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GOPANEL

KOMPOSITTPLATE - LAV VEKT, LANG HOLDBARHET
OG SIKKERHET
GOPANEL
KOMPOSITTPLATE
Gopanel er en lettvekts komposittplate laget av glassfiberarmert plast.
gopanel er designet for bruk som stillasebrett. Andre bruksområder er
f.eks. forskaling. Designet er basert på honeycomb-kjerne, som gir lav
vekt og høy stivhet. Vektbesparelsen resulterer i færre arbeidsskader
grunnet mange tunge løft og forbedrer dermed arbeidsmiljøet.
gopanel er sertifisert i henhold til RISE (Research Institutes of Sweden)
i forhold til lastklasse og nedbrytning. Tilgjengelig i standardgrenstiltak
samt prosjektspesifikke størrelser tykkelse 9 mm eller 10,5 mm. Andre
tykkelser, størrelser eller ønsket logo kan lages etter ønske

PRODUKTINFORMASJON
Materiale: Polypropylen / Glassfiber
Design: Honey Comb
Tykkelse: fra 9 mm
Vekt: 4,04 hg / m2
Antall per pall: 100 stk
Andre design på forespørsel

VEKTREDUKSJON

› Forbedrer håndteringen
› Tidsbesparende og enkel montering
› Mindre miljøpåvirkning
› Lavere transportkostnader

HOLDBARHET

› Testet og sertifisert av RISE:
UV-stabil i 10 år
› Enkel å vedlikeholde

ABSORBERER IKKE VANN

› Mye mer holdbart enn plywood
› Råtner ikke og brytes ikke ned

VEKTGRENSE

› 10,5 mm - Lasteklasse 4
› 9 mm - Lasteklasse 4
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gop
gop er en familiebedrift som ble etablert i 1968. Med 50 år i bransjen
og en lidenskap for plast i alle dens former, kan vi i dag tilby et bredt
sortiment for både forbrukere og bedrifter. I vårt sortiment har vi
både egenutviklede produkter og markedets sterkeste varemerker.
Felles for alt vi setter vårt navn på, er at det tilfredsstiller markedets
høye krav til funksjon og kvalitet. Vi er kvalitets- og miljøsertifisert i
henhold til ISO 9001 og ISO 14001, og alle våre hovedleverandører
har sertifiserte kvalitets- og miljøstyringssystemer. Vårt hovedkontor
ligger i Kungsbacka, og vi har salgskontorer og lagre i Stockholm og
Oslo.
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