MATERIALER TIL
BYGGERI & FACADE
VI OPTIMERER JERES PROJEKTER

OM GOP
Med kundetilpassede formater, løsninger og med
spidskompetence inden for materialer og overflader til udvendige
og indvendige løsninger kan vi hjælpe med at optimere dine
projekter. Vi har et veludviklet distributionsnetværk med høj
tilgængelighed og leveringspræcision på det skandinaviske
marked. Flere af vores produkter er BASTA-certificerede og
opfylder vores høje krav til dokumentation.
SPIDSKOMPETENCE
Dedikerede produkt- og projektspecialister, med
spidskompetencer indenfor interiør og eksteriør applikationer
KVALITET- & MILJØCERTIFICERET
I Sverige har vi siden februar 2004 været kvalitetscertificeret i
henhold til ISO 9001 og miljøcertificeret i henhold til ISO 14001.
DOKUMENTATION
Vores materialer er fuldt dokumenterede med datablade og
specifikationer.

KONTAKT
OS
Ønsker du at vide mere om vores materialer, og hvordan
vi kan bidrage til dit projekt? Så er du velkommen til at
kontakte os direkte via telefon +45 70 40 40 44 eller e-mail
et af vores kontorer. På gopdanmark.dk er information altid
tilgængelig.
SORØ

OSLO

gop Danmark A/S

gop Norge AS

Salgskontor og lager

Salgskontor og lager

salg@gopdanmark.dk

post@gop.no

OSLO
STOCKHOLM

KUNGSBACKA
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VORES BÆREDYGTIGHEDSSTRATGI

VI OPTIMERER
JERES PROJEKTER

gops bæredygtighedsarbejde gennemsyrer hele virksomheden
og er baseret på filosofien om, at alt hænger sammen.
Bæredygtighed er ikke kun vigtig for os ud fra et miljømæssigt
perspektiv, men også i forhold til produktudvikling og -lancering,
hvordan vi genbruger og håndterer affald, i vores sociale

Vi finder det rette materiale til

relationer og i vores måde at øge væksten på. At gøre det lige fra

det pågældende sted og den

starten er vigtigt for miljøet og for at undgå en øget arbejdsbyrde

pågældende anvendelse.

Vi er behjælpelige med

Vi er ansvarlige for logistik og

certifikater og dokumentation.

instruktioner til montører.

Vi sikrer at produkterne

Vi anbefaler den korrekte

Vi optimerer og skærer

opfylder gældende krav.

montering.

materialer efter behov.

og omkostninger, hvilket er med til at sikre en bæredygtig
virksomhed og tilfredse kunder
For at sikre, at vores miljøarbejde giver mening ud fra et
globalt perspektiv, har vi valgt at basere vores miljø- og
bæredygtighedsarbejde på FN’s 17 verdensmål for bæredygtig
udvikling.
Læs mere om vores bæredygtighedsarbejde på gopdanmark.dk.
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FACADE

RODECA KANALPLAST FACADE

gop leverer smarte og holdbare produkter til facade og

Rodeca facade er et komplet system af kanalplast med tilhørende

vægbeklædning. Komplette facadesystemer til private

profiler, fastgørelseselementer, pakninger og bånd. Panelerne

ejendomme og erhvervsejendomme.

er lavet af polycarbonat og har en meget god isoleringsevne.
Systemet er velegnet som en udvendig vægfacade i både private

Se hele vores facadesortiment på gopdanmark.dk.

og kommercielle ejendomme. Materialet slipper meget lys ind,
mens det isolerer godt og filtrerer UV-stråling. Materialet er
fremstillet af op til 50 % genbrugsråmateriale. Rodeca kan med
fordel kombineres med andre facadematerialer og anvendes med
succes til f. eks. lager- idræts- og indkøbscentre.
PRODUKTINFORMATION
Materiale: Polycarbonat
Tykkelse: 40, 50 og 60 mm
Bredde: 500 mm (40 og 60 mm) 495 mm (50 mm)
Længde: Valgfri
Farve: Tilgængelig i flere farver
UV-beskyttelse: Ja
Genanvendelig: Ja
Brandklassifikation: B-s1, d0 enl. EN 13501
Andre farver og mønstre på forespørgsel

STACBOND ALUMINIUMKOMPOSIT FACADE
StacBond er et plademateriale af aluminiumkomposit til
beklædning af blandt andet facader og døre. Pladen består af
en kerne af polyethylen eller mineral, der er dækket på begge
sider af en lakeret 0,5 mm tyk aluminiumsplade. StacBond leveres
også med et komplet ophængningssystem, der er tilpasset det
pågældende projekt. StacBond fås i fire lakkategorier: Solid,
Metallic, Træ og Special. I disse kategorier er der mange farver
at vælge mellem. Stackbond anvendes i bl.a. til kontor og
fleretagebygninger.
PRODUKTINFORMATION
Mulighed for bearbejdning: Ja
Formbar: Ja
Materiale: Aluminium med kerne af polyethylen eller mineraler
Tykkelse: 3, 4 eller 6 mm
Længde: 2000-6000 mm
Bredde: 1250, 1500 eller 2000 mm
Farver/mønstre: Solid, Metallic, Træ og special farver
Genanvendeligt: Ja
Brandklassifikation: B-s1, d0 (FR), A2-s1, d0 (A2) enl. EN 13501
Andre farver og mønstre på forespørgsel
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TERRASSEGULV

STØJVÆRN

GOP WOODLON - TERRASSEGULV AF KOMPOSITTRÆ

Vi har lang erfaring med og stor viden om transparente

Giv dit projekt de bedste forudsætninger ved at vælge et gulv,

støjafskæmninger i akryl og polycarbonat, der anvendes ved

som ikke kræver årlig vedligeholdelse, og som holder i mange år

veje, broer og jernbaner. Kontakt os allerede i idéfasen. Vi er

fremover. gop Woodlon trækomposit er lavet af genbrugsmateria-

behjælpelige med viden, rådgivning og dokumentation gennem

ler, der passer rigtig godt til både private og kommercielle miljø-

hele projektet.

er, da kompositbrædderne er massive og ikke slår sig trods høj
belastning. Det udendørs gulv er specialdesignet til det nordiske

PLEXIGLAS SOUNDSTOP

klima og bevarer sit udseende og sin funktion hele året rundt. Vi

Verdensførende materiale til transparente støjafskærmninger med uovertruffen

tilbyder tre forskellige brædder i flere farver, så du kan skabe din

levetid og egenskaber, der gør Plexiglas Soundstop til den mest økonomiske

ideelle udeplads.

løsning over tid. Akrylpladerne gør det muligt at skabe støjafskærmning
med store transparente overflader og et unikt design takket være de store
variationer i farve og form. Med et færre antal stolper kan du, ud over gode

FORDELE MED GOP WOODLON
› Slidstærk overflade imprægneret 360 grader.

› Vedligeholdelsesfri.

Giver maksimal beskyttelse mod pletter, blegning,

Slip for den årlige vedligeholdelse med olie og andre

fugt og insekter.

skadelige produkter.

› Genbrugsmateriale.
Fremstillet af 95% genanvendt materiale fra træfiber
og polyethylen (PE).
› Ingen giftige tilsætningsstoffer.

› Stabil og holdbar i nordisk klima.
Solide plader, der ikke flækker eller sprækker.
› 25 års garanti.
Lang levetid sparer både økonomi og miljø.

Fri for farlige klæbemidler og kemikalier.

designmuligheder, også regne med store omkostningsfordele. Plexiglas
Soundstop har desuden meget høj transparens og optisk kvalitet.

POLYCARBONAT
Polycarbonat (PC) kendetegnes primært af meget høj slagfasthed. Materialet
anvendes ofte i offentlige applikationer, hvor slagfasthed er et centralt krav.
Polycarbonat anvendes ofte til støjafskærmning. Polycarbonatplader til
støjskærme fremstilles primært med en tykkelse på 12 mm, men kan også
bestilles med en tykkelse på op til 15 mm. Materialet kan genanvendes.

› Blød at gå på.
Bløde overflader garanteret fri for splinter.

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

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

GOP WOODLON GRANDE
Dimensioner: 5400 x 210 x 22,5 mm
Farve: Walnut
PRODUKTINFORMATION
Indhold: 95% genanvendt materiale fra træfiber og polyethylen
(PE). Overflade af Polymer.
Konstruktion: Massiv
UV-beskyttelse: Ja
Garanti: 25 år

12

13

INTERIØR

ALUSANDWICH
Alusandwich plade med aluminium på for- og bagside,
samt en kerne af polyethylen. Konstruktionen giver et let
og stift materiale med unikke bearbejdningsmuligheder
og meget gode trykegenskaber. Perfekt til kommercielle
miljøer som f.eks. butiksindretning eller effektfulde detaljer i

Find den bedste løsning til dit projekt blandt vores brede

indretningssammenhæng

sortiment af materialer og overflader til interiører. Solid surface
Hi-MACS fra LG og akrylplader af Plexiglas er populære
designmaterialer blandt mange arkitekter og designere, der

gobond

arbejder med projekter inden for sundheds-, skole-, hotel- og
restaurationssektoren samt offentlige og private miljøer. Vi
tilbyder også et bredt sortiment af plastplader, der passer til
forskellige interiørløsninger med fokus på flot design. Kontakt os,
hvis du vil vide mere!

AKRYL/PLEXIGLAS
Akryl eller Plexiglas er et alsidigt materiale, som mange sætter pris

SOLID SURFACE

på takket være dets høje transparens, slagfasthed og UV-stabilitet.
Akrylplader i Plexiglas produceres på to forskellige måder: Akryl

Solid Surface materialet HI-MACS® er fremstillet ved en unik sammensætning

XT fremstilles i en ekstruder, og akryl GS støbes mellem to

af akryl og naturlige pigmenter af aluminiumoxyd. Materialet har slidstærke,

glasplader. Akryl er som udgangspunkt helt farveløst, men det kan

porefrie og hygiejniske overflader, hvilket betyder, at bakterier eller snavs

indfarves til en uendelig mængde af farver. Akryl kan genanvendes.

ikke trives, og derfor er det meget velegnet i f.eks. laboratorier, hospitaler og
restaurationsmiljøer. Med 15 års garanti giver HI-MACS® den længste garanti på
markedet. Materialet kan genanvendes.
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PLASTTAG &
LYSGENNEMTRÆNGNING
GOP SKYROOF - FLADT TAG
gop Skyroof er et stilfuldt, lyst og moderne loft med rene linjer
og fine proportioner. Designet er afbalanceret mellem form og
funktion, hvor de enkle profiler sammen med de gennemsigtige
loftpaneler danner en smuk symmetri. gop Skyroof monteres
enkelt på en træramme og er det perfekte alternativ for dem, der
ønsker en åben og lys tagløsning med lang levetid.
PRODUKTINFORMATION
Materiale: Akryl
Konstruktion: Homogen
Størrelse: 970 x 300/3500/400 x 10 mm
Farve: Klar
UV-beskyttelse: Ja

GOP MULTIGLAS - TERMOTAG
Kanaltagpladerne er særligt udvalgt til det skandinaviske klima.
De er slagfaste, tåler snebelastning og har rigtig gode isolerende
egenskaber. De lukker masser af dejligt lys ind, men holder de
skadelige UV-stråler ude. Profilsystemet gør det muligt at montere
taget hurtigt og nemt. Kanaltaget er meget stabilt.

Genanvendeligt: Ja
Garanti: 10 år

PRODUKTINFORMATION
Materiale: Polycarbonat
Konstruktion: X og M-konstruktion
Tykkelse:: 10-50 mm
UV-beskyttelse: Ja
Genanvendeligt: Ja
Garantitid: 10 år

GOP ENTRÉTAGE
Vi tilbyder et bredt sortiment af entrétage til både kommercielle
og private ejendomme. Stilrene og robuste entrétage, der kan
klare det skandinaviske klima og bevarer deres udseende i lang tid.
Med et entrétag fra gop får du en moderne og kvalitativ løsning,
der både beskytter og forbedrer entréens udseende i mange år
fremover.
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BYGGEMATERIALER

GOP EKOPLY PLASTPLADE GENANVENDT
EKOply er en plade fremstillet af 100 % genanvendt polyethylen
og opskummet polypropylen. Materialet har en lav vægt og
meget høj slagfasthed, hvilket gør det til et glimrende alternativ til
f.eks. MDF og krydsfiner. EKOply er modstandsdygtig over for fugt,

GOBOARD ISOLATION - ISOLERING
goBoard Isoleringspladen er det perfekte isoleringsmateriale til
dem der arbejder med facader, døre eller vinduer. Det er let, stift,

har god kemisk resistens og er desuden behandlet med en UV-beskyttelse. Materialet er meget holdbart, let at bearbejde og rådner
ikke, derfor er det også velegnet til f.eks. udendørs applikationer.

har en lav U-værdi og selvklæbende overfladelag på begge side

PRODUKTINFORMATION

for nem montage.

Materiale: 100% genanvendt opskummet polypropylen og

PRODUKTINFORMATION
Materiale: Polystyren
Konstruktion: Opskummet XPS med klæb
Tykkelse: 16-60 mm
Størrelse: 3000 x 1000 mm
Farve: Hvid

polyethylen
Tykkelse: 12 og 19 mm
Størrelse: 2440 x 1220 mm
Farve: Sort, hvid*
Genanvendeligt: Ja
* Bestillingsvare

GOP MULTIBOARD REG GENANVENDT
GOP ISOCOVER - AFDÆKNINGSPLAST

Multiboard REG er en bræddeprofiler i PEHD fremstillet af 100%

Let og stødabsorberende plaststruktur belagt med polypropylen.

genanvendt plastaffald som har høj kvalitet og høj ydeevne.

Ideel til afdækning af gulve, vægge og vinduer ved byggeriarbejde,

Brædderne fås i mange formater og farver. Materaialet anvendes

maling og renovering m.v. Den lave vægt kombineret med let

hovedsageligt til hegn og stakit, gangbroer, bænke, pontoner,

montering minimerer risikoen for unødvendig skade og fremmer

broer og udendørs møbler.

arbejdsmiljøet, da det både er let at bære og anvende.

PRODUKTINFORMATION

PRODUKTINFORMATION

Materiale: 100% genanvendt polyethylen

Materiale: Polypropylen,fremstillet af delvist genanvendt materiale

Størrelse: 6 x 3000 x 1220/1500 mm

Konstruktion: Kanalkonstruktion eller perforeret*

Farve: Sort, grå

Størrelse: 3 x 2440 x 1220 mm

Genanvendeligt: Ja

Vægt: 400 g/m

2

Farve: Hvid
Genanvendeligt: Ja
* Bestillingsvare

GOP MULTIPLANK REG GENANVENDT*
Multiplank REG er bræddeprofiler i PEHD lavet af 100%

GOP FUNDALITE - FORSKALNINGSPLADE
Forskalningsplade af polypropylen med kanalstruktur. Pladen er let
at skære og forme til det ønskede anvendelses område. Kan
bukkes let, ved at skære et snit på pladens ene side. Pladens lave
vægt minimerer risikoen for arbejdsskader. Den er formstabil og

genanvendt plastaffald som har høj kvalitet og høj ydeevne.
Brædderne fås i mange formater og farver. Materaialet anvendes
hovedsageligt til hegn og stakit, gangbroer, bænke, pontoner,
broer og udendørs møbler. Produktet passer rigtig godt til
udendørs anvendelse og er modstandsdygtigt over for UV-lys.

behøver ikke at blive afmonteret. Materialet har en høj stivhed

PRODUKTINFORMATION

og kan let tilpasses stolper og sokler og giver dermed en effektiv

Materiale: 100% genanvendt PEHD

beskyttelse til grundbetonen.

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

PRODUKTINFORMATION
Materiale: Polypropylen
Konstruktion: Kanalkonstruktion
Størrelse: 1200 x 2400 x 10 mm

Længde: 3000 mm
Farve: Sort, brun
Genanvendeligt: Ja
* Bestillingsvare

Vægt: 1800 g/m2
Farve: Sort
18

Genanvendeligt: Ja
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gop ER ALTID
I NÆRHEDEN
gop tilbyder et omhyggeligt udvalgt sortiment af innovative plastprodukter
og plasthalvfabrikata fra markedets førende plastproducenter. Med vores
viden om plast hjælper vi dig med at finde de bedste kreative
helhedsløsninger til di, dine kunder og projekter.

1

Med vores tilstedeværelse kan vi garantere høj

4

tilgængelighed gennem hurtig distribution og

produktsortiment. Med over 50 år i branchen og et

pålidelig levering.

højt engagement har vi en solid viden, som vi gerne

VORES KONTOR OG LAGER ligger

i Sorø på Sjælland, i Kungsbacka syd for
Göteborg, samt i Stockholm og Oslo.

2
3

GØR DINE UDFORDRINGER til

vores. Vores kyndige medarbejdere giver
vejledning fra idé til levering. Vores tilbud

omfatter rådgivning og uddannelse i vores brede

deler ud af.

VORES ANLÆG er udstyret med

automatsave og skæremaskiner, der giver os
mulighed for at levere plader tilskåret efter

dine ønsker.

5
6

VI BIDRAGER TIL INNOVATION,

holder os opdateret og formidler information
om udviklingen i branchen.

PÅ VORES WEBSTED finder du
information om hele vores sortiment. Her
har vi samlet produktinfo, billeder og vigtig

dokumentation.

VI HAR SIDEN 2004 været

kvalitetscertificerede iht. ISO 9001 og
miljøcertificerede iht. ISO 14001.

Du er altid velkommen til at tale med vores kompetente medarbejdere – via
telefon, via e-mail eller ved at besøge et af vores kontorer. Eller surf lidt rundt på
gopdanmark.dk, hvor du kan finde information og inspiration 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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Al information i denne brochure betragtes som rådgivende og fritager ikke brugeren fra forpligtelsen til, på
eget ansvar, at afgøre hvorvidt informationerne og specifikationer passer til det tilsigtede formål. | 2021

gop
For os er kombinationen af høj kvalitet, funktion og design
en selvfølge. Derfor lever vores facadesystemer og materialer
inden for arkitektur og byggeri altid op til netop det, uanset
om de skal placeres i et indendørs eller udendørs miljø. Vi er
hele tiden på udkig efter løsninger til de udfordringer, du som
kunde står over for i din hverdag. Lad os gøre dine udfordringer
til nye muligheder med skræddersyede løsninger, bæredygtige
alternativer og designvarianter, der gør, at det funktionelle også
kan være smukt. Gennem personlig support, rådgivning, service
og sikker levering sørger vi for, at din arbejdsdag bliver lige så
effektiv, som du ønsker.

gopdanmark.dk

