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TRAPESTAK – FOR ET BEDRE UTELIV

FORDELER MED
gop SUNTUF, gop ESSLON, gop ATLAS, gop SKYLON
› Slipper inn mye lys.
Komfortabel lysoverføring og lett
konstruksjon.
› Filtrerer UV-stråling.

› Lett å montere.
Smart tilbehør som forenkler montering.
› 10-15 års garanti.
gop leverer kvalitet, og du kan være

Materialet blir ikke gult, og du er

sikker på at produktene holder det de

beskyttet mot skadelig UV-stråling.

lover.

› Ekstra slagstyrke.

› Resirkulerbart.

Takplater med eksepsjonell slagstyrke

Takpanelene er fullstendig

og høy kvalitet.

resirkulerbare.

› Utviklet for nordiske forhold.
Slagsikre takplater med solid
snøbestandig tilbehør.

FOR FLERE
LYSE, DEILIGE
STUNDER.
Trapestak er et utmerket valg hvis du ønsker en åpen takløsning med mye lysinnslipp – for eksempel over terrassen,
carporten eller sykkelskuret – men ikke skal bygge noe som
krever at taket har isolerende egenskaper.
Under et trapestak kan du nyte mer av sommeren. Du kan sitte
ute selv om det regner, du er beskyttet mot solens UV-stråler,
og du kan få kveldene til å bli lengre da taket beskytter deg
mot duggen.
Våre trapestak er utviklet for det skandinaviske klimaet og
tåler både snølast og temperaturvariasjoner. Takket være den
høye slagfastheten og det skreddersydde tilbehøret, får du et
tak som du kan nyte i mange år fremover.
Trapestaket har mange bruksområder. Det fungerer på balkongen, som tak til drivhuset, som lysgjennomslipp i staller og
som himlinger i låver.
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VÅRE
TRAPESTAK

gop ESSLON
Produsert av hard homogen PVC, med behagelig lysgjennomslipp
og høy kvalitet. Helt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON
Materiale: PVC (ingen mykgjørere)
Trapes: 75/20

Et trapestak gir et svært behagelig lysgjennomslipp som du både

Farge: Opalhvit

kan føle og se. Den innebygde UV-beskyttelsen hindrer at solens

Lengde: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 og 6000 mm

skadelige stråler treffer deg og gjør at du kan nyte behagelige

Tykkelse: 1 mm

temperaturer også når solen er på sitt sterkeste. UV-beskyttelsen

Bredde/dekkende bredde: 1135/1123 mm

øker også levetiden til takplatene. Trapestaket fås i flere varianter

Lysgjennomslipp: 44 %

og farger, noe som gjør det lett å finne et tak som passer nettopp

Garanti: 15 år

dine behov.

gop ATLAS
Slagfast trapestak som slipper gjennom mye lys.
Helt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON
Materiale: PVC (ingen mykgjørere)
Trapes: 75/20
Farge: Klar og sotet
Lengde: 2400, 3600 og 4200 mm
Tykkelse: 0,9 mm
Bredde/dekkende bredde: 1060/975 mm
Lysgjennomslipp: Klar 83 %, sotet 55 %
Garanti: 10 år			
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gop SUNTUF

gop SKYLON

Trapestak av høyeste kvalitet med eksepsjonell slagstyrke.

Vår standardkvalitet. Et økonomisk alternativ som gir godt lysgjen-

Helt resirkulerbart.

nomslipp og høy kvalitet. Helt resirkulerbart.

PRODUKTINFORMASJON

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat

Materiale: PVC (ingen mykgjørere)

Trapes: 76/18

Trapes: 76/16

Farge: Klar og sotet

Farge: Ishvit

Lengde: 2500, 3000, 3500, 4000 og 5000 mm

Lengde: 2500, 3000, 3500 og 4000 mm

Tykkelse: 0,8 mm

Tykkelse: 0,8 mm

Bredde/dekkende bredde: 1260/1210 mm

Bredde/dekkende bredde: 1115/1064 mm

Lysgjennomslipp: Klar 90 %, sotet 35 %

Lysgjennomslipp: 82 %

Garanti: 15 år		

Garanti: 10 år			
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TILBEHØR

gop ESSLON

Små detaljer kan gjøre en stor forskjell. Derfor nøyer vi oss ikke
bare med å produsere trapestak av høy kvalitet. Til gop Esslon
og gop Suntuf har vi utviklet et komplett sortiment av tilbehør
som gjør taket penere, enklere å montere og som dessuten

gop ESSLON TAKMØNE

øker levetiden.

For feste til saltak. Lengde: 1135 mm. Farge: opalhvit.

gop ESSLON VEGGFESTE
For feste mot vegg ved pulttak. Lengde: 1135 mm.

gop SUNTUF

gop SUNTUF TAKMØNE
For feste til saltak. Lengde: 1270 mm. Farge: klar og sotet.

Farge: opalhvit.

gop ESSLON TETNINGSLIST
Lengde: 1135 mm. Farge: hvit.

gop SUNTUF VEGGFESTE
For feste mot vegg ved pulttak. Lengde: 1270 mm.
Farge: klar og sotet.

gop SKRUESETT
Selvborende skrue med
vinge, fargetilpasset til alle

gop SUNTUF TETNINGSLIST
Lengde: 1079 mm. Farge: hvit og grå.

trapestakplater. Vingen gjør
at man slipper og forbore.
Størrelse: 5,5 x 35 mm. Farge: hvit, mørk grå eller sølv.
Passer til gop Suntuf, gop
Esslon, gop Atlas og gop
Skylon.
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PLANLEGGING

gop.no

Et tak krever en stabil og riktig bygget ramme. Byggvarefor-

› Finn forhandler

handleren kan hjelpe deg å velge riktige materialdimensjoner

› Monteringsanvisning

for å tilpasse konstruksjonen til forutsetningene og dine ønsker.

› Monteringsfilm

På gop.se finner du en monteringsfilm som viser hvordan du
monterer trapestaket. Der finner du også en fullstendig monteringsanvisning. Les den før du begynner på monteringen.

MONTERING
Våre trapestak er enkle å montere. Trapestaket monteres på
tverrgående lekter. Avstandet mellom dem tilpasses etter hvilken snøsone taket skal monteres i. Se tabellen på neste side for

SNØLAST OG
LEKTAVSTAND

informasjon om snølast og lektavstand. Takhellingen skal være
minst 50 mm/m. Oversiden av trekonstruksjonen skal ikke behandles med mørk maling.
Når du monterer gop Suntuf, må du sørge for at siden med
UV-beskyttelse er vendt opp, for å gi maksimal UV-beskyttelse

AVSTAND TVERRLEKTER

og garantert levetid. Du må ikke oppbevare takplatene i direkte
sollys, uansett om platene er dekket til eller ikke.

Snølast

gop ESSLON

gop SUNTUF

gop ATLAS

0-100 kg/m2

975 mm

840 mm

950 mm

860 mm

200 kg/m2

800 mm

680 mm

775 mm

680 mm

300 kg/m

700 mm

580 mm

675 mm

600 mm

650 mm

540 mm

625 mm

540 mm

2

400 kg/m

2

gop SKYLON

Kontakt din lokale kommune for mer detaljert informasjon om snøsoner og snølast.
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SKAL DU BYGGE
UTEROM? VELG
gop MULTIGLAS I
STEDET.

FORDELER MED gop MULTIGLAS
› Slipper inn mye lys.

› Lett å montere.

Komfortabel lysoverføring og lett kon-

Smart profilsystem med ferdigmontert

struksjon som krever færre tverrlekter.

gummilister og deksel med klikk-

› Filtrerer UV-stråling.
Materialet blir ikke gult, og du er beskyttet mot skadelig UV-stråling.
› Isolerende takfliser.
Holder varmen i rommet under taket.
› Utviklet for nordiske forhold.
Slagsikre takplater og robust tilbehør

funksjon.
› 10 års garanti.
gop leverer kvalitet, og du kan være sikker på at produktene holder det de lover.
› Resirkulerbart.
Takplatene er laget av polykarbonat som
er fullstendig resirkulerbart.

som tåler snø og forhindrer kondens.

Trapestaket er et enkelt tak som er ideelt for åpne takløsninger.
Men hvis du skal bygge et uterom, trenger du et tak med isolerende egenskaper fordi det ellers vil kunne oppstå kondens.
gop Multiglas fås i fire ulike tykkelser, fra 10 til 50 mm, der
det tykkeste er spesielt utviklet for vinterhager og uterom for
bruk året rundt. U-verdien er på 0,8 – like lav som på et energivindu til passivhus. Til et uterom som bare skal brukes fra vår til
høst, kan du velge en tynnere takplate.
gop Multiglas selges som et komplett system sammen med
skreddersydde profiler og tilbehør som gjør monteringen enkel
og konstruksjonen sterk. Takplatene fås i fargene: klar, sotet og
opalhvit.
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EN DEL AV
VÅRT STORE
SORTIMENT
Trapestak og kanaltak er bare to av mange produkter vi tilbyr.
Hvis du vil se mer av hva vi har å tilby for hjem og hage, finner
du noen eksempler nedenfor. Og hvis du vil se hele sortimentet
av produkter for et bedre uteliv kan du gå inn på gop.no.

KANALTAK

UTENDØRS OPPBEVARING

gop Multiglas er et komplett kanaltaksystem

Robuste og vedlikeholdsfrie oppbevaringsbokser

av slagfast og isolerende kanalplast som gir et

og boder.

behagelig lysgjennomslipp til uterommet, altanen
eller terrassen.

FLAT PLAST
Vedlikeholdsfri og slitesterk plast som passer til

FLATE TAK

en rekke ulike formål, for eksempel i landbruks-

gop Skyroof er et stilrent, lyst og moderne

miljøer, som beskyttelsesplast eller til hobbybruk.

utetak med rene linjer i fine proporsjoner.

LAGER- OG GARASJETELT

UTEGULV

Slitesterke lager- og garasjetelt med god plass

gop Woodlon er et pent og så godt som vedlike-

til oppbevaring av bil, maskiner, hageredskaper,

holdsfritt utegulv i trekompositt, spesielt utviklet

byggematerialer og annet du ikke vil ha utendørs.

for skandinaviske forhold.

ALTANTAK

ENTRÉTAK

Komplette, stilrene altantak med takplater av

Vedlikeholdsfrie og slitesterke entrétak som be-

uknuselig kanalplast.

skytter entré och dør mot vær og vind.

PERGOLA

DRENERINGSRENNER

Komplette, stilrene pergolaer med takplater av

Svært effektive og diskré dreneringsrenner som

uknuselig kanalplast.

håndterer store mengder vann.

DRIVHUS

BESKYTTELSESPRODUKTER

Solide og lettmonterte drivhus med god plass

Med beskyttelsesprodukter fra gop beskytter du

til både dyrking og oppbevaring.

sikkert gulv, vegger, vinduer og dørkarmer når du
skal bygge, male og renovere.
CARPORT
Stilrene og lettmonterte carporter som gir effektiv værbeskyttelse for bilen, syklene og andre ting
du ønsker å bevare.
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All informasjon i denne brosjyren skal anses som rådgivende og fritar ikke brukeren fra å fastslå
opplysningenes og anvisningenes egnethet til formålet på eget ansvar. | 2022

gop
FOR ET BEDRE UTELIV
I over 50 år har vi utviklet produkter for et bedre uteliv til det
skandinaviske hjemmet og hagen. Våre produkter finnes hos
forhandlere innen byggevarehandelen og er tilpasset vårt
skiftende nordiske klima og miljø. Med smarte materialer og
konstruksjoner gjør vi det enkelt for deg å opplever mer.
Uansett om du er proff, hjemmesnekker eller livsnyter.
Vår jobb er å gjøre drømmer om til virkelighet. Der de første
solstrålene treffer om morgningen, eller de siste forsvinner om
kvelden. Der det er mulig å skjerme seg fra vind, regn og mørke.
Ved muren, under treet eller oppe i høyden. Alle disse plassene
og tusen andre har vi sett for oss når vi har satt sammen vårt
sortiment. Disse stedene er der, det handler bare om å finne de
og gjøre de spesielle. Og det har aldri vært enklere.

gop.no

