MATERIALE FOR
ENTREPRENØR & FASADE
VI EFFEKTIVISERER PROSJEKTENE DINE

OM GOP
Med kundetilpassede formater, løsninger og spisskompetanse
innenfor materialer og overflater til eksteriøre og interiøre
sammenheng effektiviserer vi dine prosjekter. Vi har et velutviklet
distribusjonsnettverk med tilstedeværelse og leveringspresisjon
i det skandinaviske markedet. Produktene er sertifiserte og har
nødvendig dokumentasjon.

SPISSKOMPETANSE
Dedikerte produkt- og prosjektspesialister med spisskompetanse
innen materialer for interiør og eksteriør.
KVALITET- & MILJØSERTIFISERT
Vi har vært sertifisert for både kvalitet i samsvar med ISO 9001 og
miljø i samsvar med ISO 14001 i Sverige siden februar 2004.

KONTAKT
OSS
Vil du vite mer om materialene våre og hvordan vi kan bidra
i prosjektene dine? Du er velkommen til å kontakte oss
direkte på telefon +47 23 28 90 30 eller sende en e-post til
et av våre kontorer. Informasjon er alltid tilgjengelig på
gop.no og i vår nettbutikk.
OSLO

SORØ

gop Norge AS

gop Danmark A/S

Salgskontor og lager

Salgskontor og lager

post@gop.no

salg@gopdanmark.dk

OSLO
STOCKHOLM

KUNGSBACKA
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Hovedkontor og lager

Salgskontor og lager

info@gop.se

info@gop.se

SORØ
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VÅR BÆREKRAFTSTRATEGI

VI EFFEKTIVISERER
PROSJEKTENE DINE

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

Vi identifiserer riktig materiale

Vi bistår med sertifikater og

Vi har ansvaret for logistikk og

til riktig sted og oppgave.

dokumentasjon.

instruksjoner til montører.

fornøyde kunder.
For å sikre at vi arbeider med miljøspørsmål som er nyttige
sett fra et globalt perspektiv, har vi valgt å koble vårt miljø- og
bærekraftarbeid til FNs 17 globale bærekraftmål.

Vi sørger for at produktene
oppfyller gjeldende krav.

Vi anbefaler riktig innfesting.

Vi optimaliserer og kapper
materialer etter behov.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid på gop.no.
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FASADEMATERIALER

RODECA KANALPLAST FASADE
Rodeca er et komplett fasadesystem av kanalplast med tilhørende
profiler, festemidler, tetninger og teip. Panelene er laget av
polykarbonat og har en meget god isolasjonsevne. Systemet er
egnet for utvendige vegger i både privat og næringseiendom.
Materialet slipper gjennom mye lys mens det isolerer godt og

gop leverer smarte og bærekraftige løsninger for fasade og kledning.

filtrerer ut UV-stråling. Materialet er laget av opptil 50 % resirkulert

Komplette fasadesystemer for både private og kommersielle bygninger.

råmateriale. Rodeca kan kombineres med andre fasadematerialer
og passer veldig bra til lager, idretts -og senteranlegg.

Finn hele vårt fasadetilbud på gop.no.

HI-MACS EXTERIA FASADE
HI-MACS Exteria® er en Solid Surface av mineralkompositt som
med sine unike egenskaper gir en utrolig stor designfrihet.
Produktet har høy kvalitet og er tilgjengelig i flere forskjellige
farger og utførelser. Platene er slagfaste, enkle å montere og krever
lite vedlikehold. Ettersom materialet kan formes med varme og
bearbeides til sømløse løsninger er det bare fantasien som setter
grenser!
PRODUKTINFORMASJON

PRODUKTINFORMASJON
Materiale: Polykarbonat
Tykkelse: 40, 50 og 60 mm
Størrelse: 500 mm (40 og 60 mm), 495 mm (50 mm)
Lengde: Valgbar
Farge: Tilgjengelig i flere farger
UV-beskyttelse: Ja
Resirkulerbar: Ja
Brannklassifisering: B-s1, d0 enl. EN 13501
Flere versjoner på forespørsel.

Farge: 13 st
Tykkelse: 4, 6, 9, 12 eller 19 mm
Design: Gerdt Architektur, Hamburg | Fabrication:
Kiebitzberg GmbH & Co.KG, Havelberg | Photo
credit: ©Klaus Stemmler

Størrelse: Tilgjengelig i flere format
Garanti: 10 års garanti mot UV-lys, og 20 års garanti mot mekanisk

Brannklasse: B-s1, d0 iht. EN12501

STACBOND ALUMINIUMKOMPOSITT
FASADE

Resirkulerbar: Ja

StacBond er et platemateriale av aluminiumkompositt for

slitasje

innkledning av blant annet fasader og dører. Platen består av en
Flere versjoner på forespørsel.

kjerne av polyeten eller mineral som er dekt på begge sider av en
lakkert 0,5 mm tykk aluminiumsplate. StacBond leveres også med
et komplett opphengssystem tilpasset det aktuelle prosjektet.
StacBond fås i fire lakkategorier: Solid, Metallic, Tre og Special. Du
kan velge mellom mange farger i hver kategori. StacBond passer
veldig bra til kontor og bygårder.

PRODUKTINFORMASJON
Bearbeides: Ja
Bøyelig: Ja
Materiale: Aluminium med kjerne av polyetylen eller mineraler
Tykkelse: 3, 4 eller 6 mm
Lengde: 2000-6000 mm
Bredde: 1250, 1500 eller 2000 mm
Farge: Solid, Metallic, Tre og Special i flere forskjellige farger
Resirkulerbar: Ja
Brannklassifisering: B-s1, d0 (FR), A2-s1, d0 (A2) enl. EN 13501
Flere versjoner på forespørsel.
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UTEGULV

STØYSKJERM

GOP WOODLON - UTEGULV AV TREKOMPOSITT

Vi har lang erfaring og kunnskap innen transparente løsninger

Gi prosjektet ditt de beste forutsetningene og velg et gulv som ikke krever årlig vedlikehold og som

av akryl og polykarbonat som støyskjerming ved vei, bro og

vil vare i mange år. gop Woodlon trekompositt er laget av resirkulert materiale som passer svært

jernbane. Kontakt oss gjerne allerede i idéfasen. Vi bistår med

godt i både private og kommersielle miljøer, siden komposittbordene er solide, og de vil ikke slå seg

kunnskap, råd og dokumentasjon gjennom hele prosjektet.

til tross for høye påkjenninger. Utegulvet er spesialdesignet for det nordiske klimaet, og det beholder
utseendet og funksjonen gjennom alle årets sesonger. Vi tilbyr tre forskjellige bord i en rekke farger,

PLEXIGLAS SOUNDSTOP

slik at du kan skape den perfekte uteplassen.

Verdensledende materiale for transparente støyskjermer, uslåelig levetid og

gop Woodlon finnes også som helle, en eksklusiv klikkskive med naturlignende trestruktur – perfekt for

egenskaper som gjør Plexiglas Soundstop til det mest økonomiske alternativet

enklere montering på terrasse og balkong.

over tid. Akrylplatene gjør at man kan skape støyskjerming med store
transparente flater og unik design takke tvære store variasjoner i form og farge.
Færre stolper gir gode designmuligheter og store økonomiske fordeler. I tillegg

FORDELER MED GOP WOODLON
› Slitesterk overflate med coating 360 grader.

› Vedlikeholdsfritt.

Maksimal beskyttelse mot flekker, bleking, fuktighet og

Unngå årlig vedlikehold med olje og andre skadelige pro-

insekter.

dukter.

› Resirkulert materiale.

› Stabil og holdbar i nordisk klima.

Fremstilt av 95% resirkulert materiale fra trefiber og polyetylen (PE).
› Ingen giftige tilsetningsstoffer.

Solide bord som ikke knekker eller sprekker.
› Opp til 25 års garanti.
Lang levetid sparer både økonomi og miljø.

Fri for farlig lim og kjemikalier.

har Plexiglas Soundstop svært høy transparens og optisk kvalitet.

POLYKARBONAT
Polykarbonat/PC kjennetegnes først og fremst av svært god slagfasthet.
Produktet brukes ofte på offentlige steder der slagfasthet er et sentralt krav. I
Sverige brukes det også mye i støyskjermer. Polykarbonatplater til støyskjermer
produseres først og fremst i 12 mm tykkelse, men de kan også bestilles i opptil
15 mm. Materialet kan resirkuleres.

› Myk å gå på.
Myke overflater garantert fri for flis.

GOP WOODLON ELEGANCE
Dimensjoner: 5400 x 138 x 22,5 mm
Farge: Light Grey, Grey, Brown, Antique

GOP WOODLON DECO
Dimensjoner: 5400 x 138 x 22,5 mm
Farge: Light Grey, Brown

GOP WOODLON GRANDE
Dimensjoner: 5400 x 210 x 22,5 mm
Farge: Walnut, Light Grey

GOP WOODLON HELLE
Dimensjoner: 300 x 300 x 22,2 mm
Farge: Light Grey, Brown

PRODUKTINFORMASJON
Innhold: 95% resirkulert materiale fra trefiber og polyetylen (PE).
Polymeroverflatebelegg.
Konstruksjon: Massiv
UV-beskyttelse: Ja
12

Garantitid: Borde 25 år, Helle 10 år
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INTERIØR

ALUMINIUMKOMPOSITT
Aluminiumkompositt er en sandwichplate som består av to
ytterlag av aluminium og en kjerne av polyeten. Konstruksjonen
gir et lett og stivt materiale med unike bearbeidingsmuligheter og
meget gode trykkegenskaper. Perfekt til kommersielle miljøer, for
eksempel som butikkinnredning eller effektfulle detaljer i interiøret.

Finn det beste alternativet til prosjektet ditt i vårt store sortiment
av materialer og overflater for interiør. Solid surface og akrylplater
av pleksiglass er populære designmaterialer for mange arkitekter
og designere som arbeider med prosjekter innen helsevesenet,

gobond

skole, hotell, restaurant og offentlige bygninger, men også i
private sammenhenger. Vi tilbyr også et stort sortiment av flat
plast som passer til en rekke interiørløsninger med fokus på
design. Finner du ikke det du leter etter? Kontakt oss så forteller
vi deg mer!

AKRYL/PLEXIGLAS
Akryl er et materiale med mange bruksområder som ofte

SOLID SURFACE

gjenkjennes under navnet Plexiglas. Det kjemiske navnet for
akrylplast er PMMA (polymetylmetakrylat). Akrylplater fremstilles

Solid surface er et mineralkompositt eller en solid overflate bestående av

på to måter: Akryl GS støpes mellom to glassplater og Akryl XT er

akryl- og aluminatrihydrat. De viktigste bruksområdene for materialet er f.eks.

produsert i en ekstruder. Akrylplater er veldig enkle å lime, bøye,

baderoms-, kjøkken- og butikkinnredninger. Materialet har slitesterke, porefrie

frese og termoforme. I utgangspunktet er akryl helt fargeløs,

og hygieniske overflater, noe som gjør at bakterier eller skitt ikke fester seg

men materialet kan farges i en uendelig mengde farger. Akryl er

og som gjør at det egner seg utmerket i f.eks. laboratorie-, sykehus- og

resirkulerbar.

restaurantmiljøer. Materialet kan resirkuleres.
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PLASTTAK &
LYSGJENNOMSLIPP
GOP SKYROOF - PLANE TAK
gop Skyroof er et stilrent, lyst og moderne utetak med rene linjer i
fine proporsjoner. Designet er balansert mellom form og funksjon,
der de rene profilene til sammen med de transparente takplatene
utgjør en vakker symmetri. gop Skyroof monteres enkelt på en
trekonstruksjon (sperre) og er det perfekte alternativet for den
som ønsker en åpen og lys takløsning med lang levetid.
PRODUKTINFORMASJON
Materiale: Akryl
Konstruksjon: Homogen
Størrelse: 970 x 300/3500/400 x 10 mm
Farge: Klar
UV-beskyttelse: Ja

GOP MULTIGLAS - KANALPLAST
Kanaltakplatene er spesielt utvalgt for det skandinaviske klimaet.
De er slagfaste, tåler snølast og har svært gode isolerende
egenskaper. De slipper inn mye herlig lys, men holder de skadelige
UV-strålene ute. Profilsystemet gjør at taket kan monteres raskt og
enkelt. Kanaltaket er svært stabilt.

Resirkulerbar: Ja
Garantitid: 10 år

PRODUKTINFORMASJON
Materiale: Polykarbonat
Konstruksjon: X- og M-Konstruksjon
Tykkelse: 10-50 mm
UV-beskyttelse: Ja
Resirkulerbar: Ja
Garantitid: 10 år

GOP ENTRÉTAK
Vi tilbyr et stort sortiment av entrétak til både kommersielle og
private bygninger. Stilrene og slagfaste entrétak fra gop som tåler
det nordiske klimaet og som beholder utseendet sitt i lang tid. Med
et entrétak fra gop får du en moderne kvalitetsløsning som både
beskytter og løfter entreens utseende i mange år fremover.
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BYGGEMATERIALER

GOP EKOPLY RESIRKULERT BYGGEPLATE
EKOply er en plate med svært høy kvalitet laget av 100%
resirkulert materiale. Overflaten på platen er homogen og har en
kjerne av skummet polypropylen og polyetylen. EKOply tolererer
fuktighet, har god kjemisk resistens og behandles også med UV-

GOBOARD ISOLATION - ISOLASJONPLATE
goBoard Isolation isolasjonplate er det perfekte isolasjonsmaterialet for de som jobber med fasader eller dører. Det er lett, stivt, har
et lite U-verdi og selvklebende overflatelag for enkel påføring.

beskyttelse. Platen har mange bruksområder. Den kan med fordel
brukes i konstruksjon, støping av betong, som innredning i stall og
transportkjøretøy og mye mer.
PRODUKTINFORMASJON
Materiale: 100% resirkulert skummet polypropylen og polyetylen

PRODUKTINFORMASJON

Tykkelse: 12 og 19 mm

Materiale: Polystyren

Størrelse: 2440 x 1220 mm

Konstruksjon: Skummet XPS med adhesiv

Farge: Svart, hvit*

Tykkelse: 16-60 mm

Resirkulerbar: Ja

Størrelse: 3000 x 1000 mm

* Bestillingsvare

Farge: Hvit

GOP ISOCOVER - BESKYTTELSESPLAST

GOP MULTIBOARD REG RESIRKULERT
Multiboard REG er et slitesterkt og slagfast plate av polyeten (PE)

gop Isocover er en lett og støtabsorberende beskyttelsesplast av

laget av 100% resirkulert plastavfall. Den mønstrede overflaten gir

polypropen med kanalstruktur. Den lave vekten kombinert med

sikker sklisikring mens den gjør platen motstandsdyktig mot riper

enkel montering minimerer risikoen for unødige skader og bedrer

og slag. Ideell som veggbeskyttelse i for eksempel stall og fjøs,

arbeidsmiljøet da den er lett både å bære og bruke.

spyleplater eller skillevegger.

PRODUKTINFORMASJON

PRODUKTINFORMASJON

Materiale: Polypropylen, laget av delvis resirkulert materiale

Materiale: 100% resirkulert polyetylen

Konstruksjon: c, Perforert*

Størrelse: 6 x 3000 x 1220/1500 mm

Farge: Hvit

Farge: Svart, grå

Resirkulerbar: Ja

Resirkulerbar: Ja

Størrelse:

2440x1220 mm

800x1200 mm

Tykkelse:

3 mm

2,5 mm

Vekt:

400 g/m

350 g/m2

Antall per pall:

200 st

300 st

2

NYHET!

* Bestillingsvare

GOP MULTIPLANK REG RESIRKULERT*
Multiplank REG er profiler i PEHD laget av 100% resirkulert
plastavfall som holder høy kvalitet og ytelsesevne. Plankene

GOP FUNDALITE - FUNDAMENTFORM

er tilgjengelige i mange formater og farger. Materiale brukes

gop Fundalite er et fundament av 10 mm tykt polypropylen med

hovedsakelig til gjerder og gangbroer, brygger, benker, pontonger

kanalstruktur. Platen er lett å kutte og forme til ønsket applikasjon-

og utemøbler. Produktet fungerer veldig godt utendørs og er

sområde. Bøying gjøres enkelt ved å kutte et kutt på den ene siden

motstandsdyktig mot UV-lys.

av platen. Skivens lave vekt minimerer risikoen for arbeidsskader.
Den har en gjensittende form og trenger ikke å deformeres. Materialet har en meget høy stivhet og kan lett tilpasses bjelker og såler,
noe som gir effektiv beskyttelse mot grunnbetongen.

PRODUKTINFORMASJON
Materiale: 100% resirkulert PEHD
Størrelse: 90x38, 90x90, 140x18, 140x24, 100x24 mm
Langde: 3000 mm

PRODUKTINFORMASJON

Farge: Svart, brun

Materiale: Polypropylen

Resirkulerbar: Ja

Konstruksjon: Kanal konstruksjon

* Bestillingsvare

Størrelse: 1200 x 2400 x 10 mm
Vekt: 1800 g/m2
Farge: Svart
18

Resirkulerbar: Ja
* Beställningsvara
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gop ER ALLTID
I NÆRHETEN
gop tilbyr et nøye utvalgt sortiment av innovative plastprodukter og
plasthalvfabrikata 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.

1

Med vår tilstedeværelse kan vi garantere høy

4

tilgjengelighet gjennom rask distribusjon og

produktutvalg. Med over 50 år i bransjen og et høyt

leveringssikkerhet.

engasjement har vi mye kunnskap som vi gjerne

VÅRE KONTORER OG LAGRE
ligger i Kungsbacka sør for Göteborg samt
i Stockholm, Oslo og på Sorø i Sjælland.

2
3

GJØR DINE UTFORDRINGER

til våre. Våre dyktige medarbeidere gir
veiledning fra idé til leveranse, og i tilbudet

inngår rådgivning og opplæring innen vårt brede

deler.

VÅRE ANLEGGER utstyrt med

automatsager og kappemaskiner som
gjør at vi kan levere ferdig tilmålte plater.

5
6

VI BIDRAR TIL INNOVASJON, holder

oss oppdatert og sprer informasjon om
utviklingen i bransjen.

I NETTBUTIKKEN gop STORE har du
direkte tilgang til lagersaldo, ordrehistorikk,
bilder, produktinformasjon og kundespesifikke

priser, alt samlet på ett sted døgnet rundt.

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.
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KUNGSBACKA

STOCKHOLM

OSLO

SORØ

Hovedkontor & lager

Salgskontor & lager

Salgskontor & lager

Salgskontor & 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 70 40 40 44

info@gop.se

info@gop.se

post@gop.no

salg@gopdanmark.dk
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All informasjon i denne brosjyren skal anses som rådgivende og fritar ikke brukeren fra å
fastslå opplysningenes og anvisningenes egnethet til formålet på eget ansvar. | 2021

gop
For oss er kombinasjonen av høy kvalitet, funksjonalitet og
design en selvfølge. Derfor lever fasadesystemene og materialene våre innen arkitektur og byggeprosjekter alltid opp til
det – uansett om de skal brukes utendørs eller innendørs. Vi er
tilretteleggeren som alltid finner løsninger på de utfordringene
du som kunde møter i hverdagen. La oss snu utfordringene
dine til nye muligheter ved hjelp av skreddersydde løsninger,
bærekraftige alternativer og designvarianter som sørger for at
det funksjonelle også er vakkert. Ved hjelp av personlig brukerstøtte, rådgivning, service og trygge leveranser sørger vi for
at arbeidsdagen din blir så effektiv som du ønsker.

gop.no

