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V E L KO M M E N

V

ELKOMMEN til et nytt nummer av gop Magazine. I magasinet vil vi

inspirere og vise hvilke muligheter som finnes med våre materialer.
Hvordan kan man skape et attraktivt avfallsanlegg midt i Køben
havn sentrum? Og når er overflaten det viktigste for å skape lang
siktige og bærekraftige løsninger innen bygg, industri og reklame?
En av de største utfordringene i vår tid, er å slutte kretsløpet for
plast og sørge for at all plasten resirkuleres. I reportasjen med IKEM
diskuterer vi hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder plast
og bærekraft. Og hva man gjør nå og fremover som hjelper oss med
å få alle materialene inn i kretsløpet.
gop er en familiebedrift som ble grunnlagt av min
far, Lars, for over 50 år siden. Helt siden jeg var
liten har jeg sett hvordan gop har blitt drevet
fremoverlent med en kontinuerlig ambisjon om
vekst og utvikling. Ambisjonene er der fortsatt,
og som markedsledende leverandør er det viktig
at vi er med og leder utviklingen. For å gjøre det
må vi ruste oss for fremtiden. En bærekraftig
fremtid.
For oss som plastleverandør, er produktutvikling
og resirkulering viktige brikker i arbeidet, sam
tidig som vi har et økonomisk og sosialt ansvar
som et skandinavisk selskap.
Vi vil arbeide for å sikre en åpen dialog med kun
der, leverandører, offentlige myndigheter og an
satte. Slik at vi sammen tør å alltid stille spørs
mål, utvikle og forbedre bransjen vår, oss selv som
selskap, produktene vi tilbyr og organisasjonen
vår. Nå arbeider vi for at fremtiden skal bli enda
bedre.

God lesing!
Petra Carnbäck,
adm. dir., gop

www.gop.no
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VIGNETT

Den danske belysningsprodusenten
Louis Poulsen valgte å bruke en
matt hvit PVC-folie til utformingen
av Patera – en lysende kule av
diamantformede celler.
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SERVICE

gop ER ALLTID
I NÆRHETEN
gop tilbyr et nøye utvalgt sortiment av innovative plastprodukter og plast
halvfabrikata fra markedets ledende plastprodusenter. Med vår kunnskap
om plast hjelper vi deg med å finne de beste kreative helhetsløsningene
for deg og dine kunder og prosjekter.
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VÅRE KONTORER OG LAGRE ligger i
Kungsbacka sør for Göteborg samt i
Stockholm, Oslo og på Sjælland. Med
vår tilstedeværelse kan vi garantere høy til
gjengelighet gjennom rask distribusjon og
leveringssikkerhet.

VÅRE ANLEGG er utstyrt med auto
matsager og kappemaskiner som
gjør at vi kan levere ferdig tilmålte
plater.

I NETTBUTIKKEN gop STORE har
du direkte tilgang til lagersaldo,
ordrehistorikk, bilder, produktinfor
masjon og kundespesifikke priser, alt
samlet på ett sted døgnet rundt.

GJØR DINE UTFORDRINGER til
våre. Våre dyktige medarbeidere
gir veiledning fra idé til leveranse, og
i tilbudet inngår rådgivning og opplæring
innen vårt brede produktutvalg.
Med over 50 år i bransjen og et høyt enga
sjement har vi mye kunnskap som vi gjerne
deler.
VI BIDRAR TIL INNOVASJON, holder
oss oppdatert og sprer informasjon
om utviklingen i bransjen.
SIDEN 2004 har vi vært kvalitets- og
miljøsertifiserte i henhold til ISO 9001
og ISO 14001.

Du er alltid velkommen til å snakke med våre dyktige medarbeidere – per telefon,
e-post eller ved å besøke et av våre kontorer. Eller du kan gå inn på gop.no, der du
finner informasjon og inspirasjon døgnet rundt.

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

www.gop.no
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NYHETER

RESIRKULERT
MATERIALE

KLASSISK RILLET ELLER
RUSTIKK BREDDE? SLITESTERKE OG VEDLIKEHOLDSFRIE UTEGULV
Oppgrader uteplassen med et nytt
utegulv i sommer.
gop Woodlon produseres av resirkulerte materialer fra trefiber og
polyeten, uten skadelige tilset
ninger. Med de nye kolleksjonene
Deco og Grande kan du velge
blant klassisk rillet
overflate eller
spennende
bredde med
naturtro trestruktur og
rustikt preg.
25 års
garanti.

SLITESTERKE BORD FOR
UTENDØRS BRUK
RESIRKULERT
MATERIALE

SETT TRAKTOREN PÅ GAMLE
SJAMPOFLASKER
Slitesterke Multiboard REG tåler harde
påkjenninger. Materialet er laget av
100 % resirkulert plastavfall og beskytter
overflater som utsettes for ekstra slita
sje. Perfekt som gulv- og veggbeskyt
telse i for eksempel verksteder, staller
og låver. Mønstret gripesikker overflate.
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Multiplank REG er slitesterke bord
i PEHD som produseres 100 % av
resirkulert plastavfall. Passer
utmerket i fuktutsatte utemiljøer
som for eksempel landganger,
brygger, sittebenker eller ponton
ger. Multiplank REG er bestillings
vare og fås i en rekke ulike
utførelser.

RESIRKULERT
MATERIALE

ALLSIDIG BYGGEPLATE AV
RESIRKULERT PLASTAVFALL
RESIRKULERT
MATERIALE

Bygg utendørsbestandige planker
som tåler harde fotballer, eller lettstelt
butikkinteriør. Mulighetene med den
100 % resirkulerte byggeplaten EKOply,
er mange – den lave vekten og høye
slagfastheten gjør materialet til et ut
merket alternativ til MDF eller plywood.

NYHETER

MAGNETISK NYHET!
Utskiftbare og raske budskap med nye magnetiske
goBond Steel. Slitesterk stålkompositt med
magnetiske egenskaper. Med materialet skaper
du enkelt løsninger for kontor og butikk – for
eksempel whiteboard- eller oppslagstavler.

FINE PRINT PÅ RESIRKULERT
LETTVEKTSPLATE
Nå kan man endelig lage slitesterke trykksaker av skummet
polypropylen, PP. Nye Eco-print
er lett, slitesterk og tåler å stå ute.
Produseres av delvis resirkulerte
materialer.

OPALE NYHETER MED JEVN LYSSPREDNING
På jakt etter nye materialer med lysspredende egen
skaper? Makrolon Adlight og Crylux GS LED er to
opale nyheter med høy lystransmisjon og diffuse
rende effekt som sprer diodelyset uten å avsløre
lyskilden. De allsidige platene av polykarbonat og
akryl åpner for svært tynne bak- og sidebelyste
skilt med ulike typer lyskilder.

www.gop.no

RESIRKULERT
MATERIALE
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I FOKUS | BÆREKRAFT

Bærekraft for gop
gops bærekraftarbeid gjennomsyrer hele selskapet og forutsetter at alt henger
sammen. Bærekraft er viktig for oss, både fra et miljøperspektiv, men også i arbeidet
med å utvikle og innføre produkter, hvordan vi resirkulerer og håndterer avfall, i våre
sosiale relasjoner og i måten vi styrker veksten vår på. Å gjøre ting riktig fra starten er
viktig både for miljøet og for å unngå ekstra arbeid og kostnader, noe som bidrar til et
bærekraftig selskap og fornøyde kunder. For å sikre at vi arbeider med miljøspørsmål
som er nyttige i et globalt perspektiv, har vi valgt å koble miljø- og bærekraftarbeidet
til FNs 17 globale bærekraftmål.
Les mer om gops bærekraftstrategi og arbeid på gop.no

gop utnytter alle
materialrester
fra resirkulerbare
produkter ved sel
skapets sageanlegg.
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De fleste av gops
produkter innen
Bygg & Hage er
BASTA-registrerte
i Sverige og opp
fyller dermed de
fastsatte kriteriene
for miljø og helse.

gop vil bidra til økt material
resirkulering og sterkere
sirkulær flyt for plast.
Blant annet ved å stille strengere krav til leverandørene og
ved å klargjøre hvilke materialer
som kan resirkuleres. gop tilbyr
også en rekke produkter som
produseres av allerede
resirkulerte materialer.

FA S A D E M AT E R I A L E R

RESIRKULERING AV PLAST
Det finnes tre primære resirkuleringsmetoder for plast.
KJEMISK RESIRKULERING

MEKANISK RESIRKULERING

Gjør det mulig å materialresirkulere
alle plastprodukter, både blandede
materialstrømmer og produkter
som er så gamle at egenskapene
har begynt å bli dårligere. Gjennom
kjemiske prosesser eller høy tempe
ratur brytes plasten ned til sine opp
rinnelige bestanddeler.

Fungerer kun for termoplast og kre
ver at materialene er rene og sortert
etter type. Plasten males ned til små
biter som smeltes om og formes til
nye produkter.

ENERGIGJENVINNING
Når plast forbrennes, kan varmen
som frigjøres, blant annet generere
elektrisitet eller fjernvarme.

I Skandinavia blir

40 %

rundt
av den
brukte plasten resirkulert for
å bli til nye plastprodukter.
Resten blir energigjenvunnet til elektrisitet
og fjernvarme.

Siden høsten 2019 har det meste av gops emballasje bestått av
100 % RESIRKULERT POLYPROPYLEN.

Resirkulert plast brukes i dag
primært innen bygg og anlegg,
til emballasje og innen landbruk.
Slik brukes plasten som resirkuleres
av konsumentprodukter i EU:
Bygg og anlegg 46 %
Emballasje 24 %
Landbruk 13 %
Annet 11 %
Bilkomponenter 3 %
Elektrisk og elektronisk utstyr 2 %
Husholdnings-, fritids- og sportsprodukter 1 %

PLAST PRODUSERES PÅ

Plastemballasje
kan resirkuleres
mekanisk opptil 6–7
ganger før det blir
bedre å resirkulere
den kjemisk.

tre

ULIKE MÅTER:
■F
 ossile råvarer: Råolje
og naturgass
 ornybare råvarer:
■F
Resirkulert, karbondioksid
 io-baserte råvarer:
■B
Sukkerrør, mais, potet,
skog og alger

DE FLESTE PLASTTYPENE KAN RESIRKULERES. PLASTTYPEN IDENTIFISERES MED
TALLENE 1–7 OG O FOR «OTHER». HVIS MATERIALET ER RESIRKULERT, SETTES EN R
FORAN FORKORTELSEN.

Kilde: Rapporten «The impact of plastics on life cycle energy consumption and greenhouse gas emissions in Europe» av Denkstatt GmbH.

www.gop.no
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INTERIØR

SIMPLICITY
Raw Moon Studio består av Stockholm-baserte Robin
Mustonen, som designer og produserer håndlagte
møbler og innredningsdetaljer. Hyllen Simplicity er en
del av At Ease Collection og produseres av røykfarget
polykarbonat, som har et utseende som endrer seg
etter lyssetting og tid på dagen.
FOTO: KARL ANTON BJÖRKMAN
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BÆREKRAFT
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I FOKUS

Resirkulering
SLUTTER SIRKELEN FOR PLAST
IKEM påpeker at plast er et godt miljøvalg på de fleste områder der den brukes i
dag. Men vi må også slutte kretsløpet og sørge for at alle plasten resirkuleres, øke

»

andelen fornybare råvarer samt få til en akseptabel avfallshåndtering i alle land
for å stoppe lekkasjen til miljøet.

www.gop.no
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»P

last velges fordi det bidrar
til økt ressurseffektivitet
og lavere utslipp av driv
husgasser. Viktige miljø
aspekter er for eksempel at
plasten reduserer matsvinnet,
mengden bruktmaterialer, gjør biler lettere og hus mer
energieffektive, og at den har gjort det mulig med tek
nologisk utvikling innen blant annet fornybar energi,
for eksempel på områder som vindkraft og solceller,
sier Henrik Oxfall, ansvarlig for plastbearbeidingssaker,
IKEM.
Han sier at vindkraftverk kan få en høyere virknings
grad i og med at rotorbladene kan gjøres større takket
være plastkompositter som både er lette og svært sterke.
Det pågår også forskning og utvikling av solceller og
batterier i plast, som skal bli betydelig billigere, lettere
og mer fleksible enn dagens batterier og solceller.
Rundt 40 prosent av plasten brukes som emballa
sjemateriale. At plasten er så populær på dette området,
skyldes en kombinasjon av gode egenskaper som all
sidighet, styrke, letthet, stabilitet, ugjennomtrengelig
het og enkel sterilise
ring.
IKEM
– Plast har lav vekt,
IKEM, innovasjons- og kjemiindustri
og det betyr både enk
ene i Sverige, representerer svenske
lere håndtering i hele
og utenlandskeide bedrifter med en
produksjonskjeden og
felles visjon for bærekraftig vekst: å
lavere utslipp under
utvikle industrielle løsninger for de
transport. Hvis dagens
globale samfunnsutfordringene.
plastemballasje ble byt
tet ut med andre embal
lasjematerialer, ville for
eksempel CO2-utslippet ha blitt fordoblet. Men det er
viktig å få frem at plast brukes til så mye mer enn
emballasje. I gjennomsnitt består en moderne bil av ca.
100 kg plast, noe som tilsvarer 12–15 prosent av bilens
vekt. Plasten gir her en vektbesparelse på 200 til 300 kg
sammenlignet med tidligere materialer, sier Henrik.
Han legger til at plasten er en forutsetning for et
ressurseffektivt og bærekraftig samfunn. Hvis vi gjen
nomgående skulle erstatte den med andre materialer,
ville utslippene av drivhusgasser ha økt med ca. 60 pro
sent og vekten på produktene med ca. 270 prosent.
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– I 2020 vil IKEM utarbeide en nasjonal kjøreplan for plast i en sirkulær
økonomi, der kjemisk gjenvinning spiller en viktig rolle, sier Henrik Oxfall.

PILOTANLEGG FOR RESIRKULERING
Høsten 2018 fikk Sverige ansvaret for den interna
sjonale arbeidsgruppen i ISO for plastresirkulering.
Det er en stor interesse både i Sverige og globalt;
standardiseringsarbeidet er svært viktig for at vi
skal kunne resirkulere all plasten til produkter av
høy kvalitet.
I dag er logistikken for plastresirkulering temme
lig fokusert på emballasjematerialer på forbruker
nivå. For å drive resirkuleringen fremover, har IKEM
hatt ansvaret for et prosjekt innen Kungl. Ingenjörs
vetenskapsakademien, som handler om å skape en
plattform for ressurseffektivitet og sirkulær øko
nomi for hele plastområdet i Sverige.
– Vi har møtt et stort engasjement med bred opp
slutning fra IKEMs medlemsbedrifter, næringslivet,
forbrukerproduktsektoren, resirkuleringsbransjen,
energisektoren, finanssektoren og akademia, sier
Henrik.
Arbeidet fortsetter nå blant annet med å reali
sere utviklingen av et pilotanlegg for kjemisk resir
kulering i Sverige.
– I et plastresirkuleringsraffineri resirkuleres
plasten kjemisk. Det er et betydelig supplement til
den mekaniske resirkuleringen, som gjør at vi kan
resirkulere all plasten og dermed redusere CO2-ut
slippene med opptil en million tonn per år. Det til
svarer to prosent av Sveriges CO2-utslipp, sier Henrik.
Et plastresirkuleringsraffineri skaper også forut
setninger for at bedrifter skal få tilgang til nok re
sirkulerte råvarer. For å starte et plastresirkulerings
raffineri i Sverige kreves det flere tiltak, blant annet
gjennomgang av lovgivningen, investeringer gjen
nom forskningsstøtte og flaggskipinitiativer. ■
Kilde: Rapporten «The impact of plastics on life cycle energy
consumption and greenhouse gas emissions in Europe» av Denkstatt GmbH.

BÆREKRAFT
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I FOKUS

EMBALLASJE AV

100 prosent
resirkulert PP
Etterspørselen etter resirkulerte materialer øker, for alle bruksområder.
I 2019 introduserte gop en rekke nye resirkulerte produkter i sortimentet,
noe vi vil fortsette med også i 2020.

www.gop.no
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»V

ed å bruke resirkulerte mate
rialer i plastproduksjonen kan
man redusere CO2-utslippene
drastisk. Bengt Andersson,
som er produktsjef, har job
bet hos gop i over 40 år og har
produktutvikling innen plast som en av sine
hjertesaker. Et av de nye produktene er til gops
egen bruk:
– For å beskytte varene som går ut fra våre
anlegg, har vi lenge brukt plater av kanalek
strudert polypropylen, PP. Materialet er slite
sterkt, tåler fukt og væte og er støtdempende.
Det er et godt beskyttelsesmateriale for våre
produkter – ikke minst de flate plastproduk
tene som ofte krever varsom behandling, sier
Bengt.
Emballasjematerialets lave vekt innebærer
at miljøpåvirkningen under transport kan holdes
nede. gop ønsket imidlertid også å redusere på
virkningen fra materialets produksjonsprosess.
Sammen med selskapets leverandør i Frank
rike utviklet gop i 2019 beskyttelsesemballa
sjen til å bestå av 100 prosent resirkulert PP.
– Materialet produseres av PP fra emballasje
resirkulering. Derfor kan fargen variere stort,
helt avhengig av fargen på de resirkulerte pro
duktene, sier Bengt.
Materialet er ikke bare
laget av resirkulerte mate
POLYPROPYLEN/PP
• Har energieffektiv produksjons
rialer – etter bruk kan det
prosess med lave CO2-utslipp.
dessuten resirkuleres på
• Er slagfast, slitesterk og fukt
nytt.
bestandig.
– På denne måten slut
• Trenger ingen tilsetninger for
ter vi sirkelen. Vi har kort
å oppnå sin lange holdbarhet.
sagt klart å utvikle et ma
•
Lav vekt gir lavere transport
teriale som er bærekraftig
kostnader
og mindre utslipp.
i alle henseender. ■

•K
 an resirkuleres opptil sju ganger.
• Ved forbrenning dannes det kun
karbondioksid og vann.
• gops emballasjemateriale av PP
lages av 100 prosent resirkulert
materiale, og våre øvrige PPmaterialer består av 10–30
prosent resirkulert materiale.
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FRA AVFALL TIL
ENERGI

– MED REKREASJON PÅ TOPPEN
BILDE: WALLTOPIA

www.gop.no
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3A COMPOSITES

MANGE AKTØRER UNDER BYGGING OG DRIFT

»

Arkitektene bak Copenhill skapte ikke bare et høy
effektivt anlegg for å gjøre avfall om til varme og
energi. De toppet satsingen med en snøfri skibakke

og verdens høyeste klatrevegg.
Sistnevnte er konstruert blant annet med IMPEX polykar
bonat fra 3A Composites.

Klatreveggens
høyde på 80 meter
tilsvarer omtrent en
skyskraper på 20–25
etasjer.
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Ideen om å kombinere kraftvarmeverket
med et rekreasjonsanlegg kommer fra
det danske arkitektbyrået BIG, som i
2010 vant en konkurranse om utformin
gen av det nye kraftvarmeverket. Kon
septet er siden utviklet og realisert av
fondet Amager Bakke.
Det grønne landskapet er designet av
de danske landskapsarkitektene SLA.
Statiske beregninger og ingeniørarbeidet
utføres av ingeniørselskapet MOE.
Kraftverket drives av det kommunale
selskapet ARC.
Det private selskapet Copenhill tar seg
av den daglige driften av rekreasjonspar
ken og skibakken, mens Danmarks største
klatreklubb vil stå ansvarlig for den dag
lige driften av klatreveggen.

3A COMPOSITES

C

openhill, eller Amager Bakke som
det heter på dansk, er verdens mest
energieffektive og miljøtilpassede
anlegg for å utvinne energi gjennom
forbrenning av avfall. Her håndteres
det avfall fra fem kommuner i
København-området, opptil 35 tonn i timen. Ved
normal drift produseres det 2,7 MWh fjernvarme og
0,8 MWh elektrisitet per tonn avfall som behandles.
Taket er brukt til å skape en eventyrorientert
park, som inkluderer Danmarks største skibakke.
Fordi vintrene i København er svært milde, brukes
det et kunstbelegg som gjør det mulig å stå på ski
året rundt. Ved siden av bakken er det naturlige
grøntarealer for løping og vandring. Man kan også
leie eller kjøpe sportsutstyr samt besøke kafeteriaen
eller takbaren. Disse områdene ble åpnet for publi
kum høsten 2019. I løpet av våren 2020 åpner også
verdens høyeste klatrevegg.

UTFORDRENDE BYGNING
– Det er aldri blitt laget et kombinert kraftvarme
verk og rekreasjonspark av denne størrelsen noe
sted i verden. Når du beveger deg i det grønne land
skapet på taket, ser du formodentlig ikke alle under
liggende skreddersydde løsninger som har gjort pro
sjektet mulig. Det er som å gå på en klassisk konsert,
der alle øvingstimene som har gått med til å perfek
sjonere samspillet, ikke kan ses av publikum, sier
Patrik Gustavsson, direktør i fondet Amager Bakke.
Han forteller at visjonen med klatreveggen var å
skape en enestående klatreopplevelse som design
messig skulle gjenspeile bygningens fasade med sine
enorme aluminiumsblokker. Klatreflaten er derfor
konstruert med en kombinasjon av GRP (glassfiber
armert polyester) og en transparent polykarbonat
plast, IMPEX.
– Rent bortsett fra at veggen er ekstremt høy, og
derfor kompleks å forankre i fasaden, var det en
enorm utfordring å finne et materiale som både

www.gop.no
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COPENHILL

kunne oppfylle kravene i EU-forord
ningene for klatreflater og som sam
tidig skulle oppfylle de svært strenge
brannsikringskravene for fasadema
terialer ved bygging av et kraftvarme
verk. Materialet som ble valgt, IMPEX
polykarbonat fra 3A Composites, oppfyller
kravene for både overflate og brannklasse, sier
Patrik.
Klatreveggen består av fire komponenter. Først har
man sveiset 20 kolonner av massivt stål på fasadens
bærende konstruksjon, som fungerer som forankrings
punkter for alle laster. På disse forankringspunktene
er det montert 10 tunge stålbjelker over den 10 meter
brede fasademodulen. Utenpå dette er det festet et in
trikat skjelett av stål. Og til slutt, utenpå stålskjelettet,
har man festet de spesialproduserte GRP- og polykar
bonatpanelene.
– Hele klatreveggen er designet i CAD, og de endelige
målingene ble gjort ved hjelp av en drone utstyrt med
laserskanner. Totalt er toleransen mindre enn 2 cm, noe
som er bra med tanke på veggens størrelse, sier Patrik.

Patrik
Gustavsson,
direktør i
fondet
Amager
Bakke.

»
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3A COMPOSITES

Han sier også at designen, produksjonen og installasjonen
gjøres av verdens ledende klatreveggprodusent, Walltopia.

STOR INTERESSE
Interessen for klatreveggen har vært stor, både fra profesjonelle
klatrere og amatører. Danmark har ikke mange fjell å by på, og
det høyeste punktet er 170 meter, men nå vil man for første
gang kunne utføre multi-pitch-klatring også her. Multi-pitch
betyr at veggen er inndelt i separate seksjoner, der du klatrer
én seksjon om gangen. Her er det fire avsnitt på ca. 20 meter
hver. Du må imidlertid kunne håndtere bytte av pitch under
klatringen. Det danske klatreforbundet har derfor utviklet et
spesielt multi-pitch-kurs som man må gjennomføre for å kunne
bruke klatreveggen.
Utformingen av klatreveggen har skjedd i kontinuerlig
dialog med klatreklubber i Danmark.
– Vi har blant annet diskutert om det er en ulempe at
IMPEX-panelene av polykarbonat har en lavere friksjon enn de
vanlige GRP-panelene, eller om det heller bør betraktes som et
spennende innslag. En interessant erfaring fra dette prosjek
tet er at vi viser at man kan blande ulike materialer på klatre
flaten, og at man dessuten kan lage en transparent klatrevegg
– som det finnes svært få av i verden.
Patrik avslutter med å si at han faktisk klatrer litt selv.
– Noen lokale klatrere har sagt at de vil dra meg opp på den
store veggen. Vi får vel se på det … Ellers må jeg si at skibakken
er flott. Bare det at vi nå kan stå på ski midt i København, er
ganske utrolig. ■
Fotnote: IMPEX er et registrert varemerke.

3A COMPOSITES
3A Composites er en av verdens største produ
senter av platematerialer for visuell kommunikasjon.
Selskapet legger stor vekt på bærekraftige produk
sjonsprosesser, miljøvennlige materialer samt inno
vative og kundetilpassede produkter av høyeste
kvalitet.
Sortimentet består blant annet av PMMA, PET,
PC, PS, HIPS og SAN. Produktene er både til innenog utendørs bruk, blant annet til digital- og skjermt
rykk, monterkonstruksjon, butikkinnredning,
interiørdesign, skiltmaterialer, POS-/POP-skjermer
og møbelbygging. Materialene gir
uendelige muligheter, og det er egentlig
bare fantasien som setter grenser.
Sortimentet finner du på
www.3acomposites.com
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IMPEX
IMPEX fra 3A Composites omfatter et
bredt sortiment av praktisk talt uknuselige,
ekstruderte polykarbonatplater med svært
gode optiske og mekaniske egenskaper.
Produktutvalget omfatter en rekke ulike
overflater, varianter og strukturer for et
stort antall innendørs og utendørs bruks
områder.
IMPEX UVP har et samekstrudert
UV-beskyttelseslag på begge sider, svært
god værbestandighet og 10 års garanti
mot falming. Materialet har dessuten ut
merket slagfasthet.
En av de største utfordringene under
byggingen av klatreveggen, var hvordan
man skulle bearbeide og forberede platen
før monteringen. Det var blant annet viktig
å sørge for at kantene på platen var myke
og jevne, samt at man overholdt generelle
anbefalinger og avstander fra hull til plate
kant. Materialets egenskaper, ikke minst
slagfastheten, gjorde det til et utmerket
valg for klatreveggen ved Copenhill.

Illustrasjon: Fojab arkitekter

M E G A N I T E S O L I D S U R FA C E

Nytt
idrettsanlegg
erstatter det gamle

»
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MAX COMPACT EXTERIOR
Under byggingen av idrettsarenaen
Studenternas IP i Uppsala ble det brukt
en 8 mm plate av materialet Max
Compact Exterior på ulike fasader.
Platen fås i en rekke ulike utførelser, og
her valgte man et strukturpreg. Til fasadedekor brukte man hovedsakelig produktene 0091 NT Starlight samt 0162 NT
Afro Sahara.
Max Compact Exterior har høy UVbestandighet og slagfasthet, er bestandig
mot løsemidler, har lang levetid og garanti.
Panelene er i prinsippet vedlikeholdsfrie,
men kan ved behov vaskes med vanlig
rengjøringsmiddel. FunderMax-produkter
er byggvareklassifiserte og registrert i
SundaHus.

Studenternas IP i Uppsala er en klassisk arena som opprinnelig ble bygget i 1908–1909.
Drøyt 100 år senere hadde imidlertid alderen satt sitt preg, og høsten 2017 startet man
arbeidet med å bygge en ny arena, som skal stå ferdig våren 2020.
FOTO: DANIEL NESTOR

D

en nye hovedarenaen gir et åpent
og luftig inntrykk. Et eksempel på
det er at tribunene er konstruert
uten søyler for å gi fri sikt for publi
kumet. Fasaden føyer seg inn i na
turen i den omkringliggende bypar
ken, og utenfor selve arenaen ligger et nytt torg som
fungerer som møteplass også for dem som ikke skal
på arrangementene som finner sted.
Fotballbanen er belagt med kunstgress for å kunne
brukes året rundt, og arenaen har en publikumska
pasitet på opptil 10 000 seter. På konserter er det
plass til 13 000 tilskuere.
I arenakomplekset er det også kontorer og andre
lokaler, for eksempel restaurant, kafé, kiosker og et
stort treningsstudio. Når det ikke er kamp, kan
VIP-lokalene i arenaen brukes som konferansesen
ter med en kapasitet på opptil 400 personer. Også
de to klassiske bandybanene er revet for så å gjen
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oppbygges. Arkitektoppdraget til det ansvarlige by
rået, FOJAB, omfatter også omkringliggende miljøer,
slik som torg, parkmiljø og parkering.
Rivingen av det gamle anlegget og byggingen av
det nye er gjort i etapper for ikke å komme i konflikt
med serierundene i fotball og bandy.

SLAGFAST FASADEMATERIALE
Johan Sennström, som er arkitekt hos FOJAB arki
tekter, sier at valget av fasade falt på Max Compact
Exterior fra FunderMax, både på grunn av de fysiske
egenskapene og fordi materialet gir stor frihet for
arkitektoniske uttrykk:
– Platene, som består av høytrykkslaminat, fås i
en rekke ulike farger, glansnivåer og mønstre. På
Studenternas IP har vi brukt dem som fasadekled
ning mot offentlige rom i arenaen. Detaljene er ut
formet med åpne fuger og etasjehøye plater, noe som
gir fasaden akkurat den lettheten man ønsket.

VIGNETT

Han understreker at det stilles strenge krav til at
materialene skal tåle mer slitasje enn vanlig i en arena.
– Disse platene oppfyller alle kravene og er for
eksempel slagfaste, værbestandige og slitesterke. I
tillegg kan man fjerne ev. graffiti fra overflaten. Fun
derMax har også tydelige prosjekteringsanvisninger
med testede systemer, så det er lett å prosjektere
med platene, sier Johan.
Lutz Stelter, Area Sales Manager Scandinavia
hos FunderMax, bekrefter at de gjerne ser på teg
ninger og arkitektskisser for prosjektene der deres
materialer skal brukes:
– Da kan vi hjelpe til med å optimalisere materi
alforbruket gjennom råd og erfaring. Det gir også et
tydeligere kostnadsbilde i prosjektet. Vi har dess
uten godt og effektivt utstyr for leveranse av ferdig
bearbeidede fasadeplater. ■

FUNDERMAX
er et familieeid østerriksk selskap som holder
til utenfor Wien og som har kunder over hele
verden.
Selskapet tilbyr alt innen høytrykkslaminat
og er spesielt kjent for sine utvendige høy
trykkslaminatprodukter, der de er blant ver
dens ledende leverandører. Utvendig laminat
brukes på en lang rekke områder, for eksem
pel til luftede fasader, balkonger, utemøbler,
lekeplasser, funksjonsbygninger, infrastruktur
og annet.
Selskapets slagord «for people who create»
bekrefter at mulighetene nærmest er uende
lige. Det fullstendige sortimentet kan ses på
www.fundermax.at
For bestilling, ta kontakt med gop.

Fotnote: Max Compact Exterior er et registrert varemerke.

www.gop.no
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CASE | HALLARNA

Skap inntrykk

MED FARGE, FORM OG SLETTE
FLATER
Meganite er et solid surface-materiale med en porefri,

FAKTA

lettstelt overflate som i prinsippet har ubegrenset levetid

gop er skandinavisk forhandler av
Meganite, som har vært et ledende
solid surface-materiale i USA de
siste 15 årene og som ble lansert i
Europa i 2014.

og som gir mulighet til å skape effektfulle visuelle inntrykk.
Produktene oppfyller strenge krav til boliger, helseinstitusjo
ner og kommersielle miljøer.

O

fte er det vanskelig å finne et mate
riale som lever opp til strenge krav
og som samtidig gir stor variasjon i
visuelle muligheter når det gjelder
mønster og farge. At man slipper å
inngå kompromisser med verken
farge, form eller funksjon. Meganite er populært blant
mange designere og oppmuntrer dessuten til kreative
uttrykk med sitt brede utvalg. Materialet kan for
eksempel brukes til baderoms-, kjøkken- og butikkinn
redninger. Det finnes varianter med en antibakteriell
overflate for miljøer der det stilles spesielt høye krav,
for eksempel på sykehus og tannlegeklinikker, i restau
rantkjøkken og kafeteriaer samt på offentlige toaletter.
For utemiljøer finnes alternativer med UV-beskyttelse.
Meganites produkter er brannsikre, avgir ingen ska
delige utslipp i luften og overfører heller ingen skade
lige stoffer ved kontakt med for eksempel nærings
midler. Fordi overflaten er bestandig mot kjemikalier,
er Meganite også et populært valg i laboratorier.
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MEGANITE BESTÅR AV
akrylharpiks og aluminatrihydrat.

SERTIFISERTE PRODUKTER
Meganite kan tilby produkter med
sertifisering for blant annet brannmotstand, luftkvalitet og antibakte
rielle egenskaper. Det betyr sikker
bruk også i miljøer der det stilles
spesielt strenge krav.

M E G A N I T E S O L I D S U R FA C E

RESIRKULERTE ALTERNATIVER
OG LANG HOLDBARHET
Som eneste solid surface-leverandør kan Mega
nite tilby produkter som er IMO-sertifiserte, en
brannbeskyttelsessertifisering for innvendig bruk
på passasjerbåter. Sist men ikke minst finnes det
varianter som er laget av delvis resirkulerte ma
terialer.
Uansett om kunden velger et resirkulert alter
nativ eller ikke, så er materialet et bærekraftig valg.
– Fordi materialet er gjennomfarget, blir even
tuelle småriper i prinsippet usynlige, også på
mørke flater. Hvis det skulle oppstå en større
skade, kan man sette inn et nytt stykke – du tren
ger ikke bekymre deg for permanente skader.
Og skulle du ønske å friske opp overflaten etter
mange års bruk, kan du bare slipe den, så blir den
som ny. Den kan ganske enkelt vare livet ut, noe
som er bra i et ressursperspektiv, sier Glenn Shaw,
Europasjef hos Kula, som har vært distributør
av Meganite siden 2014.

også kan gjøre installasjoner
med Meganite uten å måtte
investere i nytt verktøy. Pla
tene kan bøyes og formes etter
oppvarming, noe som gjør at de
kan brukes til å skape tredimensjo
nale former. Dette utnyttes ofte i sam
menhenger der designere vil skape en iøyne
fallende effekt, sier Glenn. ■

Glenn Shaw,
Europasjef
hos Kula

Fotnote: Meganite er et registrert varemerke.

UNIKE VALGMULIGHETER
Meganite fås i en rekke heldekkende og semi
transparente farger, med metallic-effekter samt
som naturtro steinimitasjon. Flere av variantene
kan ikke fås hos andre leverandører. De semitrans
parente platene skaper spennende muligheter i
installasjoner som skal bakgrunnsbelyses.
Materialet leveres i plater med en standard
tykkelse på 12 millimeter. Platene kan også fås
med tykkelser mellom 6–25 mm og en bredde på
opptil 1500 mm, samt med spesialtilpasset
dekor. Meganite er en av få produsenter av solid
surface-materialer som kan levere så pass brede
plater. Platebredden både forenkler og gir bedre
økonomi ved installasjoner som skal dekke store
flater.
Man kan også føye sammen to plater med
akryllim. Da får man en sømløs overgang som er
svært vanskelig å oppdage, og det dannes heller ikke
noen skjøt som kan samle skitt.
Meganite er dessuten alene om å tilby en
variant, flexi white, som kan bøyes helt ned til
en radie på 5 mm.
– Du kan bearbeide våre produkter på samme
måte som tre, og med samme verktøy. Det gjør
at en håndverker som er vant til å jobbe med tre,

www.gop.no
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T R A N S PA R E N T E TA K

SKYROOF – DET SLITESTERKE
ALTERNATIVET TIL GLASS
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GOP SKYROOF er et stilrent, lyst og moderne ute

FORDELER MED GOP SKYROOF

tak med rene linjer i fine proporsjoner. Designet er
balansert mellom form og funksjon, der de rene pro
filene til sammen med de transparente takplatene
utgjør en vakker symmetri. gop Skyroof er designet
for skandinaviske forhold. Takplatene er støtsikre,
tåler snø og kulde og slipper inn masse herlig lys,
samtidig som skadelig UV-stråling er igjen på ut
siden. Kvaliteten er veldig høy og materialet er helt
resirkulerbart. Profilsystemet gjør at taket kan mon
teres raskt og enkelt.

■ Slipper inn mye lys
■ Filtrerer vekk UV-stråling
■ Lettere og sterkere enn glass
■ Designet for nordiske forhold
■ Lett å montere
■ 10 års garanti
■R
 esikulerbart

Når
overflaten
er det viktigste
www.gop.no
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REKLAME OG TRYKK

Skiltproduksjon er et område som hele tiden er i utvikling, både
når det gjelder trykkvalitet og materialvalg. Norske Sign produ
ction fremhever plastmaterialenes stivhet, lave vekt og overflate
egenskaper som sterke fordeler.
FOTO: INGAR NAESS
Thomas Fjeldberg, adm. dir. i
Sign production.

S

ign production trykker blant annet
skilt og fasadebokstaver, og benytter
seg da av ulike typer plastmaterialer.
– Vi produserer store volumer for
noen av Norges største butikkjeder,
noe som krever effektiv håndtering
og bruk av platene. Materialene vi bruker, er først
og fremst plater og ark av PVC, Akyprint, akryl og
Gobond, i tillegg til noen andre produkter i mindre
skala, sier Thomas Fjeldberg, adm. dir. i Sign produc
tion. Han fortsetter:
– Materialene er enkle å jobbe med. De er lette,
har god stivhet og gir et fantastisk godt uttrykk i det
ferdige trykket. Blekket i kombinasjon med platene
gir en fin satengoverflate og et stort fargeområde,
noe som gjør at bildene kommer frem på en god måte
i butikkene og i annen skiltproduksjon.
Thomas sier videre at de bruker en Canon
Arizona 6170 XTS flatbed-skriver og et Zund skjære
bord til å skrive ut og klippe skiltene.

LANG LEVETID
Bransjen er i kontinuerlig utvik
ling, ikke minst når det gjelder
hvilke materialer som brukes.
– Det blir stadig viktigere med
bærekraftige løsninger og mate
rialer som ikke inneholder miljø
farlige stoffer. Det er viktig for oss
å leve opp til disse forventningene,
og vi er stadig på jakt etter nye
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løsninger med et bærekraftig uttrykk. Derfor ser vi
ofte etter PVC-frie materialer, men det handler også
om å sikre god avfallshåndtering av produktene samt
håndtering av overskuddsmateriale i produksjonen.
Thomas sier at det også er viktig for kundene å
kunne produsere mindre, og ofte tilpassede, serier.
– Vi ser ofte at vi bruker materialene på andre
måter enn de opprinnelig var beregnet for, noe som
setter oss på prøve for å utvikle nye løsninger med
riktig kvalitet og uttrykket kunden ønsker. I skilt
produksjonen bruker vi utelukkende kvalitets
produkter fra gop, inkludert Sloan-LED-dioder for
opplyste skilt. Fasadeskilt henger ofte oppe i mange
år, og kundene krever derfor gode garantier. Med
produktene fra gop, inkludert LED-diodene som gop
distribuerer, føler vi oss alltid trygge på å leve opp
til kundenes forventninger. Materialet sikrer at pro
duktene vi leverer, holder høy standard.
Sign production digitaltrykker ofte bilder og
motiver som brukes til å dekorere eller markedsføre
produkter. Det stiller strenge krav til et skarpt
resultat.
– Med den høye kvaliteten vi
leverer, føler vi at kundens behov
SIGN PRODUCTION
for visuell markedsføring blir godt
Sign production har hoved
ivaretatt. For vår egen del er det
kontor med tilhørende
viktig med en leverandør som kan
produksjonsanlegg i Årnes
tilby høy leveringssikkerhet og
utenfor Oslo. I tillegg har
som vi kan utfordre når det
selskapet anlegg i Danmark,
gjelder nye løsninger og mate
Romania, Portugal og USA.
rialer. ■

SOSIALT OG

holdbart design

D

anske TimberNest designer og produ
serer utendørsmøbler for det offentlige
rom med fokus på holdbarhet og sir
kulær design. Deres nyeste tilskudd er
en unik gyngestol som oppfordrer til
sosial omgang i urbane områder og på
sosiale sammenkomster som festivaler og byfester. Sto
lens stive ender produseres av EKOply, en flat plate som
tilvirkes av 100 prosent gjenvunnet plastavfall.
Det resirkulerte materialet til sammen med lokale
leverandører og produsenter bidrar til en holdbar og
småskala produksjon i danske Årslev. Valget av EKOply
var enkelt ifølge TimberNest produksjonssjef og desig
ner Kristian Grove Polse «Det er viktig at det visuelle
uttrykket på produktene også støtter vårt fokus på hold
barhet og sirkulært design. Platenes granulære uttrykk
signaliserer dessuten direkte til brukeren at materia
let er produsert av gjenvunnet materiale. ■

www.gop.no

VELKOMMEN TIL 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 utvalget har vi både egenutviklede produkter og markedets
sterkeste varemerker. Felles for alt vi leverer, er at det
tilfredsstiller markedets strenge 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.
Hovedkontoret ligger i Kungsbacka, og vi har salgskontorer
og lagre i Stockholm, Oslo og i Sorø på Sjælland.
Les mer om oss og hva vi tilbyr på
www.gop.no

@gop_norge

OSLO Besøksadresse: Vollaveien 20A. Tlf.: +47 23 28 90 30. E-post: post@gop.no
KUNGSBACKA Besøksadresse: Magasinsgatan 16. Tlf.: +46 31 87 00 10.
STOCKHOLM Besøksadresse: Mjölnarstigen 16–18, Spånga. Tlf.: +46 8 795 94 90.
SORØ Besøksadresse: Centervej 18, 4180 Sorø. Tel: +45 70 40 40 44.
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