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GOPANEL

KOMPOSIT PLADE - LAV VÆGT, LANG HOLDBARHED, OVERHOLDER
ALLE GÆLDENDE KRAV
GOPANEL
KOMPOSIT PLADE
gopanel er en letvægts komposit plade, fremstillet af glasfiberarmeret
plast. gopanel er designet til brug som stilladsplader. Andre anvendelsesmuligheder er til f.eks. forskalning.
Designet er baseret på en honeycomb-kerne, som giver lav vægt og
stor stivhed. Vægtbesparelsen giver færre arbejdsskader, som følge
af mange tunge løft og forbedrer dermed arbejdsmiljøet. gopanel er
certificeret i henhold til RISE (Research Institutes of Sweden) i forhold
til last-klasse og nedbrydning. Tykkelse 9 mm eller 10,5mm.
Andre tykkelser, størrelser eller og evt. med eget logo kan fremstilles
efter ønske.
VÆGTBESPARELSE

› Forbedrer håndtering
› Tidsbesparende og enkel
montering
› Mindre miljøpåvirkning
› Lavere transportomkostninger

HOLDBARHED

› Testet og certificeret af RISE: UV
stabil i 10 år
› Let at vedligeholde

PRODUKTINFORMATION
Materiale: Polypropylen / glasfiber
Struktur: Honeycomb
Tykkelse: fra 9 mm
Vægt: 4,04 hg/m2
Mængde pr. palle: 100 plader
Andre designs på forespørgsel.

SUGER IKKE FUGT
› Suger ikke fugt
› Delaminerer ikke
› Ingen råd, tæring eller opløsning
LASTEEVNE
› 10,5 mm - Klasse 4
› 9 mm - Klasse 4

www.gopdanmark.dk

Al information i denne brochure betragtes som rådgivende og fritager ikke brugeren fra forpligtelsen til, på
eget ansvar, at afgøre hvorvidt informationerne og specifikationer passer til det tilsigtede formål. |
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gop
gop er en familievirksomhed, der startede i 1968. Med 50 år i branchen og en passion for plast i alle dens former kan vi i dag tilbyde
et bredt sortiment til både konsumenter og virksomheder. Vores
sortiment indeholder både selvudviklede produkter og markedets
stærkeste varemærker. Fælles for alt, hvad vi leverer, er, at det opfylder markedets høje krav til funktion og kvalitet. Vores hovedkontor
ligger i Kungsbacka, og vi har salgskontor og lager i Stockholm, Oslo
og på Sjælland.
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