 år

behagliga temperaturer även när solen ligger
på som mest intensivt. UV-skyddet ökar också
takskivornas livslängd. Trapetstaken finns i
flera varianter och färger vilket gör det enkelt
att hitta ett tak som passar just dina behov.

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

› Enkelt att montera.

Behagligt ljusgenomsläpp och

Smarta tillbehör som förenklar

gop SKYLON

lätt konstruktion.

montering.

Vår standardkvalitet. Ett ekonomiskt alternativ som ger bra

› Filtrerar bort UV-strålning.

› 10-15 års garanti.

Materialt gulnar inte och du

gop levererar kvalitet och

skyddas från skadlig UV-

du kan vara säker på att

strålning.

produkterna håller vad de lovar.

› Extra slagstyrka.

› Återvinningsbart.

Takskivor med exceptionell

Takskivorna är helt

slagstyrka och hög kvalitet.

återvinningsbara.

› Framtaget för nordiska
förhållanden.
Slagtåliga takskivor och robusta
tillbehör som tål snö.

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
14
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PLASTTAK
KORRUGERAD
PLAST

KORRUGERAD PLAST

gop ESSLON

Tillbehör
gop ESSLON TAKNOCK

Små detaljer kan göra stor skillnad. Därför nöjer vi oss inte med

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

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
ökar livslängden.

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

gop SUNTUF

gop ESSLON TÄTNINGSLIST

gop SUNTUF TAKNOCK

Längd: 1135 mm. Färg: vit.

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

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

gop SKRUVSET
Självborrande skruv med
vinge, färganpassad till
samtliga trapetstakskivor.

gop SUNTUF TÄTNINGSLIST

Storlek: 5,5 x 35 mm. Färg:

Längd: 1079 mm. Färg: vit och grå.

vit, mörkgrå eller silver.
Passar till gop Suntuf, gop
Esslon och gop Skylon.

16
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ALTANTAK

PLASTTAK

PLASTTAK
KOMPLETTA ALTANTAK
Stilren design och genomtänkt funktion. Med kompletta altantak från gop är det
enkelt att skapa en ljus och härlig uteplats med skydd mot solens UV-strålar. Med den
kompletta byggsatsen kan du snabbt bygga ett slagtåligt tak med högt ljusgenomsläpp till exempelvis altanen, uteplatsen eller som carport.

gop Olympia Kompletta Altantak 9 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat

gop Feria Kompletta Altantak 9 kvm

Storlek: L 3070 x B 2950 x H 2600-3050 mm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat

Färg: Vit eller grå stomme, klar takskiva

Storlek: L 3070 x B 2950 x H 2600-3050 mm

Kanalplast: 16 mm

Färg: Vit stomme, klar takskiva
Kanalplast: 8 mm

gop Olympia Kompletta Altantak 13 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 4250 x B 2950 x H 2600-3050 mm

gop Feria Kompletta Altantak 16 kvm

Färg: Vit eller grå stomme, klar takskiva

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat

Kanalplast: 16 mm

Storlek: L 4250 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Färg: Vit stomme, klar takskiva
Kanalplast: 8 mm

gop Olympia Kompletta Altantak 16 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 5460 x B 2950 x H 2600-3050 mm,
Färg: Vit eller grå stomme, klar takskiva

gop Feria Kompletta Altantak 13 kvm

Kanalplast: 16 mm

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 5460 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Färg: Vit stomme, klar takskiva

gop Sidovägg Kompletta Altantak

Kanalplast: 8 mm

Passar till gop Feria och gop Olympia
Storlek: L 2570 x B 670 x H 2600–3050 mm
Vikt: 59 kg
Färg: Vit/grå
Vindmotstånd: 25 m/s

TIPS!
Genom att koppla samman två eller flera
kompletta altantak med våra förlängningskit är
det enkelt att skapa altantak med en
mängd olika bredder.

TILLBEHÖR
gop Förlängningskit Kompletta Altantak Vit
Passar till gop Feria vit och gop Olympia vit
Storlek: 400 x 45 x 80 mm
gop Förlängningskit Kompletta Altantak Grå
Passar till gop Olympia grå
Storlek: 400 x 45 x 80 mm

18
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Slipp årligt underhåll med olja, bets och

och insekter.

andra skadliga produkter.

› Återvunnet material.

Ett vackert utegolv som håller i alla väder

› Underhållsfritt.

Maximalt skydd mot fläckar, blekning, fukt

› Formstabilt och tåligt i nordiskt klimat.

Tillverkat av 95% återvunnet material från

Solida brädor som inte slår sig eller

träfiber och polyeten.

spricker.

› Inga giftiga tillsatser.
Fritt från farliga adhesiver och kemikalier.
› Mjukt att gå på.

TRÄKOMPOSIT

› Slitstark yta kapslad 360 grader.

UTEGOLV

TRÄKOMPOSIT
gop WOODLON

FÖRDELAR MED gop WOODLON

› Upp till 25 års garanti.
Lång livslängd besparar både ekonomi
och miljö.

Mjuka ytor garanterat fria från flisor och
stickor.

Ett bra utegolv ska inte bara vara snyggt, det ska

spricka eller slå sig är minimal, och det kommer

hålla länge utan en massa underhåll. Och det ska

aldrig någonsin att flisa sig. Känslan du får när

vara skönt att gå på. Precis som gop Woodlon.

du sätter dina bara fötter mot golvet är lika skön
oavsett om det är den första eller tionde somma-

Väljer du gop Woodlon till din uteplats får du ett
utegolv med träets utseende och känsla i kombi-

ren du går på det.
Även utseendet är anpassat till skandinaviska

nation med plastens mjukhet, väderbeständighet

förhållanden och färgerna är speciellt framtagna

och slitstyrka. Golvet behåller sitt utseende år

för att gop Woodlon ska passa perfekt till våra

efter år utan varken ytbehandling eller mycket

byggnader och omgivningar. Designtänket slutar

underhåll. Materialt är en blandning av återvun-

inte med det du ser. Tack vare de smarta tillbehö-

nen träfiber och återvunnen plast som ger styrka,

ren är gop Woodlon enkelt att lägga med perfekt

snygg finish och står emot både stekande sol och

resultat.

hällande regn. Till skillnad mot många andra ute-

gop Woodlon finns även som golvplattor, en

golv i träkomposit består gop Woodlon av solida

exklusiv klicktrall med naturtrogen trästruktur -

boards som är designade för att tåla vårt tuffa

perfekt för enklare montage på altan och balkong.

skandinaviska klimat och våra skiftande årstider.
Det här är ett stabilt golv, och då menar vi inte
bara hur det känns att gå på. Risken att det ska
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TRÄKOMPOSIT

UTEGOLV

TRÄKOMPOSIT
gop WOODLON
Våra utegolv
gop Woodlon har en kärna av solid träkomposit och är inkapslad av polymer.

gop WOODLON GRANDE

Kombinationen gör Materialt tufft nog att stå emot väder och vind, samtidigt

gop Woodlon Grande är en exklusiv solid träkomposit med en

som ytan är snäll mot mjuka fötter.

bredd och färg som ger ditt utegolv en rustik look som påminner

gop Woodlon är BASTA registrerad. Registreringen innebär att vi kan styrka

om gamla brädgolv. Den strukturerade ytan har en naturtrogen

PRODUCED BY

trästruktur i slitstark polymer 360 grader som kapslar in brädan

att produkten klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och

WALNUT

hälsofarliga egenskaper.

och gör golvet motståndskraftigt mot fläckar och skandinaviskt
klimat.

PRODUKTINFORMATION
Innehåll: 95% återvunnet material från träfiber och polyeten. Ytskikt av polymer.

gop WOODLON ELEGANCE

Konstruktion: Solid

gop Woodlon Elegance är ett utegolv med träkänsla. Kärnan

Färg: Walnut, Light Grey

består av solid träkomposit och ytskiktet 360 grader är tillverkat

Dimensioner: 5400 x 210 x 22,5 mm

av polymer med en naturtrogen trästruktur. Till skillnad från de
LIGHT GREY

LIGHT GREY

flesta andra material blir det inte fläckigt eller missfärgat om du

UV-skydd: Ja
Kalkylfaktor: 4,7 löpm/m2
Garantitid: 25 år

råkar spilla något på golvet, och det bleks heller inte av solen.

BASTA registrerad: Ja

PRODUKTINFORMATION
Innehåll: 95% återvunnet material från träfiber och polyeten. Ytskikt av polymer.
Konstruktion: Solid
Färg: Light Grey, Grey, Brown, Antique

GREY

Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm

gop WOODLON DECO

UV-skydd: Ja

gop Woodlon Deco är en solid träkomposit med klassisk rillad yta

Kalkylfaktor: 7,0 löpm/m

som är både greppsäker och mjuk att gå på. Den släta baksidan

Garantitid: 25 år

blir ett naturligt designelement, till exempel som fris eller ram runt

2

BASTA registrerad: Ja

LIGHT GREY

golvet. Brädans slitstarka ytskikt av polymer kapslar in brädan 360
grader och skyddar mot fläckar och temperaturskiftningar.

PRODUKTINFORMATION
Innehåll: 95% återvunnet material från träfiber och polyeten. Ytskikt av polymer.
Konstruktion: Solid

BROWN

Färg: Light Grey, Brown
Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm
BROWN

UV-skydd: Ja
Kalkylfaktor: 7,0 löpm/m2
Garantitid: 25 år
BASTA registrerad: Ja

22
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gop WOODLON GOLVPLATTOR
gop Woodlon Golvplattor är en underhållsfri och exklusiv
solid klicktrall för altaner och balkonger. Ytan har en naturtrogen
trästruktur i en slitstark polymer som kapslar in brädorna 360
grader, vilket gör golvet motståndskraftigt mot fläckar och
LIGHT GREY

skandinaviskt klimat.

PRODUKTINFORMATION
Innehåll: 95% återvunnet material från träfiber och polyeten. Ytskikt av polymer.
Konstruktion: Solid
Färg: Light Grey, Brown
Dimensioner: 300 x 300 x 22,2 mm
UV-skydd: Ja
BROWN

Förpackning: 4 golvplattor/förpackning (11 plattor/m2)
Garantitid: 10 år
BASTA registrerad: Ja

FÖRDELAR MED gop WOODLON GOLVPLATTOR
› Slitstark UV-beständig yta kapslad
360 grader
› Snabb och enkel installation utan
verktyg
› Solida plattor perfekt för uteplatser
eller balkonger
› Välj bland två färger med naturtrogen
trästruktur
› Tillverkat av 95% återvunnet material
› Rostfria skruvar
› Underhållsfritt

24
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TRÄKOMPOSIT

UTEGOLV

TRÄKOMPOSIT
gop WOODLON

gop WOODLON KANTBOARD
Kantboard med monteringsspår enbart på en sida. Används som
trappnos eller ram runt utegolvet.

Tillbehör

Dimensioner Elegance/Deco: 5400 x 138 x 22,5 mm

En stor fördel med träkomposit är att brädorna är

sig naturligt med årstidernas temperaturskift-

formstabila och inte slår sig av fukt. Den egen-

ningar.

Finns i färg: Light Grey, Grey, Brown, Antique
Dimensioner Grande: 5400 x 210 x 22,5 mm

skapen tillsammans med de specialdesignade tillbehören gör att du enkelt kan få ett helt perfekt

Tillbehören gör det också möjligt för dig att med

resultat när du lägger ditt gop Woodlon utegolv.

enkla medel förändra designen av ditt utegolv

Det monteras med dolda clips och tillhörande

genom att lägga en fris eller ram runt däcket. Du

skruv. Clipsen ger ett konstant avstånd mellan

kan få ditt nya utegolv precis som du vill ha det.

Finns i färg: Light Grey, Walnut

NYHET!

gop WOODLON DEKORLIST

brädorna samtidigt som de ges möjlighet att röra

Dekorlist som ger ett fint avslut på utegolvets ytterkant och täcker
eventuella monteringsspår.
Dimensioner: 5400 x 138 x 10 mm
Finns i färg: Light Grey, Grey, Brown, Antique, Walnut

gop WOODLON CLIPS

woodlon.se

Clips i svart plast för dold infästning. Med rostfri, svartlackad skruv.
› Bygg ditt utegolv
› Beställ varuprov
› Hitta återförsäljare

gop WOODLON LÅSCLIPS

› Monteringsanvisning

Låsclips i svartlackerad, rostfri metall för dold infästning. Med
rostfri, svartlackad skruv.

gop WOODLON KANTCLIPS
Kantclips i svartlackerad, rostfri metall. Med rostfri, svartlackad
skruv.

gop WOODLON MONTERINGSSKRUV
Rostfri monteringsskruv.

26
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FASADMATERIAL

FASADMATERIAL
gop levererar smarta och hållbara produkter för fasad och
väggbeklädnad. Kompletta fasadsystem för både privata och

MAX COMPACT EXTERIOR
HÖGTRYCKSLAMINAT FASAD

kommersiella fastigheter.

Fundermax Max Compact Exterior är ett högtryckslaminat (HPL)
från Fundermax som klarar de flesta utmaningarna för ventilerade

STACBOND ALUMINIUMKOMPOSIT FASAD

fasader. Produkten har mycket hög kvalitet och designvalen är

StacBond är ett skivmaterial av aluminiumkomposit för klädnad

många. Laminatet är extremt slagtåligt, lätt att montera och UV-

av bland annat fasader och dörrar. Skivan består av en kärna av

impregnerat för lång hållbarhet. Fundermax erbjuder 10 års garanti

polyeten eller mineral som är täckt på båda sidor av en lackerad

och laminatet är väderbeständigt, repas inte och tål lösningsmedel.

0,5 mm tjock aluminiumplåt. StacBond levereras även med ett

Materialet tillverkas delvis av återvunnet råmaterial och går att

komplett upphängningssystem anpassat efter det aktuella projek-

återvinna.

tet. StacBond finns tillgänglig i fyra lackkategorier, Solid, Metallic,
PRODUKTINFORMATION

Trä och Special. I kategorierna finns det ett stort urval av färger att

Färg: vit, svart, ljusgrå, mörkgrå. 100+ på förfrågan

välja mellan.

Tjocklek: 6 mm. 2-13 mm på förfrågan
PRODUKTINFORMATION

Storlek: 2800 x 1300 mm. Fler storlekar på förfrågan

Bearbetningsbar: Ja

BASTA registrerad: Ja

Material: Aluminium med kärna av polyeten eller mineral

Sunda Hus: Ja

Tjocklek: 3, 4 eller 6 mm

Byggvarubedömningen: Ja

Längd: 2000-6000 mm

Garanti: 10 år - Unik projektgaranti

Bredd: 1250, 1500 eller 2000 mm

Återvinningsbar: Ja

Utföranden: Solid, Metallic, Trä och Special i flera olika färger
Övriga utföranden på förfrågan.

Återvinningsbar: Ja
Övriga utföranden på förfrågan.

RODECA KANALPLAST FASAD

HI-MACS EXTERIA FASAD

Rodeca tillhandahåller ett komplett system av kanalplast med

HI-MACS© Exteria är en Solid Surface av mineralkomposit som

tillhörande profiler, fästelement, packningar och tejper. Panelerna

med sina unika egenskaper möjliggör en otrolig designfrihet.

är tillverkade av polykarbonat och har en mycket god isolerande

Produkten har en mycket hög kvalitet och finns att tillgå i flera

förmåga. Systemet lämpar sig som ytterväggsfasad i både privata

olika färger och utföranden. Skivorna är slagtåliga, lättmonterade

och kommersiella fastigheter. Materialet släpper igenom mycket

och enkla att underhålla. Eftersom materialet går att forma med

ljus samtidigt som det isolerar väl och filtrerar bort UV-strålning.

värme och kan bearbetas till skarvfria lösningar är det bara

Materialet går att få i 100% återvunnet utförande (begränsat antal

fantasin som sätter gränserna!

färger).
PRODUKTINFORMATION
PRODUKTINFORMATION

Färg: 13 st

Material: Polykarbonat

Tjocklek: 4, 6, 9, 12 eller 19 mm

Tjocklek: 40, 50 och 60 mm
Bredd: 500 mm (40 och 60 mm) 495 mm (50 mm)

28

Design: Gerdt Architektur, Hamburg | Fabrication:
Kiebitzberg GmbH & Co.KG, Havelberg | Photo
credit: ©Klaus Stemmler

Storlek: Flera format tillgängliga
Byggvarubedömningen: Ja

Längd: Valbart

Garanti: 10 års garanti mot UV-ljus och 20 års garanti mot

Färg: Tillgänglig i flera färger

mekaniskt slitage

UV-skydd: Ja

Brandklassning: B-s1, d0 enl. EN 13501

Återvinningsbar: Ja

Återvinningsbar: Ja

Övriga utföranden på förfrågan.

www.gop.se

Övriga utföranden på förfrågan.
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BYGGMATERIAL

Plana plaster till många ändamål

gop Akryl Plastskiva

BYGGMATERIAL

BYGGMATERIAL

Plexiglasskivor av akryl som är glasklara, genomskinliga och har
ytglans. Hög motståndskraft mot sol, väder och vind. Idealiskt

Vi har ett brett sortiment av plana plaster och
plasthalvfabrikat till många olika ändamål. Till exempel
plana skivor av Plexiglas, Polykarbonat, Polyeten, Solid

som material till inredning, möbler, avskärmningar utomhus,
väderskydd eller som slagtåligare alternativ till ömtåligt glas.

Surface och PVC.
gop Akryl Plastskiva

Hittar du inte det du söker?

Material: PMMA Akryl

Kontakta oss så hjälper vi dig!

Storlek: 750 x 600, 1200 x 750, 1500 x 750mm
Tjocklek: 3 mm
Färg: Klar
Återvinningsbar: Ja

gop PVC Plastskiva
PVC är en av de vanligaste plasterna och har en rad användbara
egenskaper. Materialet har utmärkt kemikalieresistens och god
väderbeständighet. Däremot påverkas det av solens UV-strålning
och åldras något med tiden. PVC är dock mycket slagtåligt och
passar utmärkt för ändamål som ska klara lite tuffare behandling.
gop PVC Plastskiva
Material: PVC (inga mjukgörare)
Storlek: 600 x 1200, 1000 x 2100 mm
Tjocklek: 1,5 mm
Färg: Klar
Återvinningsbar: Ja

gop Markränna
Markrännor av polypropylen och spaltgaller av galvaniserat
stål eller gjutjärn. Rännorna är CE-märkta och uppfyller
belastningsklass A15/B125/C250. Till rännorna finns en
låsmekanism med han- och hondelar som förenklar installationen.

gop gopanel LITE Flooring
gopanel LITE Flooring är ett kompositmaterial av
glasfiberförstärkt termoplast med en extremt låg vikt och hög
styrka. Materialets kärna av honeycomb och glasfiber är unikt

gop Markränna A15
gop Markränna B125
gop Markränna C250
Material: polypropen, gjutjärn/galvaniserat stål
Storlek: 1000 x 135 x 98, 1000 x 136 x 170 mm

och ger stor viktbesparing, skivorna är därför optimala som
golvkonstruktion till bl.a. lastbilsskåp, släpkärror och containers.
gopanel är fukttålig, halkskyddad och UV-beständig.
30
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goBoard Isolering
goBoard Isolationsplatta är det perfekta isolationsmaterialet för

gop Ekoply Plastskiva Återvunnen

dig som arbetar med fasader, dörr- eller fönstertillverkning. Det är

EKOply är en skiva av mycket hög kvalitet tillverkad av 100%

lätt, styvt, har ett lågt U-värde och självhäftande ytskikt för enkel

återvunnet material. Skivans ytskikt är homogent och den har en

applicering.

kärna av skummad polypropylen och polyeten. EKOply tål fukt,

goBoard Isolering

har en god kemisk resistens och är även behandlad med ett UV-

Material: Polystyren

skydd. Skivan har många användningsområden. Den kan med fördel

Konstruktion: Skummad XPS med adhesiv

användas vid byggnation, gjutning av betong, som inredning i stall och

Tjocklek: 16-60 mm

transportfordon och mycket mer.

Storlek: 3000 x 1000 mm

BYGGMATERIAL

BYGGMATERIAL

Färg: Vit

gop Ekoply Plastskiva Återvunnen

BASTA Registrerad: Ja

Material: 100% återvunnen skummad polypropylen och polyeten
Tjocklek: 12,5 och 19 mm
Storlek: 2440 x 1220 mm

gop Isocover Skyddsplast

Färg: Svart, Vit*

Lättviktig och stötabsorberande skyddsplast av polypropylen

BASTA registrerad: Ja

med kanalstruktur. Perfekt som golvskydd, väggskydd eller

Byggvarubedömningen: Ja, Rekommenderas

fönstertäckning vid t.ex byggnation, målning och renovering. Den

Återvinningsbar: Ja

låga vikten kombinerat med enkel montering minimerar risken för

* Beställningsvara

onödiga skador och är både lätt att bära och applicera.

gop Multiboard REG Återvunnen

gop Isocover Skyddsplast

En seg och slagtålig skiva av polyeten (PE) tillverkad av 100%

Material: Polypropylen

återvunnet plastavfall. Den mönstrade ytan ger ett säkert

Konstruktion: Kanalkonstruktion eller Perforerad*

halkskydd samtidigt som den gör skivan tålig mot repor och

Färg: Vit

slag. Perfekt som väggskydd i exempelvis stall och ladugårdar,

Återvinningsbar: Ja

spolplattor eller avdelare.

Storlek:

2440x1220 mm

800x1200 mm

Tjocklek:

3 mm

2,5 mm

Vikt:

400 g/m

350 g/m2

Antal per pall:

200 st

300 st

gop Multiboard REG Plastskiva Återvunnen
Material: 100% återvunnen polyetylen
Storlek: 6 x 3000 x 1220/1500 mm

2

* Beställningsvara

Färg: Svart, grå
BASTA Registrerad: Ja

gop Fundalite Fundamentform

Återvinningsbar: Ja

Fundamentform av polypropylen med kanalstruktur. Skivan är
lätt att kapa och forma till önskat användningsområde på plats.

gop Multiplank REG Återvunnen

Vikning görs enkelt genom att skära ett snitt på skivans ena sida.

Profiler i PEHD tillverkade av 100% återvunnet plastavfall som

Skivans låga vikt minimerar risken för arbetsskador. Den har en

håller hög kvalitet och prestanda. Brädorna finns i flertalet format

kvarsittande form och behöver ej avformas. Materialet har en

och färger. Materialet används huvudsakligen till stängsel, staket,

mycket hög styvhet och kan enkelt anpassas efter balkar och sulor

landbryggor, sittbänkar, pontoner, bryggor och utomhusmöbler.

och ger därmed ett effektivt skydd till grundbetongen.

Produkten passar mycket bra i utomhussammanhang och är tålig
mot UV-ljus.
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gop Fundalite Fundamentform

gop Multiplank REG Plastplank Återvunnen

Material: Polypropylen

Material: 100% återvunnen PEHD

Konstruktion: Kanalkonstruktion

Storlek: 90x38 , 140x38, 140x24, 90x90, 90x38, 140x38,

Storlek: 1200 x 2400 x 10 mm

140x24, 90x90 mm

Vikt: 1800 g/m2

Längd: 3000 mm

Färg: Svart

Färg: Svart, brun

BASTA Registrerad: Ja

BASTA Registrerad: Ja

Återvinningsbar: Ja

Återvinningsbar: Ja

www.gop.se
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gop Entrétak Block BS Vindskydd
Material: Pulverlackerat aluminium, EPS-isolering

ENTRETAK

gop Entrétak Block BS

UTEMILJÖ

UTEMILJÖ
ENTRÉTAK

Storlek: B: 1600/2000 x D: 900 x H: 145 mm
B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm

Entrétak som står emot vårt skandinaviska klimat och bibehåller sitt utseende

Färg: Antracit

under lång tid. Takskivorna ger ett effektivt skydd till dörrar och fönster. Med

Snölast: 100/150 kg/m2

ett entrétak från gop får du en snygg, modern och kvalitativ lösning som både

BASTA Registrerad: Ja

skyddar och förhöjer din dörrs utseende många år framöver.

gop Stratus Entrétak B:1505
gop Entrétak Block Timber

Material: Aluminium, pulverlackerad galvaniserad stål, akryl

gop Entrétak Block Timber Vindskydd

Storlek: B 1505 x D 915 x H 175 mm

Material Entrétak: 4 mm akrylskiva, lärkträ, pulverlackerad alu-

Färg: Silver profiler, grå konsoler, klar takskiva

minium

Takskiva tjocklek: 4 mm

Material Vindskydd: 4 mm härdat glas, lärkträ, pulverlackerad

Snölast: 100 kg/m2

aluminium
Storlek: B: 1600/2000 x D: 900 x H: 125 mm
gop Stratus Entrétak B:2055

B: 125 x D: 900 x H: 2200 mm

Material: Aluminium, pulverlackerad galvaniserad stål, akryl

Snölast: 100/150 kg/m2

Storlek: B 2055 x D 915 x H 175 mm
Färg: Silver profiler, grå konsoler, klar takskiva
Takskiva tjocklek: 4 mm

NYHET!

Snölast: 150 kg/m2

gop Lucida Entrétak B:1350
TIPS!
Genom att koppla samman två eller flera
gop Stratus Entrétak med våra förlängningskit
är det enkelt att skapa entrétak med en mängd
olika bredder.

Material: Pulverlackerad galvaniserad stål, polykarbonat
Storlek: B 1350 x D 890 x H 155 mm
Färg: Grå konsoler, klar takskiva
Takskiva tjocklek: 3 mm
Snölast: 80 kg/m2

TILLBEHÖR
gop Stratus Förlängningskit Entrétak
Storlek: B 1 cm
Passar till gop Stratus Entrétak.
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gop Entrétak Orion HD/LT 160*
Material: Rostfritt stål V2A, laminerat säkerhetsglas
Storlek: B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm,
B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm

ENTRETAK

UTEMILJÖ
ENTRÉTAK

UTEMILJÖ

gop Entrétak Orion HD/LT 140

Färg: Silver konsoller, klar takskiva
Takskiva tjocklek: 8 mm
Snölast: 100 kg/m2
BASTA Registrerad: Ja
* Beställningsvara

gop Entrétak Hydra HD 140
gop Entrétak Hydra HD 160*

gop Entrétak Solaris PT/L 150

Material: Rostfritt stål V2A, laminerat säkerhetsglas

gop Entrétak Solaris PT/L 190

Storlek:B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm,

gop Entrétak Solaris PT/L 270

B: 1600 x D:1000 x H:195 mm

gop Entrétak Solaris PT/XL 205*

Färg: Silver konsoller, klar takskiva

Material: Rostfritt stål V2A, akryl

Takskiva tjocklek: 8 / 10 mm

Storlek:B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm,

Snölast: 100 kg/m2

B: 1600 x D:1000 x H:195 mm

BASTA Registrerad: Ja

Färg: Silver konsoller, klar takskiva
Takskiva tjocklek: 4 / 6 mm

* Beställningsvara

Snölast: 75 kg/m2
BASTA Registrerad: Ja
* Beställningsvara

gop Entrétak Vega PT/ET 160
gop Entrétak Vega PT/ET 200*

gop Entrétak Lynx PT/LD

gop Entrétak Vega PT/ET 240*

Material: Pulverlackerat aluminium, akryl

gop Entrétak Vega PT/ET 300*

Storlek: B: 1500 x D: 900 x H:220 mm

Material: Rostfritt stål V2A, aluminium, akryl

Färg: Grå konsoller, klar takskiva

Storlek: B: 1600 x D:900 x H: 225 mm

Takskiva tjocklek: 3 mm

B: 2000 x D:900 x H: 225 mm

Snölast: 75 kg/m2

B: 2400 x D:900 x H: 225 mm

BASTA Registrerad: Ja

B: 3000 x D:900 x H: 225 mm
Färg: Silver konsoller, klar takskiva
Takskiva tjocklek: 4 mm
Snölast: 75 kg/m2

gop Entrétak Helios

BASTA Registrerad: Ja

Material: Pulverlackerat aluminium, akryl
Storlek: B: 1500 x D: 900 x H:220 mm

* Beställningsvara

NYHET!

Färg: Grå konsoller, klar takskiva
Takskiva tjocklek: 3 mm

TILLBEHÖR

Snölast: 75 kg/m2
LED: A+ – A, 2 LED slingor 4.5 W, ljusstyrka ca 300 lm, ljusfärg

Anpassa bredden på Vega Entrétak efter din entré genom att

4000 k

kombinera flera storlekar. Med Vega Skarvkit ansluts enkelt
valfria längder till varandra utan att kompromissa på design,
struktur och stabilitet.
Material: Rostfritt stål
Passar: Entrètak Vega
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UTEMILJÖ
ENTRETAK
CARPORT

UTEMILJÖ
SNÖRAKA

UTEMILJÖ
CARPORT

Rensa effektivt och skonsamt taket med gop

Effektivt väderskydd över till exempel uteplatsen, bilen, båten eller lekplatsen.

Snöraka! Snöskyffeln har en mjuk kant för att

Carporten är lättmonterad, det räcker med de vanliga verktygen du har i din

enkelt rensa bort snö från bland annat altantak,

verktygslåda. Stabil aluminiumkonstruktion och tak av UV-skyddad polykarbonat.

entrétak och växthus. Med Snörakan når du även
områden som är svåra att komma åt tack var att
skaftet kan bli över 6 meter långt.

NYHET!

gop Vitoria Carport 15 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Yttermått: L 5010 x B 2910 x H 2390 mm
Färg: Grå stomme, rökfärgad takskiva

gop Snöraka Tak

gop Arcadia Carport 18 kvm

Material: Aluminium och plast

Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat

Mått: L 1930-6400 x B 390 x H 150 mm

Yttermått: L 5020 x B 3620 x H 2420 mm

Vikt: 2,1 kg

Färg: Grå stomme, rökfärgad takskiva

gop Arcadia Carport 15 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Yttermått: L 4350 x B 3590 x H 2420 mm
Färg: Grå stomme, rökfärgad takskiva

TILLBEHÖR
Anpassa höjden på din carport med Arcadia Höjningskit.
Förlängningen består av aluminiumstolpar med justerbar
höjd som överlappar ursprungsstolpen och ger extra stabilitet. Stolparna är enkla att montera och möjliggör en takhöjd
på 3520 mm.
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PERGOLA

UTEMILJÖ

UTEMILJÖ
PERGOLA
En plats för avkoppling som ger både rum, skugga och lä. Med en pergola
kan du enkelt skapa en egen oas i din trädgård. Montera din pergola på uteplatsen
eller helt fristående i din trädgård.

gop Palermo Pergola 9 kvm och 13 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, stål, polykarbonat
Storlek: L 2950 x B 2950 x H 2760 mm,
L 3600 x B 3600 x H 2950 mm
Färg: Grå stomme, rökfärgad takskiva

gop Verona Pergola 9 kvm och 13 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, polykarbonat

gop Ventura Pergola 9 kvm och 12 kvm

Storlek: L 2980 x B 2980 x H 2600 mm,

Material: Pulverlackerad aluminium, galvaniserat stål

L 4220 x B 2980 x H 2600 mm

Storlek: L 2955 x B 2955 x H 2605,

Färg: Antracit stomme, rökfärgad takskiva

L 4230 x B 2955 x H 2610 mm

Inkl. insektsnät

Färg: Antracit
Inkl. insektsnät

gop Messina Pergola 11 kvm och 18 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, galvaniserat stål
Storlek: L 3630 x B 2980 x H 2915 mm,
gop Ventura BBQ Pergola 4 kvm

L 4830 x B 3630 x H 3071 mm

Material: Pulverlackerad aluminium, galvaniserat stål

Färg: Antracit

Storlek: L 2440 x B 1790 x H 2490 mm

Inkl. insektsnät

Färg: Antracit
gop Messina BBQ Pergola 5 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, galvaniserat stål
Storlek: L 2916 x B 1787 x H 2620 mm

gop Novara Pergola Grå 10,8 kvm

Färg: Antracit

Material: Pulverlackerad aluminium, polyester, nylon
Storlek: B 3000 mm x L 3600 mm xH 2310 mm
Färg: Antracit

gop Meriden Pergola 18 kvm
Material: Pulverlackerad aluminium, polykarbonat
Storlek: L 4850 x B 3650 x H 2700 mm
Färg: Antracit stomme, rökfärgad takskiva
Inkl. insektsnät
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PERGOLA

UTEMILJÖ

UTEMILJÖ
PERGOLA

TILLBEHÖR
gop Palermo Draperi Pergola 9 och 13 kvm
Material: Polyester
Färg: Grå
gop Palermo Insektsnät Pergola 9 och 13 kvm

gop Florida Pergola 12 kvm och 18 kvm

Material: Polyester

Material: Pulverlackerad aluminium, polyester, nylon

Färg: Grå

Storlek: L 3500 x B 3500 x H 2350 mm,

gop Verona Draperi Pergola 9 kvm och 13 kvm

L 3500 x B 5050 x H 2360 mm

Material: Polyester

Färg: Vit, ljusbrun, brun, grå

Färg: Grå
gop Messina Draperi Pergola 11 kvm och 18 kvm
Material: Polyester

TILLBEHÖR

Färg: Grå
gop Ventura Draperi Pergola 9 kvm och 12 kvm

gop Florida Takduk Pergola

Material: Polyester

Material: UV-beständig polyester och nylon

Färg: Grå

Storlek: 12 och 18 kvm

gop Draperi Meridien Pergola 18 kvm

Färg: Vit, brun, grå

Material: Polyester
Färg: Grå
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VÄXTHUS

UTEMILJÖ

UTEMILJÖ
VÄXTHUS
En prunkande oas som låter växter frodas och små frön ta fart. Växthus i olika storlekar
med optimerat utrymme för att skapa en frodande och skyddad miljö för dig och
gröna drömmar. Gott om plats för odling, förvaring och uppdrivning av plantor.

gop Mythos Växthus 5,7 kvm

gop Mythos Växthus 3,4 kvm

Väggar, tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Väggar, tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Ram: Aluminium

Ram: Aluminium

Sockel: Galvaniserat stål

Sockel: Galvaniserat stål

Storlek: L 3060 x B 1850 x H 2080 mm

Storlek: L 1850 x B 1850 x H 2080 mm

Färg: Ram silver, väggar klar

Färg: Ram grå, väggar klar

gop Mythos Växthus 7,9 kvm
Väggar, tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

gop Mythos Växthus 5,7 kvm

Ram: Aluminium

Väggar, tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Sockel: Galvaniserat stål

Ram: Aluminium

Storlek: L 4260 x B 1850 x H 2080 mm

Sockel: Galvaniserat stål

Färg: Ram silver, väggar klar

Storlek: L 3060 x B 1850 x H 2080 mm
Färg: Ram grå, väggar klar

TILLBEHÖR
gop Lean To Växthus mot vägg 0,8 kvm
Väggar/Tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

gop Plantupphängning Växthus

Ram: Aluminium

10 st/fp

Sockel: Galvaniserat stål

gop Skuggnät Växthus

Storlek: L 1250 x B 635 x H 1225 (framkant)/1600 (bakkant) mm

Inkl. 10 st monteringskrokar

Färg: Ram silver, väggar klar

L 2300 x B 2650 mm
gop Hyllplan 2 st/fp Växthus
L 1250 x B 260 x D 165mm
gop Automatisk Lucköppnare Växthus
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FÖRVARINGSBOX

UTEFÖRVARING

UTEFÖRVARING
FÖRVARINGSBOX
Underhållsfria och väderbeständiga förvaringsboxar hjälper dig att hålla ordning
och reda i din trädgård. Ställ undan cykeln med vår eleganta cykelförvaring eller
packa ner dynor och solstolar i våra robusta dynboxar. Smart förvaring gör det
enklare att hålla koll och skydda dina trädgårdsprylar.

gop DeckBox Harmony
Material: Polyeten
Storlek: L 1510 x B 720 x H 690 mm

NYHET!

Färg: Ljusgrå, Mörkgrå

gop DeckBox Förvaringsbox 509 L
Material: Galvaniserat stål
Storlek: L 1320 x B 700 x H 670 mm
Färg: Antracit, Espresso

gop Stowaway Förvaringsbox
Material: Galvaniserat stål
Storlek: L 1380 x B 890 x H 1130 mm
Färg: Antracit, Cremevit
Tillbehör: Golv av galv. stål L 1800 x B 840 mm

gop Storeguard Förvaringsbox
Material: Galvaniserat stål
Storlek: L 1960 x B 890 x H 1130 mm
Färg: Antracit, Cremevit
Tillbehör: Golv av galv. stål L 1220 x B 840 mm

gop Bicycle Store Förvaringsbox
Material: Galvaniserat stål
Storlek: L 1960 x B 890 x H 1330 mm
Färg: Antracit, Cremevit
Tillbehör: Golv av galv. stål L 1800 x B 840 mm
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FÖRRÅD

UTEFÖRVARING

UTEFÖRVARING
FÖRRÅD
Högkvalitativa och underhållsfria förråd med gott om plats för förvaring av exempelvis
cyklar, trädgårdsmöbler och verktyg.

gop Toledo Förråd 1,1 kvm

gop Cover-It Förråd 4,5 kvm

Material: Galvaniserat stål

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 1391 x B 997 x H 1886 mm

Storlek yttermått: L 2440 x B 2000 x H 1950 mm

Färg: Ljusgrå

Färg: Grå

gop Merkur Förråd 5,07 kvm

gop Troy Förråd 2 kvm

Material: HDPE (högdensitets-polyeten)

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 2540 x B 2540 x H 2370 mm

Storlek yttermått: L 943 x B 1194 x H 1956 mm

NYHET!

Färg: Grå

Färg: Antracit, Ljusgrå

gop Luna Förråd 5,3 kvm

gop Troy Förråd 2,6 kvm

Material: HDPE (högdensitets-polyeten)

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 2800 x B 2130 x H 2280 mm

Storlek yttermått: L 2540 x B 119,4 x H 1956 mm

NYHET!

Färg: Grå

Färg: Antracit, Ljusgrå

gop Trenton Förråd 4 kvm

gop Ezee Shed Förråd 3 kvm

Material: Galvaniserat stål

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 2534 x B 1810 x H 2010 mm

Storlek yttermått: L 1772 x B 1575 x H 1829 mm

Färg: Antracit, Ljusgrå

Färg: Antracit, Cremevit

gop Ezee Shed Förråd 5 kvm

gop Trenton Förråd 5 kvm

Material: Galvaniserat stål

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 2381 x B 2184 x H 2311 mm

Storlek yttermått: L 2534 x B 2419 x H 2010 mm

Färg: Antracit, Cremevit

Färg: Antracit, Ljusgrå
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NYHET!

gop Trenton Förråd 7 kvm

gop Ezee Shed Förråd 7,5 kvm

Material: Galvaniserat stål

Material: Galvaniserat stål

Storlek yttermått: L 3131 x B 2419 x H 2086 mm

Storlek yttermått: L 2991 x B 2489 x H 2489 mm

Färg: Antracit, Ljusgrå

Färg: Antracit, Cremevit
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UTEFÖRVARING
GARAGETÄLT OCH
FÖRRÅDSTÄLT

gop ÄR ALLTID
NÄRA

Slitstarka garage- och förvaringstält med gott om plats för förvaring av t.ex. bilen,

gop erbjuder ett noga utvalt sortiment av innovativa plastprodukter och

maskiner, trädgårdsredskap eller byggmaterial. Tälten är lätta att montera och kan

plasthalvfabrikat från marknadens ledande tillverkare. Med vår kunskap om

även flyttas på efter montering. Robust och korrosionsbeständigt ramverk av stål med

materialen hjälper vi dig att hitta de bästa kreativa helhetslösningarna för dig

pulverlackerad yta samt duk av slitstark polyetenväv som håller regnet borta.

och dina kunder.

KUNGSBACKA Besöksadress: Magasinsgatan 16. Tlf.: +46 31 87 00 10.
STOCKHOLM Besöksadress: Mjölnarstigen 16–18, Spånga. Tlf.: +46 8 795 94 90.
OSLO Besöksadress: Vollaveien 20A. Tlf.: +47 23 28 90 30.
gop Original Garagetält 23 kvm

SORØ Besöksadress: Centervej 18, Sorø. Tlf.: +45 70 40 40 44.

Material: Stål, polyetenväv
Storlek: L 3700 x B 6100 x H 2600 mm
Färg: Grå

gop RoundTop Garagetält 23 kvm
Material: Stål, polyetenväv
Storlek: L 3700 x B 6100 x H 2400 mm
Färg: Grå

Mer inspiration? Följ oss!
@gop_sverige

gop Original Förvaringstält 5,8 kvm
Material: Stål, polyetenväv
Storlek: L 2400 x B 2400 x H 2400 mm
Färg: Grå

gop Original Förvaringstält 9 kvm
Material: Stål, polyetenväv
Storlek: L 3000 x B 3000 x H 2400 mm
Färg: Grå

Du är alltid välkommen att prata med våra kunniga
medarbetare – per telefon eller e-post.
Eller surfa in på gop.se, där du hittar
information och inspiration dygnet runt.
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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.
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