gop

ENTRÉTAGE
FOR ET BEDRE UDELIV

gop ENTRÉTAG HYDRA HD
Stilrent entrétag i premiumudførelse med rustfri konsoller (V2A)
og robust tagplade i lamineret sikkerhedsglas. Entrétaget har en
meget høj lasteevne og er tilpasset til det skandinaviske klima,
hvor det kan håndtere store mængder sne. Den stabile konstruktion beskytter din dør og entré i mange år fremover.

FORDELE
›› Premium design og kvalitet
›› Robust tagplade af lamineret sikkerhedsglas
›› Robuste konsoller i rustfrit V2A-stål
›› Designet til nordiske forhold
›› Høj lasteevne – tåler op til 100 kg/m² snebelastning

gop Entrétag Hydra HD 140
gop Entrétag Hydra HD 160

Konsoller i rustfrit V2A-stål

PRODUKTINFORMATION
gop Entrétag Hydra HD 140

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

Konsoller
Rustfrit V2A-stål

Tagplade
Lamineret sikkerhedsglas
klar 8 mm

Vægt
34 kg
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1400/1

600 m

m

Tagplade i klart
lamineret sikkerhedsglas
195 mm
Tåler en snebelastning på op til
100 kg/m2

gop Entrétag Hydra HD 160*
* Bestillingsvare
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B: 1600 x D:1000 x H:195 mm

Rustfrit V2A-stål

Lamineret sikkerhedsglas
klar 10 mm

54 kg
Komplet med tilbehør
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gop ENTRÉTAG ORION HD/LT
Et moderne entrétag med perforerede konsoller i rustfrit stål
(V2A) og robust tagplade af lamineret sikkerhedsglas. Velafbalanceret design, der passer til de fleste facader. Entrétaget har en
meget høj lasteevne og er tilpasset til det skandinaviske klima,
hvor det kan håndtere store mængder sne. Den stabile konstruktion beskytter din dør og entré i mange år fremover.

FORDELE
›› Premium design og kvalitet
›› Robust tagplade af lamineret sikkerhedsglas
›› Solide konsoller i rustfrit V2A-stål
›› Udviklet til nordiske forhold
›› Høj lasteevne – tåler op til 100 kg/m² snebelastning

gop Entrétag Orion HD/LT 140
gop Entrétag Orion HD/LT 160

Konsoller i rustfrit V2A-stål

PRODUKTINFORMATION

Størrelse

Konsoller

Tagplade

Vægt

gop Entrétag Orion HD/LT 140

B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm

Rustfrit V2A-stål

Lamineret sikkerhedsglas
klar 8 mm

32,2 kg

gop Entrétag Orion HD/LT 160*

B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm

Rustfrit V2A-stål

Lamineret sikkerhedsglas
klar 8 mm

35,8 kg

90

cm

1400/160

0 mm

160 mm

Tagplade i klart
lamineret sikkerhedsglas

Tåler en snebelastning på op til 100
kg/m2

* Bestillingsvare

Komplet med tilbehør
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gop ENTRÉTAG VEGA PT/ET
Et moderne entrétag med et let indtryk. Den gennemsigtige
UV-beskyttede akryltagplade monteres på buede beslag, som
gør, at regn nemt kan ledes væk fra facaden. Robuste konsoller i
rustfrit stål (V2A) og vægbeslag i aluminium giver entrétaget et
stilrent design, der passer til døre og huse i mange forskellige stile.
Eftersom taget fås i fire forskellige bredder, er der mange muligheder, der passer til din entré.
FORDELE
›› Moderne og stilrent design
›› Fås i 4 bredder – op til 3.000 mm
›› Robuste konsoller i rustfrit V2A-stål
›› Vægbeslag og integreret regnrende i aluminium
›› Tagplade i UV-beskyttet klar akryl
›› Udviklet til nordiske forhold
›› Solid konstruktion – tåler en snebelastning på op til 75 kg/m²

gop Entrétag Vega PT/ET 200

gop Entrétag Vega PT/ET 160

gop Entrétag Vega PT/ET 240

Størrelse

Konsoller/Vægbeslag

Tagplade

Vægt

gop Entrétag Vega PT/ET 160

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

Rustfrit V2A-stål, aluminium

Klar akryl 4 mm

15 kg

gop Entrétag Vega PT/ET 200* B: 2000 x D:900 x H: 225 mm

Rustfrit V2A-stål, aluminium

Klar akryl 4 mm

20 kg

gop Entrétag Vega PT/ET 240*

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

Rustfrit V2A-stål, aluminium

Klar akryl 4 mm

24 kg

gop Entrétag Vega PT/ET 300* B: 3000 x D:900 x H: 225 mm

Rustfrit V2A-stål, aluminium

Klar akryl 4 mm

28 kg

* Bestillingsvare
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90

Konsoller i rustfrit V2A-stål, vægbeslag i aluminium

1600/2

000/24

00/30

00 mm

Tagplade i klar akryl
Højde 225 mm

PRODUKTINFORMATION

m
0m

Tåler en snebelastning på op til 75
kg/m2

Komplet med tilbehør
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gop ENTRÉTAG SOLARIS PT/L | PT/XL
Stilrent og tidløst entrétag, der passer til de fleste huse og facader.
De robuste konsoller i rustfrit stål (V2A) og den UV-beskyttede
tagplade i slagfast akryl giver et robust tag, der beskytter din
entré i mange år fremover. Entrétaget har integrerede regnrender
i aluminium og et skjult afløbssystem, der hurtigt og nemt leder
regnvand væk. Tagets smarte vægtilslutning beskytter også din
facade mod snavs, der ellers nemt sætter sig fast mellem tag og
facade.
FORDELE
›› Robuste konsoller i rustfrit V2A-stål
›› Slagfast og UV-beskyttet tagplade i klar akryl
›› Tidløst design, der passer til de fleste huse
›› Integrerede render, der leder regnvand væk
›› Udviklet til nordiske forhold
›› Solid konstruktion – tåler en snebelastning på op til 75 kg/m²
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gop Entrétag Solaris PT/L 190

142

0m

m
50 m

m

250 mm
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gop Entrétag Solaris PT/L 150

gop Entrétag Solaris PT/XL 205

Størrelse

Konsoller

Tagplade

Vægt

gop Entrétag Solaris PT/L 150

B: 1500 x D: 950 x H: 170 mm

Rustfrit V2A-stål

Klar akryl 4 mm

18 kg

gop Entrétag Solaris PT/L 190

B: 1900 x D: 950 x H: 170 mm

Rustfrit V2A-stål

Klar akryl 4 mm

20 kg

gop Entrétag Solaris PT/L 270*

B: 2700 x D: 950 x H: 170 mm

Rustfrit V2A-stål

Klar akryl 4 mm

29 kg

gop Entrétag Solaris PT/XL 205*

B: 2050 x D: 1420 x H: 250 mm

Rustfrit V2A-stål

Klar akryl 6 mm

42 kg

mm
2700

Konsoller i rustfrit V2A-stål

m

m

170 mm

PRODUKTINFORMATION

* Bestillingsvare
8

95
0

Tagplade i klar akryl

Tåler en snebelastning på op til 75
kg/m2

gop Entrétag Solaris PT/L 270

Komplet med tilbehør
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gop ENTRÉTAG LYNX PT/LD
Færdigmonteret entrétag i høj kvalitet og stilrent design, der passer til de fleste skandinaviske huse. Moderne firkantede konsoller
i robust pulverlakeret aluminium, der kan klare vind og vejr. Taget
leveres komplet og færdigmonteret. Det skal bare monteres på din
facade. Slagfast tagplade i UV-beskyttet klar akryl.

FORDELE
›› Leveres færdigmonteret og er hurtigt at sæt opsætte
›› Slagfast og UV-beskyttet tagplade i klar akryl
›› Moderne design, der passer til de fleste huse
›› Robuste firkantede konsoller i pulverlakeret aluminium
›› Udviklet til nordiske forhold
›› Solid konstruktion – tåler en snebelastning på op til 75 kg/m²

gop Entrétag Lynx PT/LD
gop Entrétag Lynx PT/LD

PRODUKTINFORMATION

Størrelse

Konsoller/Vægbeslag

Tagplade

Vægt

gop Entrétag Lynx PT/LD

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

Pulverlakeret aluminium

Klar akryl 3 mm

9,5 kg

m

0m

Konsoller i pulverlakeret aluminium

1500 m

m

90

Højde 220 mm

Tagplade i klar akryl

Færdigmonteret

10

Tåler en snebelastning på op til 75
kg/m2

Komplet med tilbehør
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gop ENTRÉTAG BLOCK BS
Skab en flot vejrbeskyttet entré med et moderne design. Entrétagets kubiske design og tydelige linjer passer til mange forskellige
facader og huse. Taget er lavet af pulverlakeret aluminium i antracit med en inderside af EPS-isolering, hvilket sikrer maksimal
stabilitet og minimerer lyden af regn. Under entrétaget er der en
integreret, energieffektiv LED-belysning, der lyser entréen op og
gør den ekstra velkommende.
SUPPLERENDE VINDAFSKÆRMNING
Suppler gop Entrétag Block BS med en alsidig vindafskærmning.
Vindafskærmningen supplerer dit entrétag med et flot design,
samtidig med at du beskytter din entré yderligere mod regn og
vind. For at opnå et ensartet look er vindafskærmningen udformet
i samme farve som taget og fremstillet i slagfast pulverlakeret aluminium. Vindafskærmningen passer til mange forskellige facader

Regnvand opsamles og afledes til siden
takket være entrétagets smarte front.

og kan monteres på begge sider af entrétaget.

FORDELE
›› Leveres færdigmonteret og er hurtigt at sæt opsætte
›› Moderne design med flot effekt

Energibesparende LED-belysning:

›› Lang holdbarhed og god stabilitet

LED-panel

›› EPS-isolering, der minimerer lyd fra regn
›› Integreret LED-belysning
›› Udviklet til nordiske forhold
›› Vindafskærmningen kan tilkøbes og kan monteres på begge sider af taget

Lysstyrke:

1 x 12 W

Farvetemperatur:

2700 K varm hvid

Diameter:

165 x 165 mm

Farvearmatur:

Chrome

Lumen (lysstrøm):

780 lm

Levetid:

30.000 h

Energimærkning:

›› Høj belastningsevne – tåler en snebelastning på op til 150 kg/m² (100 kg/m2
uden monteret vindafskærmning)

m

900 m

1600 mm

145 mm

900

gop Entrétag Block BS*

B: 1600 x D: 900 x H: 145 mm

gop Entrétag Block BS Vindafskærmning*

B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm

Materiale
Pulverlakeret aluminium,
EPS-isolering
Pulverlakeret aluminium,
EPS-isolering

Vægt

Komplet med tilbehør

Vindafskærmningen kan monteres på begge sider

40 kg

Færdigmonteret

145 mm

* Bestillingsvare
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Lydabsorberende
EPS-isolering

30 kg
mm

Størrelse

Tåler en snebelastning
på op til 150 kg/m2 med
vindafskærmning.
100 kg/m2 – kun tag.

2200

PRODUKTINFORMATION

mm

Overfladelag i
pulverlakeret
aluminium
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gop ENTRÉTAG STRATUS

gop ENTRÉTAG LUCIDA

gop Stratus er et vedligeholdelsesfrit og letmonteret entrétag i høj

Letmonteret entrétag med tagplade på 3 mm slagfast polykarbonat,

kvalitet, der giver en fremragende beskyttelse ved entréens yderdør,

der giver døre og vinduer en effektiv beskyttelse mod UV-stråling

vinduer, altandøre eller lignende og er modstandsdygtigt over for det

samt regn, hagl, blade, sne og is. Med 100 % UV-beskyttelse forhindres

skandinaviske klima året rundt. Tagpladen består af en slagfast 4 mm

gulfarvning, og tagpladen holdes pæn i mange år fremover. Konsoller

klar akrylskive med 100 % UV-beskyttelse. Slidstærke, rustbestandige

i galvaniseret lakeret stål og vægprofiler i natureloxeret aluminium.

aluminiumsprofiler og robuste pulverlakerede galvaniserede stålkon-

Indbygget rende leder regnvandet ud mod siden.

soller, der holder tagpladen på plads. Effektiv rende på tagets forside,
som leder regnvand til siden. Skjult gummitætning på tagets bagkant
tætner mod væggen. Entrétaget fås i flere bredder.

FORDELE

FORDELE

›› Vedligeholdelsesfrit

›› Vedligeholdelsesfrit

›› Nem og hurtig opsætning

›› Nem og hurtig opsætning

›› Moderne og stilrent design

›› Moderne og stilrent design

›› Robuste konsoller i lakeret stål

›› Slagfast tagplade i UV-beskyttet polykarbonat

›› Slagfast tagskive i 4 mm klar akryl

›› Effektiv beskyttelse af døre og vinduer

›› Tagplade med UV-beskyttelse

›› Solid konstruktion – tåler en snebelastning på op til 80 kg/m²

›› Effektiv beskyttelse af døre og vinduer
›› Solid konstruktion – tåler en snebelastning på op til 100/150 kg/m²
gop Entrétag Stratus 2055

5

mm

55

14

mm

890

1350 mm

mm

Højde 175 mm

Højde 175 mm
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PRODUKTINFORMATION

Størrelse

gop Entrétag Stratus 1505

B: 1505 x D: 915 x H: 175 mm

gop Entrétag Stratus 2055

B: 2055 x D: 915 x H: 175 mm

Stratus Forlængersæt

Ved at koble to eller flere Stratus-entrétage sammen med et forlængersæt
er det nemt at lave entrétage med forskellige bredder.

Konsoller/Vægbeslag
Pulverlakeret galvaniseret
stål
Pulverlakeret galvaniseret
stål

Tagplade

Vægt

PRODUKTINFORMATION

Størrelse

Konsoller/Profiler

Tagplade

Vægt

Klar akryl 4 mm

23,8 kg

gop Entrétag Lucida

B: 1350 x D: 890 x H: 155 mm

Pulverlakeret galvaniseret stål,
natureloxeret aluminium

Klar polykarbonat
3 mm

12,26 kg

Klar akryl 4 mm

16,8 kg

Højde 155 mm

915 mm

915 mm

150

gop Entrétag Lucida
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EN DEL AF
VORES STORE
SORTIMENT
Vores sortiment af entrétage er bare en del af alle de produkter, vi
tilbyder. Vil du se mere af, hvad vi har at tilbyde til hjem og haver,
finder du nogle eksempler nedenfor. Og hvis du gerne vil se hele vores
produktsortiment, som giver et mere behageligt udeliv, er du velkommen
til at kigge på gopdanmark.dk.

KANALTAG

UDENDØRS OPBEVARING

gop Multiglas er et komplet kanaltagsystem

Robuste og vedligeholdelsesfri opbevaringsbokse

i slagfast og isolerende kanalplast, der giver et

og opbevaringsskure.

behageligt lysgennemslip til udestuen, altanen
eller terrassen.

PLASTPLADER
Vedligeholdelsesfri og slidstærke plastplader, der

KORRUGERET PLAST

passer til en række forskellige formål, for eksem-

Et fremragende valg, hvis du ønsker en åben

pel i landbrugsmiljøer, som beskyttelsesplast eller

tagløsning med en masse lysindfald – eksempelvis

til hobbybrug.

over altanen, carporten eller cykelskuret.

OPBEVARINGS- OG GARAGETELTE

FLADE TAGE

Slidstærke opbevarings- og garagetelte med

gop Skyroof er et stilrent, lyst og moderne

masser af plads til opbevaring af bil, maskiner,

udetag med rene linjer i fine proportioner.

haveredskaber, byggematerialer og andre ting, du

UDEGULV

ikke ønsker udendørs.

gop Woodlon er et pænt vedligeholdelsesfrit

ALTANTAGE

udegulv i trækomposit, som er specialudviklet til

Komplette, stilrene altantage med tagplader i

skandinaviske forhold.

ubrydelig kanalplast.

JORDRENDER

PERGOLA

Højeffektive og diskrete jordrender, der kan klare

Komplette, stilrene pergolaer med tagplader i

store mængder vand.

ubrydelig kanalplast.

BESKYTTELSESPRODUKTER

DRIVHUSE

Med beskyttelsesprodukter fra gop beskytter du

Holdbare og letmonterede drivhuse med

gulve, vægge, vinduer og dørkarme, når du skal

masser af plads til både dyrkning og opbevaring.

bygge, male og renovere.
CARPORTE
Stilfulde og letmonterede carporte, der beskytter
biler, cykler og andet effektivt mod vejr og vind.

Alle informationer i denne brochure skal betragtes som rådgivende og fritager ikke brugeren for ansvaret
for at konstatere oplysningernes og anvisningernes egnethed til det påtænkte formål. | 2020

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
sætter vores navn på, er, at det opfylder markedets høje krav
til funktion og kvalitet. Vi er kvalitets- og miljøcertificerede iht.
ISO 9001 og ISO 14001, og alle vores hovedleverandører har certificerede kvalitets- og miljøstyringssystemer. Vores hovedkontor ligger i Kungsbacka, og vi har salgskontor og lager i Stockholm, i Oslo og på Sjælland.

gopdanmark.dk
+45 70 40 40 44

