MATERIAL FÖR
ENTREPRENAD & FASAD
VI EFFEKTIVISERAR ERA PROJEKT

OM GOP
Med kundanpassade format, lösningar och spetskompetens inom
material för exteriöra och interiöra sammanhang effektiviserar vi
dina projekt. Vi har ett väl utvecklat distributionsnätverk med hög
närvaro och leveransprecision på den skandinaviska marknaden.
Flera av våra produkter är BASTA-registrerade och uppfyller våra
höga krav på dokumentation.

SPETSKOMPETENS
Dedikerade produkt- och projektspecialister med spetskompetens
inom material för interiöra och exteriöra sammanhang.
KVALITET & MILJÖCERTIFIERADE
Certifierade inom kvalitet ISO 9001 och miljö enligt ISO 14001
sedan 2004.
DOKUMENTATION
Flera av våra produkter är BASTA-registrerade och dokumenteras
med bl.a. Byggvarudeklarationer.

KONTAKTA
OSS
Vill du veta mer om våra material och hur vi kan bidra till era
projekt? Välkommen att kontakta oss direkt på telefon
+46 31 87 00 10 eller maila något av våra kontor. På gop.se
och i vår webbutik finns information alltid tillgänglig.
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VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI

VI EFFEKTIVISERAR
ERA PROJEKT

gops hållbarhetsarbete genomsyrar hela företaget och utgår
från att allt hänger ihop. Hållbarhet är viktigt för oss dels från
ett miljöperspektiv men också i arbetet med att utveckla och
införa produkter, hur vi återvinner och hanterar avfall, i våra
sociala relationer och i vårt sätt att öka vår tillväxt. Att göra rätt
från början är viktigt både för miljön men också för att undvika
extra arbetsbörda och kostnader, vilket bidrar till ett hållbart

Vi identifierar rätt material

Vi bistår med certifikat

Vi ansvarar för logistik och

till rätt plats och applikation.

och dokumentation.

instruktioner till montörer.

Vi säkerställer att produkterna

Vi rekommenderar

Vi optimerar och kapar

uppfyller gällande krav.

rätt infästning.

material efter behov.

företagande och nöjda kunder.
För att säkerställa att vi arbetar med miljöfrågor som ger nytta
från ett globalt perspektiv har vi valt att koppla vårt miljö- och
hållbarhetsarbete till FN:s 17 globala hållbarhetsmål.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på gop.se.
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FASADMATERIAL

STACBOND ALUMINIUMKOMPOSIT FASAD
StacBond är ett skivmaterial av aluminiumkomposit för klädnad
av bland annat fasader och dörrar. Skivan består av en kärna av
polyeten eller mineral som är täckt på båda sidor av en lackerad

gop levererar smarta och hållbara produkter för fasad och väggbeklädnad.

0,5 mm tjock aluminiumplåt. StacBond levereras även med

Kompletta fasadsystem för både privata och kommersiella fastigheter.

ett komplett upphängningssystem anpassat efter det aktuella
projektet. Materialet finns tillgängligt i fyra lackkategorier; Solid,

RODECA KANALPLAST FASAD
Rodeca tillhandahåller ett komplett system av kanalplast med
tillhörande profiler, fästelement, packningar och tejper. Panelerna
är tillverkade av polykarbonat och har en mycket god isolerande
förmåga. Systemet lämpar sig som ytterväggsfasad i både privata
och kommersiella fastigheter. Materialet släpper igenom mycket
ljus samtidigt som det isolerar väl och filtrerar bort UV-strålning.
Materialet tillverkas av upp till 50% återvunnen råvara. Rodeca kan
kombineras med andra fasadmaterial och passar mycket bra till
lager, idrotts- och centrumanläggningar.
PRODUKTINFORMATION
Material: Polykarbonat
Tjocklek: 40, 50 och 60 mm
Bredd: 500 mm (40 och 60 mm), 495 mm (50 mm)

Metallic, Trä och Special. I kategorierna finns det ett stort urval av
färger att välja mellan. StacBond passar mycket bra till kontor och
flerbostadshus.
PRODUKTINFORMATION
Bearbetningsbar: Ja
Bockningsbar: Ja
Material: Aluminium med kärna av polyeten eller mineral
Tjocklek: 3, 4 eller 6 mm
Längd: 2000-6000 mm
Bredd: 1250, 1500 eller 2000 mm
Utföranden: Solid, Metallic, Trä och Special i flera olika färger
Återvinningsbar: Ja
Brandklassning: B-s1, d0 (FR), A2-s1, d0 (A2) enl. EN 13501
Övriga utföranden på förfrågan.

Längd: Valbart
Färg: Tillgänglig i flera färger
UV-skydd: Ja
Återvinningsbar: Ja
Brandklassning: B-s1, d0 enl. EN 13501
Övriga utföranden på förfrågan.

MAX COMPACT EXTERIOR
HÖGTRYCKSLAMINAT FASAD
Fundermax Max Compact Exterior är ett högtryckslaminat (HPL)
från Fundermax som klarar de flesta utmaningarna för ventilerade
fasader. Produkten har mycket hög kvalitet och designvalen är

HI-MACS EXTERIA FASAD

många. Laminatet är extremt slagtåligt, lätt att montera och
UV-impregnerat för lång hållbarhet. Materialet tillverkas delvis

HI-MACS© Exteria är en Solid Surface av mineralkomposit som

av återvunnet råmaterial och går att återvinna. Fundermax

med sina unika egenskaper möjliggör en otrolig designfrihet.

passar mycket bra till skolor, flerbostadshus och andra offentliga

Produkten har en mycket hög kvalitet och finns att tillgå i flera

fastigheter eftersom materialet inte repas och tål lösningsmedel.

olika färger och utföranden. Skivorna är slagtåliga, lättmonterade
och enkla att underhålla. Eftersom materialet går att forma med

PRODUKTINFORMATION

värme och kan bearbetas till skarvfria lösningar är det bara

Färg: 100+

fantasin som sätter gränserna!

Tjocklek: 2-13 mm
Storlek: 2800x1300, 2800x1854, 4100x1300, 4100x1854 mm

Design: Gerdt Architektur, Hamburg | Fabrication:
Kiebitzberg GmbH & Co.KG, Havelberg | Photo
credit: ©Klaus Stemmler

PRODUKTINFORMATION

Sunda Hus: Ja

Färg: 13 st

Byggvarubedömningen: Ja

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

Unik projektgaranti: 10 år

Storlek: Flera format tillgängliga

Återvinningsbar: Ja

Byggvarubedömningen: Ja

Brandklassning: B-s2, d0 enl. EN 13501

Garanti: 10 års garanti mot UV-ljus och 20 års garanti mot

Övriga utföranden på förfrågan.

mekaniskt slitage
Brandklassning: B-s1, d0 enl. EN 13501
Återvinningsbar: Ja
Övriga utföranden på förfrågan.
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UTEGOLV

BULLERSKYDD

GOP WOODLON - UTEGOLV AV TRÄKOMPOSIT

Vi har lång erfarenhet och kunskap inom transparenta lösningar

Ge ditt projekt de bästa förutsättningarna och välj ett golv som inte kräver årligt underhåll och som

av akryl och polykarbonat som bulleravskärmning vid väg, bro

håller i många år framöver. gop Woodlon träkomposit är tillverkad av återvunnet material som passar

och järnväg. Kontakta oss gärna redan i idéstadiet, vi bistår med

mycket bra i privata såväl som kommersiella miljöer då komposittrallen är solid och slår sig inte trots

kunskap, råd och dokumentation genom hela projektet.

höga påfrestningar. Utegolvet är speciellt designat för nordiskt klimat och håller sitt utseende och
funktion under årets alla säsonger. Vi erbjuder tre olika brädor i flertalet färger för att ni ska kunna

PLEXIGLAS SOUNDSTOP

skapa er idealiska uteplats.

Världsledande material för transparent bulleravskärmning med oslagbar

gop Woodlon finns även som golvplattor, en exklusiv klicktrall med naturtrogen trästruktur - perfekt för

livslängd och egenskaper som gör Plexiglas Soundstop till det mest

enklare montage på altan och balkong.

ekonomiska alternativet över tid. Akrylskivorna gör det möjligt att skapa
bulleravskärmning med stora transparenta ytor och unik design tack vare stora
variationer i färg och form. Med ett färre antal stolpar kan du utöver goda

FÖRDELAR MED GOP WOODLON
› Slitstark yta kapslad 360 grader.

› Underhållsfritt.

Maximalt skydd mot fläckar, blekning, fukt och insekter.

Slipp årligt underhåll med olja, bets och andra skadliga
produkter.

› Återvunnet material.
Tillverkat av 95% återvunnet material från träfiber och polyeten.
› Inga giftiga tillsatser.
Fritt från farliga adhesiver och kemikalier.

› Formstabilt och tåligt i nordiskt klimat.
Solida brädor som inte slår sig eller spricker.
› Upp till 25 års garanti.
Lång livslängd besparar både ekonomi och miljö.

› Mjukt att gå på.

designmöjligheter även räkna med stora kostnadsfördelar. Plexiglas Soundstop
har dessutom mycket hög transparens och optisk kvalitet.

POLYKARBONAT
Polykarbonat/PC kännetecknas främst av mycket hög slagtålighet. Produkten
används ofta i offentliga applikationer där slagtålighet är ett centralt krav. I
Sverige används den även en hel del i bullerskärmar. Polykarbonatskivor för
bullerskärmar produceras främst i 12 mm tjocklek men går även att beställas
upp till 20 mm. Materialet går att återvinna.

Mjuka ytor garanterat fria från flisor och stickor.

GOP WOODLON ELEGANCE
Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm
Färg: Light Grey, Grey, Brown, Antique

GOP WOODLON DECO
Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm
Färg: Light Grey, Brown

GOP WOODLON GRANDE
Dimensioner: 5400 x 210 x 22,5 mm
Färg: Walnut, Light Grey

GOP WOODLON GOLVPLATTOR
Dimensioner: 300 x 300 x 22,2 mm
Färg: Light Grey, Brown
PRODUKTINFORMATION
Innehåll: 95% återvunnet material från träfiber och polyeten. Ytskikt
av polymer.
Konstruktion: Solid
UV-skydd: Ja
12

BASTA-registrerad: Ja
Garantitid: Brädor 25 år, Golvplattor 10 år
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INTERIÖR

ALUMINIUMKOMPOSIT
Plana sandwichskivor med slagtåliga ytor av aluminium och en
kärna av polyeten. Konstruktionen ger ett lätt och styvt material
med unika möjligheter för bearbetning och mycket bra ytor för
tryck. Perfekt för kommersiella miljöer som t.ex. butiksinredning
eller effektfulla detaljer i interiöra sammanhang.

Hitta det bästa alternativet för ditt projekt bland vårt breda
sortiment av material för interiöra sammanhang. Solid surface
och akrylskivor av Plexiglas är populära designmaterial för många
arkitekter och designers som arbetar med projekt inom vård,

gobond

skola, hotell, restaurang och publika byggnader, men även privata
miljöer. Vi erbjuder även ett brett sortiment av plana plaster
som passar till en mängd olika interiöra lösningar med högt
designtänk. Hittar du inte det du söker? Kontakta oss så berättar
vi mer!

AKRYL/PLEXIGLAS
Akryl eller Plexiglas är ett mångsidigt material som är omtyckt av

SOLID SURFACE

många tack vare dess höga transparens, slagtålighet och UVstabilitet. Våra akrylskivor finns i en mängd utföranden med olika

Solid surface är ett material med en porfri, lättskött yta som i princip har

egenskaper och kan anpassas till många olika sammanhang, t.ex.

obegränsad livslängd och som ger möjlighet att skapa effektfulla visuella

som butiksinredning, skyltar eller belysningsmaterial. Materialet går

intryck. Produkterna möter högt ställda krav i bostäder, i vårdsammanhang

att återvinna.

och i kommersiella miljöer. Materialet passar perfekt som bänkskiva i kök,
badrum eller som ytskikt i butiker och lokaler. Materialet går att återvinna.
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PLASTTAK &
LJUSGENOMSLÄPP
GOP SKYROOF - PLANA TAK
gop Skyroof är ett stilrent, ljust och modernt utetak med rena
linjer i fina proportioner. Designen är balanserad mellan form och
funktion, där de rena profilerna tillsammans med de transparenta
takskivorna utgör en vacker symmetri. gop Skyroof monteras
enkelt på en trästomme och är det perfekta alternativ för den som
önskar en öppen och ljus taklösning med lång livslängd.
PRODUKTINFORMATION
Material: Akryl
Konstruktion: Homogen
Storlek: 970 x 300/3500/400 x 10 mm
Färg: Klar
UV-skydd: Ja

GOP MULTIGLAS - KANALPLAST
Kanaltakskivorna är speciellt utvalda för vårt skandinaviska klimat.
De är slagtåliga, tål snölaster och har mycket goda isolerande
egenskaper. De släpper in massor av härligt ljus, men håller de
skadliga UV-strålarna kvar på utsidan. Profilsystemet gör att taket
kan monteras snabbt och enkelt. Kanaltaket är mycket stabilt.

BASTA-registrerad: Ja
Återvinningsbar: Ja
Garantitid: 10 år

PRODUKTINFORMATION
Material: Polykarbonat
Konstruktion: X- och M-konstruktion
Tjocklek: 10-50 mm
UV-skydd: Ja
BASTA-registrerad: Ja
Återvinningsbar: Ja
Garantitid: 10 år

GOP ENTRÉTAK
Vi erbjuder ett brett sortiment av entrétak för både kommersiella
och privata fastigheter. Stilrena och slagtåliga entrétak som står
emot vårt skandinaviska klimat och bibehåller sitt utseende under
lång tid. Med ett entrétak från gop får du en modern och kvalitativ
lösning som både skyddar och förhöjer entréns utseende under
många år framöver.
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GOP EKOPLY PLASTSKIVA ÅTERVUNNEN

BYGGMATERIAL

EKOply är en skiva av mycket hög kvalitet tillverkad av 100%
återvunnet material. Skivans ytskikt är homogent och den har en
kärna av skummad polypropylen och polyeten. EKOply tål fukt, har
en god kemisk resistens och är även behandlad med ett UV-skydd.
Skivan har många användningsområden. Den kan med fördel

GOBOARD ISOLATION - ISOLERING
goBoard Isolationsplatta är det perfekta isolationsmaterialet för
dig som arbetar med fasader, dörr- eller fönstertillverkning. Det är

användas vid byggnation, gjutning av betong, som inredning i stall
och transportfordon och mycket mer.

lätt, styvt, har ett lågt U-värde och självhäftande ytskikt för enkel

PRODUKTINFORMATION

applicering.

Material: 100% återvunnen skummad polypropylen och polyeten
Tjocklek: 12 och 19 mm

PRODUKTINFORMATION

Storlek: 2440 x 1220 mm

Material: Polystyren

Färg: Svart, vit*

Konstruktion: Skummad XPS med adhesiv

Återvinningsbar: Ja

Tjocklek: 16-60 mm

BASTA-registrerad: Ja

Storlek: 3000 x 1000 mm

Byggvarubedömningen: Ja, Rekommenderas

Färg: Vit

* Beställningsvara

BASTA-registrerad: Ja

GOP MULTIBOARD REG ÅTERVUNNEN

gop Isocover Skyddsplast
Lättviktig och stötabsorberande skyddsplast av polypropylen
med kanalstruktur. Perfekt som golvskydd, väggskydd eller
fönstertäckning vid t.ex byggnation, målning och renovering. Den
låga vikten kombinerat med enkel montering minimerar risken för
onödiga skador och är både lätt att bära och applicera.

En seg och slagtålig skiva av polyeten (PE) tillverkad av 100%
återvunnet plastavfall. Den mönstrade ytan ger ett säkert
halkskydd samtidigt som den gör skivan tålig mot repor och
slag. Perfekt som väggskydd i exempelvis stall och ladugårdar,
spolplattor eller avdelare.
PRODUKTINFORMATION

PRODUKTINFORMATION

Material: 100% återvunnen polyetylen

Material: Polypropylen

Storlek: 6 x 3000 x 1220/1500 mm

Konstruktion: Kanalkonstruktion eller Perforerad*

Färg: Svart, grå

Färg: Vit

BASTA-registrerad: Ja

Återvinningsbar: Ja

Återvinningsbar: Ja

Storlek:

2440x1220 mm

800x1200 mm

Tjocklek:

3 mm

2,5 mm

Vikt:

400 g/m

350 g/m2

Antal per pall:

200 st

300 st

2

NYHET!

GOP MULTIPLANK REG ÅTERVUNNEN*
Profiler i PEHD tillverkade av 100% återvunnet plastavfall som

* Beställningsvara

håller hög kvalitet och prestanda. Brädorna finns i flertalet format

GOP FUNDALITE - FUNDAMENTFORM

och färger. Materialet används huvudsakligen till stängsel, staket,

Fundamentform av polypropylen med kanalstruktur. Skivan är
lätt att kapa och forma till önskat användningsområde på plats.
Vikning görs enkelt genom att skära ett snitt på skivans ena sida.

landbryggor, sittbänkar, pontoner, bryggor och utomhusmöbler.
Produkten passar mycket bra i utomhussammanhang och är tålig
mot UV-ljus.

Skivans låga vikt minimerar risken för arbetsskador. Den har en

PRODUKTINFORMATION

kvarsittande form och behöver ej avformas. Materialet har en

Material: 100% återvunnen PEHD

mycket hög styvhet och kan enkelt anpassas efter balkar och sulor

Storlek: 90x38, 90x90, 140x18, 140x24, 100x24 mm

och ger därmed ett effektivt skydd till grundbetongen.

Längd: 3000 mm

PRODUKTINFORMATION
Material: Polypropylen
Konstruktion: Kanalkonstruktion
Storlek: 1200 x 2400 x 10 mm

Färg: Svart, brun
BASTA-registrerad: Ja
Återvinningsbar: Ja
* Beställningsvara

Vikt: 1800 g/m2
Färg: Svart
18

Återvinningsbar: Ja
BASTA-registrerad: Ja
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gop FINNS
ALLTID NÄRA
gop erbjuder ett noga utvalt sortiment av innovativa plastprodukter och
plasthalvfabrikat från marknadens ledande plasttillverkare. Med vår kunskap
om plast hjälper vi dig att hitta de bästa kreativa helhetslösningarna på dina
och dina kunders problem.

1

närvaro kan vi garantera hög tillgänglighet genom

4

snabb distribution och leveranssäkerhet.

produktutbud. Med över 50 år i branschen och ett

VÅRA KONTOR OCH LAGER ligger i
Kungsbacka söder om Göteborg samt
i Stockholm, Oslo och på Sjælland. Med vår

GÖR DINA UTMANINGAR till våra.

Våra kunniga medarbetare ger vägledning
från idé till leverans, i vårt erbjudande

ingår rådgivning och utbildning inom vårt breda

högt engagemang har vi gedigen kunskap som vi

2
3

VÅRA ANLÄGGNINGAR är utrustade
med automatsågar och kapmaskiner som gör
att vi kan leverera skivor tillkapade enligt dina

önskemål.

gärna delar med oss av.

5
6

VI BIDRAR TILL INNOVATION, håller

oss uppdaterade och sprider information om
utvecklingen i branschen.

I VÅR WEBBUTIK gop STORE, har du

direkt åtkomst till lagersaldo, orderhistorik,
bilder, produktinformation och kundspecifika

priser, allt samlat på ett ställe dygnet runt.

SEDAN 2004 är vi certifierade enligt
kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001. Vi är
även anslutna till FTI.

Du är alltid välkommen att prata med våra kunniga medarbetare – per telefon, e-post
eller genom att besöka något av våra kontor. Eller surfa in på gop.se, där du hittar
information och inspiration dygnet runt.

22

KUNGSBACKA

STOCKHOLM

OSLO

SORØ

Huvudkontor & lager

Säljkontor & lager

Säljkontor & lager

Säljkontor & lager

Magasinsgatan 16

Mjölnarstigen 16–18

Vollaveien 20A

Centervej 18

+46 31 87 00 10

+46 8 795 94 90

+47 23 28 90 30

+45 4618 6644

info@gop.se

info@gop.se

post@gop.no

salg@gopdanmark.dk
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All information i denna broschyr skall anses som rådgivande och befriar inte användaren från skyldighet att
på eget ansvar fastställa uppgifternas och anvisningarnas lämplighet för det avsedda ändamålet. | 2021

gop
För oss är kombinationen hög kvalitet, funktion och design en
självklarhet. Därför lever våra fasadsystem och material inom
arkitektur och byggnation alltid upp till just det, oavsett om de
ska placeras i en inomhus- eller utomhusmiljö. Vi är möjliggöraren som ständigt söker lösningar på de utmaningar som du som
kund möter i din vardag. Låt oss vända dina utmaningar till nya
möjligheter med skräddarsydda lösningar, hållbara alternativ och
designvarianter som ser till att det funktionella också får lov att
vara vackert. Genom personlig support, rådgivning, service och
trygga leveranser ser vi till att din arbetsdag blir precis så effektiv som du vill att den ska vara.

gop.se

