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FOR ET
BEDRE UTELIV

SORTIMENT
BYGG & HAGE
PLASTTAK

I over 50 år har vi utviklet produkter for et bedre uteliv til det
skandinaviske hjem og hage. Våre produkter finnes hos forhand-
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Plane tak, gop Skyoof

8

nordiske klima og miljø. Med smarte materialer og konstruksjoner
gjør vi det enkelt for deg å opplever mer. Uansett om du er proff,

lere innen byggevarehandelen og er tilpasset vårt skiftende

UTEMILJØ

hjemmesnekker eller livsnyter.

UTEGULV
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Mer inspirasjon? Følg oss!
@gop_norge

Du er alltid velkommen til å snakke med våre dyktige
medarbeidere – per telefon eller e-post post@gop.no. Eller
du kan gå inn på gop.no, der finner du informasjon
og inspirasjon døgnet rundt.
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Smart profilsystem med ferdigmonterte

glassutseende og 92% lysgjennomføring.

gummilister og deksel med klikkfunksjon.

› Filtrerer vekk UV-stråling.

Pent, enkelt og holdbart
gop Skyroof er den ideelle løsningen for deg som ønsker et
åpent og lyst tak over uteplassen. Designet er moderne, med
fin symmetri mellom de transparente takplatene og det skreddersydde profilsystemet. Selve monteringen er enkel.

› Lett å montere.

Gjennomsiktige takplater med

› 10 års garanti.

Materialet blir ikke gult, og du er

gop leverer kvalitet, og du kan være

beskyttet mot skadelig UV-stråling.

sikker på at produktene holder det de

› Lettere og sterkere enn herdet glass.
Halvparten så tungt, men 7 ganger

PLANE TAK

› Slipper inn mye lys.

PLASTTAK

PLANE TAK
gop SKYROOF

FORDELER MED gop SKYROOF

lover.
› Resirkulerbart.

mer slagfast enn herdet glass. Ingen

Takplatene er laget av akryl som er

sikkerhetsrisiko uansett snølast, hagl,

fullstendig resirkulerbar.

kulde eller regn.
› Designet for nordiske forhold.
Slagsikre takplater og robust tilbehør
som tåler snø og forhindrer kondens.

DET SLITESTERKE ALTERNATIVET TIL HERDET GLASS.
gop Skyroof er designet for skandinaviske forhold. De robuste
takplatene tåler snø, kulde og slipper inn mye herlig lys. Samtidig
som de holder de skadelige UV-strålene ute. Kvaliteten er svært
høy, og materialet er 100% resirkulerbart.
Profilsystemet gjør at taket kan monteres raskt og enkelt.
Alle midtprofiler og kantprofiler levers med forhåndsmonterte
gummilister. Dekselprofilen slår du enkelt på med en gummihammer, i stedet for å måtte skru inn haugevis med skruer.
Takket være den gjennomtenkte konstruksjonen kan gop
Skyroof monteres på en luftig underkonstruksjon med færre
tverrgående lekter. Det betyr at mer av det deilige lyset når
helt frem til deg.
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Hvitlakkert aluminiumsprofil med deksel av slitesterk plast.
Leveres med ferdigmontert gummilist med hvit kant.

10 mm

Takplater, profiler og tilbehør

Lengde

Høyde

3.5, 4, 5 m

20 mm

20 mm

PLANE TAK

PLASTTAK

PLANE TAK
gop SKYROOF

gop MIDTPROFIL 10 mm

65 m

m

gop KANTPROFIL 10 mm
Hvitlakkert aluminiumsprofil med deksel av slitesterk plast.
Leveres med ferdigmontert gummilist med hvit kant.

Kombinasjonen av den massive platen og de skreddersydde
profilene gjør taket sterkt og bestandig. De hvitlakkerte profilene og tilbehøret gir dessuten det nye taket en pen og enhetlig

10 mm

finish.

Lengde

Høyde

3.5, 5 m

20 mm

20 mm

65 m

m

Aluminiumsprofilene og tilbehøret er designet for å gjøre helheten så sterk, lett og pen som mulig. Med tilbehøret på plass

gop FREMKANTPROFIL

øker du dessuten holdbarheten.

Hvitlakkert aluminiumsprofil som festes i takets fremkant.

10 mm

Lengde

Høyde

3.33, 4.41 m

35 mm

35 mm

gop.no

43 m

m

TAKPLASTGUIDEN

STEG 1. TAKTYP

› Takplastguiden - Bygg taket ditt

gop MØNEPROFIL

› Finn forhandler
STEG 2. FÄRG OCH TJOCKLEK

Hvitlakkert aluminiumsprofil til saltak. Passer til tak med opptil 20°

› Monteringsanvisning

helling.

32 mm

Lengde
3.78, 5.15 m

150 m

m

gop VEGGTILSLUTNING
Hvitlakkert aluminiumsprofil med forhåndsmontert gummilist som

gop SKYROOF 10 mm

tetter takkonstruksjonen, holder vannet ute og som gir en praktisk

Den 10 mm tykke takplaten er produsert av akryl, et solid, slitesterkt og resirkulerbart materiale av svært høy kvalitet.

26 mm

avslutning mot husveggen.
Lengde

70 m
m

3.78, 5.15 m
PRODUKTINFORMATION
Materiale: Akryl 		

Lysgjennomslipp: Klar 92%, Sotet 50%

Konstruksjon: Homogen

U-verdi: 4,9 W/m2K

Tykkelse: 10 mm

Resirkulerbar: Ja

gop TETNINGSLIST

gop MONTERINGSSKRUE

Bredde: 970 mm		

Garantitid: 10 år

Selvklebende tetningslist til tverrlekt og frem-og

Selvborende skrue med torx.

Lengde: 3000, 3500, 4000, 4500 mm
UV-beskyttelse: Ja
Farge: Klar og sotet
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baklekter.
6 m x 12 x 15 mm
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4.8 x 32 mm
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Smart profilsystem med ferdigmontert

struksjon som krever færre tverrlekter.

gummilister og deksel med klikk-funk-

› Filtrerer UV-stråling.
Materialet blir ikke gult, og du er beskyttet mot skadelig UV-stråling.

Lett, luftig og enkelt å montere

› Isolerende takfliser.
Holder varmen i rommet under taket.
› Utviklet for nordiske forhold.

Det nye kanaltaket skal gi deg lys og varme i mange år fremover. Derfor har vi utviklet takplater av svært høy kvalitet og et

› Lett å montere.

Komfortabel lysoverføring og lett kon-

Slagsikre takplater og robust tilbehør

KANALPLAST

› Slipper inn mye lys.

PLASTTAK

KANALTAK
gop MULTIGLAS

FORDELER MED gop MULTIGLAS

sjon.
› 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.

skreddersydd profilsystem som gjør monteringen enkel.
Kanaltakplatene er spesielt utvalgt for det skandinaviske klimaet. De er slagfaste, tåler snølast og har svært gode isolerende
egenskaper. De slipper inn mye herlig lys, men holder de skadelige UV-strålene ute.
Profilsystemet gjør at taket kan monteres raskt og enkelt.
Alle midtprofiler og kantprofiler leveres for eksempel med gummilistene forhåndsmontert. Og dekselprofilen slår du enkelt på
med en gummihammer, i stedet for å måtte skru inn haugevis
med skruer.
Den gjennomtenkte konstruksjonen og det lette materialet
gir en luftigere underkonstruksjon med færre tverrgående lekter. Det betyr at mer av det deilige lyset når helt frem til deg.
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benytte store deler av året. Vår opalhvite farge er unik og produseres med en ekstra diffuserende farge som skaper et svært behage-

KANALPLAST

Perfekt til uterom med isolerte vegger og gulv som du ønsker å

PLASTTAK

KANALTAK
gop MULTIGLAS

gop MULTIGLAS 16 mm

lig lysgjennomslipp.
PRODUKTINFORMASJON

Våre takplater

Materiale: Polykarbonat

Lysgjennomslipp opalhvit: 55 %

Konstruksjon: X-konstruksjon

Lysgjennomslipp sotet: 40 %

Tykkelse: 16 mm		

Lysgjennomslipp klar: 70 %

Bredde: 980 mm, 1200 mm (kun opalhvit)

U-verdi: 2,0 W/m2K

Platene har gode isolerende egenskaper og er svært stabile. De

Lengde: 3000, 3500, 4000, 5000,

UV-beskyttelse: Ja

fås i tykkelser fra 10 til 50 mm, og det gjør at det alltid finnes en

6000 mm		

Resirkulerbar: Ja

dimensjon som passer til det du vil bygge, uansett om du har

Farge: Opalhvit, sotet, klar

Garantitid: 10 år

tenkt deg et enkelt tak over terrassen, et velisolert uterom for
bruk året rundt eller et frodig drivhus. Takplatene fås dessuten
i flere ulike farger, slik at du skal kunne finne et tak som passer
dine behov. Et opalhvitt tak skaper et behagelig lysgjennomslipp, et sotfarget tak slipper gjennom mindre lys, og et klart tak

gop MULTIGLAS 32 mm

gir maksimalt lys- og varmegjennomslipp, noe som gjør at det

Med en U-verdi som er like lav som på et vindu med tre glass, pas-

du dyrker trives og vokser raskt.

ser gop Multiglas 32 mm utmerket for deg som vil bruke uterommet eller vinterhagen året rundt.

gop.no

PRODUKTINFORMASJON
Materiale: Polykarbonat

Lysgjennomslipp opalhvit: 30 %

› Takplastguiden - Bygg taket ditt

Konstruksjon: M-konstruksjon

Lysgjennomslipp sotet: 12 %

› Finn forhandler

Tykkelse: 32 mm		

Lysgjennomslipp klar: 41 %

Bredde: 1200 mm

U-verdi: 1,09 W/m2K

Lengde: 3000, 3500, 4000, 4500

UV-beskyttelse: Ja

5000, 6000 mm		

Resirkulerbar: Ja

Farge: Opalhvit, sotet, klar

Garantitid: 10 år

TAKPLASTGUIDEN

STEG 1. TAKTYP

› Monteringsanvisning

gop MULTIGLAS 10 mm

gop MULTIGLAS 50 mm

Et utmerket skjermtak der det ikke stilles så store krav til isole-

Vår stiveste og mest isolerende kanaltakplate, spesielt utviklet for

ringsverdien, for eksempel uisolerte uterom, drivhus, over terras-

vinterhager og uterom for bruk året rundt. U-verdien er like lav

sen, pergolaen eller carporten.

som på et energivindu til passivhus.

PRODUKTINFORMASJON

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polykarbonat

Lysgjennomslipp: 50 %

Materiale: Polykarbonat

Lysgjennomslipp: 28 %

Konstruksjon: X-konstruksjon

U-verdi: 2,5 W/m2K

Konstruksjon: M-konstruksjon

U-verdi: 0,84 W/m2K

Tykkelse: 10 mm 		

UV-beskyttelse: Ja

Tykkelse: 50 mm		

UV-beskyttelse: Ja

Bredde: 1050 mm

Resirkulerbar: Ja

Bredde: 1200 mm

Resirkulerbar: Ja

Lengde: 3000, 3500, 4000, 5000 mm

Garantitid: 10 år

Lengde: 3500, 4000, 5000, 6000 mm

Garantitid: 10 år

Farge: Opalhvit			
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Hvitlakkert aluminiumsprofil til saltak. Passer til tak med opptil 20°
helling.
32 mm

KANALPLAST

PLASTTAK

KANALTAK
gop MULTIGLAS

gop TAKMØNE

Lengde
3,78, 5,15 m
150 m

m

Profiler og tilbehør

gop VEGGOVERGANG
Hvitlakkert aluminiumsprofil med ferdigmontert gummilist som

Vårt skreddersydde profilsystem gjør takene lette å montere.

tetter takkonstruksjonen, holder vannet ute og som gir en pen

Kombinasjonen av materialer skaper en brutt kuldebro som

avslutning mot husveggen.

motvirker kondens. De hvitlakkerte profilene gir dessuten det

26 mm

Lengde

nye taket en pen og enhetlig finish.

70 m
m

3,78, 5,15 m

gop MIDTPROFIL 10/16/32 mm
Hvitlakkert aluminiumsprofil med deksel av slitesterk plast.
*

Leveres med ferdigmontert gummilist med hvit kant.

65 m

m

Takplate

Lengde

*Høyde

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 FREMKANTPROFIL
Hvitlakkert aluminiumsprofil som festes i takets fremkant.
Takplate

Lengde

*Høyde

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
Hvitlakkert aluminiumsprofil med deksel av slitesterk plast.
Leveres med ferdigmontert gummilist med hvit kant.
*

65 m

m

Takplate

Lengde

*Høyde

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 MIDTPROFIL 50 mm
Profil i hvit PVC (ingen mykgjørere) med integrert hvit gummilist.

gop TETNINGSLIST

gop DRENERINGSTEIP

Selvklebende tetningslist til tverrlekt. Hindrer

Påføres i frem- og bakkant på takplaten. Teipen

lokale varmebroer og isolerer mellom plate og

stabiliserer luften i platens kanaler og hindrer at

lekt.

det kommer inn insekter og skitt.

6 m x 12 x 15 mm

Meget gode isolerende egenskaper.

61 mm

55 m

m

Takplate

Mål
15 m x 50 mm
15 m x 75 mm

Takplate

Lengde

Høyde

10 mm og 16 mm

50 mm

4,5, 6 m

61 mm

32 mm og 50 mm

gop FORSEGLINGSTEIP
gop KANTPROFIL 50 mm

Transparent forseglingsteip som forebygger

Profil i hvit PVC (ingen mykgjørere) med integrert hvit gummilist.

tilstopping av dreneringsteip ved å tette over

gop MONTERINGSSKRUE

Meget gode isolerende egenskaper.

takplaten og fremkantprofilen.

Selvborende skrue med torx.

61 mm

Takplate

Lengde

Høyde

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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og høy kvalitet. Helt resirkulerbart.

TRAPESTAK

Produsert av hard homogen PVC, med behagelig lysgjennomslipp

PLASTTAK

TRAPESTAK

gop ESSLON

PRODUKTINFORMASJON

Våre takplater

Materiale: PVC (ingen mykgjørelse)
Trapes: 75/20

Et trapestak gir et svært behagelig lysgjen-

Farge: Opalhvit

nomslipp som du både kan føle og se. Den

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

innebygde UV-beskyttelsen hindrer at ska-

Tykkelse: 1 mm

delige stråler fra solen treffer deg og gjør at

Bredde/dekkende bredde: 1135/1123 mm

du kan nyte behagelige temperaturer også

Lysgjennomslipp: 44 %

når solen er på sitt sterkeste. UV-beskyttel-

Garanti: 15 år

sen øker også holdbarheten til takplatene.
Trapestaket fås i flere farger og varianter, noe
som gjør det enkelt å finne et tak som passer
nettopp dine behov.

gop ATLAS
FORDELER MED

Slagfast trapestak som slipper gjennom mye lys.

gop SUNTUF, gop ESSLON, gop ATLAS, gop SKYLON

Helt resirkulerbart.

› Slipper inn mye lys.
Komfortabel lysoverføring og lett
konstruksjon.

› Lett å montere.
Smart tilbehør som forenkler montering.
› 10-15 års garanti.

PRODUKTINFORMASJON
Materiale: PVC (ingen mykgjørelse)

gop leverer kvalitet, og du kan være

Trapes: 75/20

Materialet blir ikke gult, og du er

sikker på at produktene holder det de

Farge: Klar og sotet

beskyttet mot skadelig UV-stråling.

lover.

Lengde: 2400, 3600 og 4200 mm

› Filtrerer UV-stråling.

› Ekstra slagstyrke.

› Resirkulerbart.

Tykkelse: 0,9 mm

Takplater med eksepsjonell slagstyrke

Takpanelene er fullstendig

Bredde/dekkende bredde: 1060/975 mm

og høy kvalitet.

resirkulerbare.

Lysgjennomslipp: Klar 83 %, sotet 55 %
Garanti: 10 år			

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

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			
www.gop.no
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TRAPESTAK

PLASTTAK

TRAPESTAK

gop ESSLON

Tilbehør
gop ESSLON TAKMØNE
Små detaljer kan gjøre en stor forskjell. Derfor nøyer vi oss ikke

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

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
forlenger holdbarheten.

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

gop SUNTUF

gop ESSLON TETNINGSLIST

gop SUNTUF TAKMØNE

Lengde: 1135 mm. Farge: hvit.

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

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
trapestakplater. Vingen gjør

gop SUNTUF TETNINGSLIST

at man slipper og forbore.

Lengde: 1079 mm. Farge: hvit og grå.

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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ALTANTAK

PLASTTAK

PLASTTAK
KOMPLETTE ALTANTAK
Stilrent design og gjennomtenkt funksjon. Med komplette altantak fra gop er det enkelt å skape en lys og herlig uteplass med beskyttelse mot solens UV-stråler. Med det
komplette settet kan du raskt bygge et slagsterkt tak med godt lysgjennomslipp til
altanen, uteplassen eller bruke den som carport.

gop Olympia Komplette Altantak 9 kvm
Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat
gop Feria Komplette Altantak 9 kvm

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

Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat

Farge: Hvit eller grå stamme, klar takplate

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

Kanalplast: 16 mm

Farge: Hvit stamme, klar takplate
Kanalplast: 8 mm
gop Olympia Komplette Altantak 13 kvm
Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat
Størrelse: L 4250 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Farge: Hvit eller grå stamme, klar takplate

gop Feria Komplette Altantak 13 kvm

Kanalplast: 16 mm

Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat
Størrelse: L 4250 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Farge: Hvit stamme, klar takplate

gop Olympia Komplette Altantak 16 kvm

Kanalplast: 8 mm

Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat
Størrelse: L 5460 x B 2950 x H 2600-3050 mm,
Farge: Hvit eller grå stamme, klar takplate
gop Feria Komplette Altantak 16 kvm

Kanalplast: 16 mm

Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat
Størrelse: L 5460 x B 2950 x H 2600-3050 mm
Farge: Hvit stamme, klar takplate
gop Sidevegg Komplette Altantak

Kanalplast: 8 mm

Passer til gop Feria och gop Olympia
Størrelse: L 2570 x B 670 x H 2600–3050 mm
Vekt: 59 kg
Farge: Hvit/grå
Vindbeskyttelse: 25 m/s

TILBEHØR

TIPS!
Ønsker du andre bredder på ditt
komplette altantak kan det enkelt løses ved
å bruke våre skjøtesystem.

gop Skjøtesystem Komplette Altantak Hvit
Passer til gop Feria hvit og gop Olympia hvit
Størrelse: 400 x 45 x 80 mm
gop Skjøtesystem Komplette Altantak Grå
Passer til gop Olympia grå
Størrelse: 400 x 45 x 80 mm

18
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Unngå årlig vedlikehold med olje og andre

fuktighet og insekter.

skadelige produkter.

› Resirkulert materiale.
Fremstilt av 95% resirkulert materiale fra
trefiber og polyetylen (PE).

Et vakkert utegulv som holder i all slags vær

› Vedlikeholdsfritt.

Maksimal beskyttelse mot flekker, bleking,

› Ingen giftige tilsetningsstoffer.

TREKOMPOSITT

› Slitesterk overflate med coating 360 grader.

UTEGULV

TREKOMPOSITT
gop WOODLON

FORDELER MED gop WOODLON

› Stabil og holdbar i nordisk klima.
Solide bord som ikke knekker eller sprekker.
› Opp til 25 års garanti.
Lang levetid sparer både økonomi og miljø.

Fri for farlig lim og kjemikalier.
› Myk å gå på.
Myke overflater garantert fri for flis.

Et godt utegulv skal ikke bare være pent, men

at det skal sprekke eller slå seg, og det vil aldri no-

også holde lenge uten å kreve mye vedlikehold.

ensinne begynne å flise. Følelsen du får når man

Og det skal være deilig å gå på. Akkurat som gop

setter de bare føttene mot gulvet, er like deilig

Woodlon.

uansett om det er den første eller tiende sommeren du bruker det.

Hvis du velger gop Woodlon til uteplassen, får

Også utseendet er tilpasset skandinaviske

du et utegulv med treets utseende og følelse i

forhold, og fargene er spesielt utviklet for at gop

kombinasjon med plastens mykhet, værbestan-

Woodlon skal stå perfekt til våre bygninger og

dighet og slitestyrke. Gulvet bevarer utseendet år

omgivelser. gop Woodlon oser av trefølelse og fås

etter år, uten verken overflatebehandling eller mye

i fire ulike farger. Designet slutter ikke med det du

vedlikehold. Materialet er en blanding av trefiber

ser. Takket være det smarte tilbehøret er det lett å

og plast, som gir styrke, pen finish og som tåler

legge gop Woodlon med perfekt resultat.

både stekende sol og høljende regn. I motsetning

gop Woodlon finnes også som helle, en eksklu-

til mange andre utegulv i trekompositt består gop

siv klikkskive med naturlignende trestruktur – per-

Woodlon av solide boards som er designet for

fekt for enklere montering på terrasse og balkong.

å tåle det krevende skandinaviske klimaet og de
skiftende årstidene.
Dette er et stabilt gulv, og da mener vi ikke bare
hvordan det føles å gå på. Det er minimal fare for
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TREKOMPOSITT

UTEGULV

TREKOMPOSITT
gop WOODLON
Våre utegulv
gop WOODLON GRANDE

gop Woodlon har en kjerne av massiv trekompositt og et ytter-

gop Woodlon Grande er en eksklusiv solid trekompositt med en

lag med en naturtro trestruktur. Kombinasjonen gjør materialet
sterkt nok til å tåle vær og vind, samtidig som overflaten er myk
mot bare føtter.

bredde og farge som gir utegulvet ditt et rustikt utseende som
PRODUCED BY

minner om gammelt tregulv. Den strukturerte overflaten har
en naturlig trekonstruksjon i holdbar polymer 360 grader som
WALNUT

innkapsler bordet og gjør gulvet motstandsdyktig mot flekker og
skandinavisk klima.

PRODUKTINFORMASJON

LIGHT GREY

gop WOODLON ELEGANCE

Innhold: 95% resirkulert materiale fra trefiber og polyetylen (PE). Polymer-

gop Woodlon Elegance er et utegulv med trefølelse. Kjernen

overflatebelegg.

består av massiv trekompositt, og ytterlaget er produsert av

Konstruksjon: Massiv

polymer med en naturtro trestruktur. I motsetning til de fleste

Farge: Walnut, Ligt Grey

andre materialer blir det ikke flekkete eller misfarget hvis du skulle

LIGHT GREY

søle noe på gulvet, og det falmer heller ikke i solen.

Dimensjoner: 5400 x 210 x 22,5 mm
UV-beskyttelse: Ja
Beregningsfaktor: 4,7 lm/m2
Garantitid: 25 år

PRODUKTINFORMASJON
Innhold: 95% resirkulert materiale fra trefiber og polyetylen (PE). Polymeroverflatebelegg.
Konstruksjon: Massiv
Farge: Light Grey, Grey, Brown, Antique
GREY

Dimensjoner: 5400 x 138 x 22,5 mm

gop WOODLON DECO

UV-beskyttelse: Ja

gop Woodlon Deco er en solid trekompositt med klassisk rillet

Beregningsfaktor: 7,0 lm/m

overflate som er både grepsikker og myk å gå på. Den glatte

Garantitid: 25 år		

ryggen blir et naturlig designelement, for eksempel en frise eller

2

LIGHT GREY

ramme rundt gulvet. Brettets holdbare polymere overflatelag
innkapsler bordet 360 grader og beskytter mot flekker og
temperaturforskyvninger.
PRODUKTINFORMASJON

BROWN

Innhold: 95% resirkulert materiale fra trefiber og polyetylen (PE). Polymeroverflatebelegg.
Konstruksjon: Massiv
Farge: Light Grey, Brown
BROWN

Dimensjoner: 5400 x 138 x 22,5 mm
UV-beskyttelse: Ja
Beregningsfaktor: 7,0 lm/m2
Garantitid: 25 år		
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www.gop.no
ANTIQUE

23

gop WOODLON HELLE
gop Woodlon Helle er en vedlikeholdsfri og eksklusiv solid klikkeskinne for terrasser og balkonger. Overflaten har en naturtro trestruktur
i en slitesterk polymer som innkapsler platene 360 grader, noe som
gjør gulvet motstandsdyktig mot flekker og skandinavisk klima.
LIGHT GREY

PRODUKTINFORMATION
Innhold: 95 % gjenvunnet materiale fra trefiber og polyten. Overflatelag av polymer.
Konstruksjon: Massiv
Farge: Light Grey, Brown
Dimensjoner: 300 x 300 x 22,2 mm
UV-beskyttet: Ja
Pakket: 4 gulvbord/pakke (11 bord/m2)
BROWN

Garantitid: 10 år

FORDELER MED gop WOODLON HELLE
› Slitesterk UV-bestandig overflate kapslet
360 grader
› Rask og enkel montering uten verktøy
› Solide boards perfekt for uteplassen
eller balkonger
› Velg blant to farger med naturtro
trestruktur
› Produsert av 95 % gjenvunnet materiale
› Rustfri skruer
› Vedlikeholdsfritt
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gop WOODLON KANTBORD

TREKOMPOSITT

UTEGULV

TREKOMPOSITT
gop WOODLON

Kantbord med monteringsspor bare på en side. Brukes som
trappenese eller ramme rundt utegulvet.

Tilbehør

Dimensjoner Elegance/Deco: 5400 x 138 x 22,5 mm
Farge: Light Grey, Grey, Brown, Antique

En stor fordel med trekompositt er at bordene

bordene, samtidig som de får mulighet til å beve-

er formstabile og ikke slår seg av fukt. Denne

ge seg naturlig med temperaturvariasjonene.

egenskapen, sammen med det spesialdesignede

Tilbehøret gjør også at du med enkle midler kan

tilbehøret, gjør at du enkelt kan få et helt perfekt

endre designen på utegulvet ved å legge en midt-

resultat når du legger ditt gop Woodlon utegulv.

ramme eller ramme rundt gulvet. Du kan få det

Det monteres med skjulte klips og tilhørende

nye utegulvet akkurat slik du vil ha det.

Dimensjoner Grande: 5400 x 210 x 22,5 mm
NYHET!

Farge: Light Grey, Walnut

gop WOODLON DEKORLIST

skruer. Klipsen gir en konsekvent avstand mellom

Dekorlist som gir en fin avslutning på utegulvets ytterkant og dekker eventuelle monteringsspor.
Dimensjoner: 5400 x 138 x 10 mm
Farge: Light Grey, Grey, Brown, Antique, Walnut

gop WOODLON KLIPS
Klips i svart plast for skjult innfesting. Med rustfri, svartlakkert

woodlon.no

skrue.

› Bygg ditt eget utegulv
› Bestill vareprøver

gop WOODLON LÅSEKLIPS

› Finn forhandler

Låseklips i svartlakkert, rustfritt metall for skjult innfesting.

› Monteringsanvisning

Med rustfri, svartlakkert skrue.

gop WOODLON KANTKLIPS
Kantklips i svartlakkert, rustfritt metall. Med rustfri, svartlakkert
skrue.

gop WOODLON MONTERINGSSKRUE
Rustfri monteringsskrue.
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FASADE

FASADE
gop leverer smarte og holdbare materiale til fasade og
veggbekledning. Komplette fasadesystemer for både private og
kommersielle eiendommer.
Finn hele vårt fasadetilbud på gop.no

STACBOND
StacBond er et platemateriale av aluminiumkompositt for innkledning av blant annet fasader og dører. Platen består av en kjerne av
polyeten eller mineral som er dekt på begge sider av en lakkert 0,5
mm tykk aluminiumsplate. StacBond leveres også med et komplett
opphengssystem tilpasset det aktuelle prosjektet. StacBond fås i
fire lakkategorier: Solid, Metallic, Tre og Special. Du kan velge mellom mange farger i hver kategori.
Stacbond Aluminium kompositt fasade
Materiale: Aluminium med kjerne av polyeten eller mineral
Tykkelse: 3, 4 eller 6 mm
Lengde: 2000-6000 mm
Bredde: 1250, 1500 eller 2000 mm
Farge: Solid, Metallic, Trä og Special i flere farger.
Resirkulerbar: Ja
Flere versjoner på forespørsel.

RODECA

HI-MACS

Rodeca er et komplett fasadesystem av kanalplast med tilhørende

HI-MACS Exteria® er en Solid Surface av mineralkompositt som

profiler, festemidler, tetninger og teip. Panelene er laget av

med sine unike egenskaper gir en utrolig stor designfrihet.

polykarbonat og har en meget god isolasjonsevne. Systemet er

Produktet har høy kvalitet og er tilgjengelig i flere forskjellige

egnet for utvendige vegger i både privat og næringseiendom.

farger og utførelser. Platene er slagfaste, enkle å montere og krever

Materialet slipper gjennom mye lys mens det isolerer godt og

lite vedlikehold. Ettersom materialet kan formes med varme og

filtrerer ut UV-stråling. Kan leveres i 100 % resirkulert utførelse

bearbeides til sømløse løsninger er det bare fantasien som setter

(begrenset antall farger).

grenser!

Rodeca kanalplast fasade

HI-MACS EXTERIA FASADE

Materiale: Polykarbonat

Farge: 13 st

Tykkelse: 40, 50, 60 mm

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

Størrelse: 500 mm (40 och 60 mm), 495 mm (50 mm)
Lengde: Valgbar
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Design: Gerdt Architektur, Hamburg | Fabrication:
Kiebitzberg GmbH & Co.KG, Havelberg | Photo
credit: ©Klaus Stemmler

Størrelse: Tilgjengelig i flere format
Garanti: 10 års garanti mot UV-lys, og 20 års garanti mot mekanisk

Farge: Tilgjengelig i flere farger

slitasje

UV-beskyttelse: Ja

Brannklasse: B-s1, d0 iht. EN12501

Resirkulerbar: Ja

Resirkulerbar: Ja

Flere versjoner på forespørsel.

Flere versjoner på forespørsel.
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BYGGEVARER

Flat plast for mange formål

gop Akryl Flat plast

BYGGEVARER

BYGGEVARER

Plexiglasplater av akryl. Platene er glassklare, gjennomsiktige

Vi har et bredt utvalg av flat plast og plasthalvfabrikata
for mange forskjellige formål. For eksempel plater av
Plexiglas, Polykarbonat, Polyeten, Solid Surface og

og har overflateglans. Høy motstandskraft mot sol, vind og vær.
Ideell som materiale til innredning, møbler, avskjerming utendørs,
værbeskyttelse eller som et mer slagfast alternativ til glass.

PVC.
gop Akryl Plexiglas Flat plast

Finner du ikke det du leter etter?

Materiale: PMMA Akryl

Kontakt oss så hjelper vi deg!

Størrelse: 750 x 600, 1200 x 750 og 1500 x 750mm
Tykkelse: 3 mm
Farge: Klar
Resirkulerbar: Ja

gop PVC Flat plast
PVC er en av de vanligste plasttypene og har en rekke nyttige
egenskaper. Materialet har utmerket kjemikalieresistens og god
værbestandighet. Derimot påvirkes det av solens UV-stråler og
eldes noe med tiden. PVC er svært slagfast og passer utmerket til
gjenstander som må tåle litt tøffere behandling.
gop PVC Flat plast
Materiale: PVC (ingen mykgjørere)
Størrelse: 1200 x 600 og 2100 x 1000mm
Tykkelse: 1,5 mm
Farge: Klar
Resirkulerbar: Ja

gop Dreneringsrenne
Dreneringsrenne av polypropen, med rist av støpejern/
galvanisert stål. Rennen er CE-merket og oppfyller kravene
til belastningsklasse A15, B125 og C250. Rennen har en
låsemekanisme med et not og fjær-system, som gjør
installasjonen enklere.

gop gopanel LITE Flooring
gopanel LITE Flooring er et komposittmateriale laget av
glassfiberarmert termoplast med ekstrem lav vekt og høy
styrke. Materialets kjerne av honeycomb og glassfiber er unik

gop Dreneringsrenne A15
gop Dreneringsrenne B125
gop Dreneringsrenne C250
Materiale: polypropen, støpejern/galvanisert stål
Størrelse: 1000x135x98, 1000x136x170 mm

og gir store vektbesparelser, platene er derfor optimale som
gulvkonstruksjon for f.eks. lastebilskap, tilhengere og containere.
gopanel er fuktbestandig, sklisikker og UV-sikker.
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goBoard Isolasjon
goBoard isolasjonplate er det perfekte isolasjonsmaterialet for de
som jobber med fasader, dører eller vinduer. Det er lett, stivt, har

BYGGMATERIALE

BYGGEVARER

et lite U-verdi og selvklebende overflatelag for enkel påføring.

gop Ekoply Byggeplast
Resirkulert

goBoard Isolasjon

Ekoply er en plate med svært høy kvalitet laget av 100%

Materiale: Polystyren

resirkulert materiale. Overflaten på platen er homogen og har en

Konstruksjon: Skummet XPS med adhesiv

kjerne av skummet polypropylen og polyetylen. Ekoply tolererer

Tykkelse: 16-60 mm

fuktighet, har god kjemisk resistens og behandles også med UV-

Størrelse: 3000 x 1000 mm

beskyttelse. Platen kan brukes i konstruksjon, støping av betong,

Farge: Hvit

som innredning i stall og transportkjøretøy og mye mer.
gop Ekoply Byggeplast
Materiale: 100% resirkulert skummet polypropylen og polyetylen

gop Isocover Beskyttelseplast

Tykkelse: 12,5 og 19 mm

gop Isocover er en lett og støtabsorberende beskyttelsesplast

Størrelse: 2440 x 1220 mm

av polypropen med kanalstruktur. Perfekt som gulvbeskyttelse,

Farge: Svart, hvit*

veggbeskyttelse eller vindusdekking ved for eksempel bygging,

Resirkulerbar: Ja

maling og renovering.

* Bestillingsvare

gop Isocover Beskyttelseplast
Materiale: Polypropylen

gop Multiboard REG Resirkulert

Konstruksjon: Kanal konstruksjon, Perforert*

Et slitesterkt og slagfast plate av polyeten (PE) laget av 100%

Farge: Hvit

resirkulert plastavfall. Den mønstrede overflaten gir sikker

Resirkulerbar: Ja

sklisikring mens den gjør platen motstandsdyktig mot riper og
slag. Ideell som veggbeskyttelse i for eksempel stall og fjøs,
spyleplater eller skillevegger.
gop Multiboard REG Byggeplast
Materiale: 100% resirkulert polyetylen

Størrelse:

2440x1220 mm

800x1200 mm

Tykkelse:

3 mm

2,5 mm

Vekt:

400 g/m

Antall per pall:

200 st

2

350 g/m2
300 st

* Bestillingsvare

Størrelse: 6 x 3000 x 1220/1500 mm
Farge: Svart, grå

gop Fundalite Grunnform

Resirkulerbar: Ja

gop Fundalite er et fundament av polypropylen med kanalstruktur. Platen er lett å kutte og forme til ønsket applikasjonsområde,

gop Multiplank REG Resirkulert

bøying gjøres enkelt ved å lage et kutt på den ene siden av platen.

Planker i PEHD laget av 100% resirkulert plastavfall som holder høy

Skiven har en gjensittende form og trenger ikke å deformeres.

kvalitet og ytelsesevne. Plankene er tilgjengelige i mange formater og

Materialet har en meget høy stivhet og kan lett tilpasses bjelker og

farger. Materiale brukes hovedsakelig til gjerder og gangbroer, brygger,

såler, noe som gir effektiv beskyttelse mot grunnbetongen.

benker, pontonger og utemøbler. Produktet fungerer veldig godt
utendørs og er motstandsdyktig mot UV-lys.
gop Fundalite Grunnform

gop Multiplank REG Plastplanker

Materiale: Polypropylen

Materiale: 100% resirkulert PEHD

Konstruksjon: Kanal konstruksjon

Størrelse: 90x38 , 140x38, 140x24, 90x90, 90x38, 140x38,

Størrelse: 1200 x 2400 x 10 mm

140x24, 90x90 mm

Vekt: 1800 g/m2

Lengde: 3000 mm

Farge: Svart

Farge: Svart, brun

Resirkulerbar: Ja

Resirkulerbar: Ja
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gop Entrétak Block BS Vindbeskyttelse
Materiale: Pulverlakkert aluminium, EPS-isolering

ENTRETAK

UTEMILJØ
ENTRÉTAK

UTEMILJØ

gop Entrétak Block BS

Størrelse: B: 1600/2000 x D: 900 x H: 145 mm
B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm
Farge: Antrasitt

Entrétak som tåler det nordiske klimaet og som beholder utseendet sitt i lang
tid. Takplatene gir effektiv beskyttelse til dører og vinduer. Med et entrétak fra
gop får du en pen og moderne kvalitetsløsning som både beskytter og løfter
dørens utseende i mange år fremover.

gop Entrétak Block Timber
gop Entrétak Block Timber Vindbeskyttelse

gop Stratus Entrétak B:1505

Materiale Entrétak: 4 mm akrylplate, lerketre, pulverlakkert

Materiale: Aluminium, Pulverlakkert galvanisert stål, akryl

aluminium

Størrelse: B 1505 x D 915 x H 175 mm

Materiale Vindbeskyttelse: 4 mm herdet glass, lerketre,

Farge: Silver profiler, grå konsoller, klar takplate

pulverlakkert aluminium

Takplate tykkelse: 4 mm

Størrelse: B: 1600/2000 x D: 900 x H: 125 mm
B: 125 x D: 900 x H: 2200 mm

gop Stratus Entrétak B:2055
Materiale: Aluminium, Pulverlakkert galvanisert stål, akryl
Størrelse: B 2055 x D 915 x H 175 mm
Farge: Silver profiler, grå konsoller, klar takplate

NYHET!

Takplate tykkelse: 4 mm

gop Lucida Entrétak B:1350
Materiale: Pulverlakkert galvanisert stål, polykarbonat
Størrelse: B 1350 x D 890 x H 155 mm
TIPS!
Om du ønsker bredere entretak kan du
enkelt bruke vårt skjøtesystem for å få
den bredden du ønsker.

Farge: Grå konsoller, klar takplate
Takplate tykkelse: 3 mm

TILBEHØR
gop Stratus Skjøtesystem Entrétak
Størrelse: B 1 cm
Passer til gop Stratus Entrétak.
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UTEMILJØ
ENTRÉTAK

gop Entrétak Orion HD/LT 160*
Materiale: Rustfritt stål V2A, laminert sikkerhetsglass
Størrelse: B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm,

ENTRETAK

UTEMILJØ

gop Entrétak Orion HD/LT 140

B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm
Farge: Silver konsoller, klar takplate
Takplate tykkelse: 8 mm
* Bestillingsvare

gop Entrétak Hydra HD 140

gop Entrétak Solaris PT/L 150

gop Entrétak Hydra HD 160*

gop Entrétak Solaris PT/L 190

Materiale: Rustfritt stål V2A, laminert sikkerhetsglass

gop Entrétak Solaris PT/L 270

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

gop Entrétak Solaris PT/XL 205*

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

Materiale: Rustfritt stål V2A, akryl

Farge: Silver konsoller, klar takplate

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

Takplate tykkelse: 8 / 10 mm

B: 1600 x D:1000 x H:195 mm
Farge: Silver konsoller, klar takplate

* Bestillingsvare

Takplate tykkelse: 4 / 6 mm
* Bestillingsvare

gop Entrétak Vega PT/ET 160

gop Entrétak Lynx PT/LD

gop Entrétak Vega PT/ET 200*

Materiale: Pulverlakkert aluminium, akryl

gop Entrétak Vega PT/ET 240*

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

gop Entrétak Vega PT/ET 300*

Farge: Grå konsoller, klar takplate

Materiale: Rustfritt stål V2A, aluminium, akryl

Takplate tykkelse: 3 mm

Størrelse: B: 1600 x D:900 x H: 225 mm
B: 2000 x D:900 x H: 225 mm
B: 2400 x D:900 x H: 225 mm
B: 3000 x D:900 x H: 225 mm
Farge: Silver konsoller, klar takplate
Takplate tykkelse: 4 mm
* Bestillingsvare

gop Entrétak Helios
Materiale: Pulverlackerat aluminium, akryl
Størrelse: B: 1500 x D: 900 x H:220 mm

NYHET!

Farge: Grå konsoller, klar takplate
Takplate tykkelse: 3 mm
LED: A+ – A, 2 LED-løkker 4,5 W, lysstyrke ca 300 ch, lys farge

TILBEHØR

4000 k
Tilpass bredden på Vega Entrétak til inngangen din ved å
kombinere flere størrelser. Med Vega festesett festes enkelt
valgfri lenger med hverandre uten å gå på kompormiss med
design, struktur og stabilitet.
Materiale: Rustfritt stål
Passer til: Entrètak Vega
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UTEMILJØ
CARPORT
ENTRETAK

UTEMILJØ
SNØSKUFFEN

UTEMILJØ
CARPORT

Rengjør taket effektivt og forsiktig med gop
Snøskuffen! Snøskuffen har en myk kant for å

Effektiv værbeskyttelse over uteplassen, bilen, båten eller lekeplassen. Carporten

enkelt fjerne snø fra blant annet terrassetak,

er lett å montere og det holder fint med verktøy man gjerne allerede har i verktøy-

inngangstak og drivhus. Med Snøskuffen kan du

kassen. Stabil aluminiumskonkstruksjon og tak av UV-beskyttet polykarbonat.

også nå områder som er vanskelige å få tilgang til
takket være at skaftet kan være over 6 meter lang.
NYHET!

gop Vitoria Carport 15 kvm
Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat
Ytre dimensjoner: L 5010 x B 2910 x H 2390 mm
Farge: Grå stamme, sotet takplate

gop Snøskuffen Tak
Materiale: Aluminium og plast

gop Arcadia Carport 18 kvm

Størrelse: L 1930-6400 x B 390 x H 150 mm

Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat

Vekt: 2,1 kg

Ytre dimensjoner: L 5020 x B 3620 x H 2420 mm
Farge: Grå stamme, sotet takplate

gop Arcadia Carport 15 kvm
Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat
Ytre dimensjoner: L 4350 x B 3590 x H 2420 mm
Farge: Grå stamme, sotet takplate

TILBEHØR
Juster høyden på carporten din med Arcadia forlengelsessett. Forlengelsen består av aluminiumstenger med justerbar
høyde som overlapper den originale stolpen og gir ekstra
stabilitet. Stengene er enkle å montere og gir en takhøyde på
opptil 3520 mm.
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PERGOLA

UTEMILJØ

UTEMILJØ
PERGOLA
En plass for å koble av. Med en pergola kan du enkelt skape din helt egne oase i
hagen. Monter din pergola på terrassen eller helt frittstående i hagen.

gop Palermo Pergola 9 kvm og 13 kvm
Materiale: Pulverlakkert aluminium, stål, polykarbonat
Størrelse: L 2950 x B 2950 x H 2760 mm,
L 3600 x B 3600 x H 2950 mm
Farge: Grå stamme, sotet takplate

gop Verona Pergola 9 kvm og 13 kvm
Materiale: Pulverlakkert aluminium, polykarbonat

gop Ventura Pergola 9 kvm og 12 kvm

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

Materiale: Pulverlakkert aluminium, galvanisert stål

L 4220 x B 2980 x H 2600 mm

Størrelse: L 2955 x B 2955 x H 2605 mm,

Farge: Antracit stamme, sotet takplate

L 4230 x B 2955 x H 2610 mm

Inkl. insektnett

Farge: Antracit
Inkl. insektnett

gop Messina Pergola 11 kvm og 18 kvm
Materiale: Pulverlakkert aluminium, galvanisert stål
Størrelse: L 3630 x B 2980 x H 2915 mm,

gop Ventura BBQ Pergola 4 kvm

L 4830 x B 3630 x H 3071 mm

Materiale: Pulverlakkert aluminium, galvanisert stål

Farge: Antracit

Størrelse: L 2440 x B 1790 x H 2490 mm

Inkl. insektnett

Farge: Antracit

gop Messina BBQ Pergola 5 kvm
Materiale: Pulverlakkert aluminium, galvanisert stål
Størrelse: L 2916 x B 1787 x H 2620 mm

gop Novara Pergola Grå 10,8 kvm

Farge: Antracit

Materiale: Pulverlakkert aluminium, polyester, nylon
Størrelse: B 3000 mm x L 3600 mm xH 2310 mm
Farge: Antracit

gop Meriden Pergola 18 kvm
Materiale: Pulverlakkert aluminium, polykarbonat
Størrelse: L 4850 x B 3650 x H 2700 mm
Farge: Antracit stamme, sotet takplate
Inkl. insektnett
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PERGOLA

UTEMILJØ

UTEMILJØ
PERGOLA

TILBEHØR
gop Palermo Draperi Pergola 9 og 13 kvm
Materiale: Polyester
Farge: Grå
gop Palermo Insektnett Pergola 9 og 13 kvm

gop Florida Pergola 12 kvm og 18 kvm

Materiale: Polyester

Materiale: Pulverlakkert aluminium, polyester, nylon

Farge: Grå

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

gop Verona Draperi Pergola 9 kvm og 13 kvm

L 3500 x B 5050 x H 2360 mm

Materiale: Polyester

Farge: Hvit, lysebrun, brun, grå

Farge: Grå
gop Messina Draperi Pergola 11 kvm og 18 kvm
Materiale: Polyester

TILBEHØR

Farge: Grå
gop Ventura Draperi Pergola 9 kvm og 12 kvm
Materiale: Polyester

gop Florida Takduk Pergola

Farge: Grå

Materiale: UV-bestandig polyester og nylon
Størrelse: 12 og 18 kvm

gop Draperi Meridien Pergola 18 kvm

Farge: Hvit, brun, grå

Materiale: Polyester
Farge: Grå
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DRIVHUS

UTEMILJØ

UTEMILJØ
DRIVHUS
En oase som lar vekster gro og frø spire. Drivhus i ulike størrelser med optimalt rom
for å skape et blomstrende og beskyttet miljø for deg og dine grønne drømmer. Rikelig
med plass til planting, dyrking og lagring av planter og vekster.

gop Mythos Drivhus 5,7 kvm

gop Mythos Drivhus 3,4 kvm

Vegg/tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Vegg/tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Ramme: Aluminium

Ramme: Aluminium

Sockel: Galvanisert stål

Sockel: Galvaniserat stål

Størrelse: L 3060 x B 1850 x H 2080 mm

Størrelse: L 1850 x B 1850 x H 2080 mm

Farge: Ramme silver, vegg klar

Farge: Ramme grå, vegg klar

gop Mythos Drivhus 7,9 kvm

gop Mythos Drivhus 5,7 kvm

Vegg/tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Vegg/tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

Ramme: Aluminium

Ramme: Aluminium

Sockel: Galvaniserat stål

Sockel: Galvaniserat stål

Størrelse: L 4260 x B 1850 x H 2080 mm

Størrelse: L 3060 x B 1850 x H 2080 mm

Farge: Ramme silver, vegg klar

Farge: Ramme grå, vegg klar

TILBEHØR
gop Lean To Drivhus mot vegg 0,8 kvm
Vegg/tak: Kanalplast polykarbonat 4 mm

gop Planteoppheng Drivhus

Ramme: Aluminium

10 st/frp

Sockel: Galvanisert stål

gop Skyggenett Drivhus

Størrelse: L 1250 x B 635 x H 1225 (forkant)/1600 (bakkant) mm

Inkl. 10 stk monterings kroker

Farge: Ramme silver, vegg klar

L 2300 x B 2650 mm
gop Hylle 2 stk/frp Drivhus
L 1250 x B 260 x D 165 mm
gop Automatisk Lukeåpner Drivhus
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OPPBEVARING

UTENDØRS

UTENDØRS
OPPBEVARING
Oppbevaringsbokser
Vedlikeholdsfrie og værbestandige oppbevaringsbokser hjelper deg med å holde
oversikt over hagen din. Parker sykkelen i den elegante sykkeloppbevaring eller pakk
ned puter og solsenger i våre robuste putebokser. Smart lagring gjør det lettere å
holde styr på og beskytte tingene dine.

gop DeckBox Harmony
Materiale: Polyetylen
Størrelse: L 1510 x B 720 x H 690 mm

NYHET!

Farge: Lysegrå, mørkegrå

gop DeckBox Oppbevaringsboks 509 L
Materiale: Galvanisert stål
Størrelse: L 1320 x B 700 x H 670 mm
Farge: Antracit, Espresso

gop Stowaway Oppbevaringsboks
Materiale: Galvanisert stål
Størrelse: L 1380 x B 890 x H 1130 mm
Farge: Antracit, Cremehvit
Tilbehør: Golv av galv. stål L 1800 x B 840 mm

gop Storeguard Oppbevaringsboks
Materiale: Galvanisert stål
Størrelse: L 1960 x B 890 x H 1130 mm
Farge: Antracit, Cremehvit
Tilbehør: Golv av galv. stål L 1220 x B 840 mm

gop Bicycle Store Oppbevaringsboks
Materiale: Galvanisert stål
Størrelse: L 1960 x B 890 x H 1330 mm
Farge: Antracit, Cremehvit
Tilbehør: Golv av galv. stål L 1800 x B 840 mm
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OPPBEVARING

UTENDØRS

UTENDØRS OPPBEVARING
Boder
Høy kvalitet og vedlikeholdsfrie boder med god plass for oppbevaring av sykler,
hagemøbler og verktøy. Med slikesterk lakk beskyttes boden mot rust og riper. Dørene
er utstyrt med beslag for festepunkter av hengelås. Boden har ventilasjon i enden
for å skape luftstrøm når dørene er lukket.

gop Cover-It Bod 4,5 kvm

gop Toledo Bod 1,1 kvm

Materiale: Galvaniserat stål

Materiale: Galvaniserat stål

Ytre dimensjoner: L 2440 x B 2000 x H 1950 mm

Ytre dimensjoner: L 1391 x B 997 x H 1886 mm

Farge: Grå

Farge: Lysegrå

gop Troy Bod 2 kvm

gop Merkur Bod 5,07 kvm

Materiale: Galvaniserat stål

Material: HDPE (högdensitets-polyeten)

Ytre dimensjoner: L 943 x B 1194 x H 1956 mm

Ytre dimensjoner: L 2540 x B 2540 x H 2370 mm

Farge: Antracit, Lysegrå

Farge: Grå

gop Troy Bod 2,6 kvm

gop Luna Bod 5,3 kvm

Materiale: Galvaniserat stål

Material: HDPE (högdensitets-polyeten)

Ytre dimensjoner: L 2540 x B 119,4 x H 1956 mm

Ytre dimensjoner: L 2800 x B 2130 x H 2280 mm

Farge: Antracit, Lysegrå

Farge: Grå

gop Trenton Bod 4 kvm

NYHET!

NYHET!

gop Ezee Shed Bod 3 kvm

Materiale: Galvanisert stål

Materiale: Galvanisert stål

Ytre dimensjoner: L 2534 x B 1810 x H 2010 mm

Ytre dimensjoner: L 1772 x B 1575 x H 1829 mm

Farge: Antracit, Lysegrå
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NYHET!

Farge: Antracit, Cremehvit

gop Trenton Bod 5 kvm

gop Ezee Shed Bod 5 kvm

Materiale: Galvanisert stål

Materiale: Galvanisert stål

Ytre dimensjoner: L 2534 x B 2419 x H 2010 mm

Ytre dimensjoner: L 2381 x B 2184 x H 2311 mm

Farge: Antracit, Lysegrå

Farge: Antracit, Cremehvit

gop Trenton Bod 7 kvm

gop Ezee Shed Bod 7,5 kvm

Materiale: Galvanisert stål

Materiale: Galvanisert stål

Ytre dimensjoner: L 3131 x B 2419 x H 2086 mm

Ytre dimensjoner: L 2991 x B 2489 x H 2489 mm

Farge: Antracit, Lysegrå

Farge: Antracit, Cremehvit
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UTENDØRS
OPPBEVARING

gop ER ALLTID
I NÆRHETEN

Garasjetelt og Oppbevaringstelt
Holdbar garasje- og lagringsplass med god plass til oppbevaring av f.eks. bil, maskiner,
hageverktøy eller byggemateriale. Teltene er enkle å montere og kan også flyttes etter

gop tilbyr et nøye utvalgt sortiment av innovative plastprodukter og

montering. Robust og korrosjonsbestandig ramme laget av stål med pulverlakkert

plasthalvfabrikata fra markedets ledende plastprodusenter. Med vår
kunnskap om plast hjelper vi deg med å finne de beste kreative

overflate og klut av slitesterkt polyetylent stoff som holder regnet borte.

helhetsløsningene på dine og kundenes problemer

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

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

Materiale: Stål, polyetenvev
Størrelse: L 3700 x B 6100 x H 2600 mm
Farge: Grå

gop RoundTop Garasjetelt 23 kvm
Materiale: Stål, polyetenvev
Størrelse: L 3700 x B 6100 x H 2400 mm
Farge: Grå

Mer inspirasjon? Følg oss!
@gop_norge

gop Original Oppbevaringstelt 5,8 kvm
Materiale: Stål, polyetenvev
Størrelse: L 2400 x B 2400 x H 2400 mm
Farge: Grå

gop Original Oppbevaringstelt 9 kvm
Materiale: Stål, polyetenvev
Størrelse: L 3000 x B 3000 x H 2400 mm
Farge: Grå

Du er alltid velkommen til å snakke med våre dyktige
medarbeidere – per telefon eller e-post post@gop.no. Eller
du kan gå inn på gop.no, der dufinner informasjon
og inspirasjon døgnet rundt.
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All informasjon i denne brosjyren skal anses som rådgivende og fritar ikke brukeren fra å fastslå
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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.
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