FOR ET BEDRE UTELIV

DET SOLIDE
ALTERNATIVET TIL
UTETAK AV GLASS
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FORDELER MED gop SKYROOF PLANA TAK
› Slipper inn mye lys.

› Lett å montere.

Gjennomsiktige takplater med

Smart profilsystem med ferdigmonterte

glassutseende og 92% lysgjennomføring.

gummilister og deksel med klikkfunksjon.

› Filtrerer vekk UV-stråling.

› 10 års garanti.

Materialet blir ikke gult, og du er

gop leverer kvalitet, og du kan være

beskyttet mot skadelig UV-stråling.

sikker på at produktene holder det de

› Lettere og sterkere enn glass.
Halvparten så tungt, men 7 ganger mer

lover.
› Resirkulerbart.

slagfast enn glass. Ingen sikkerhetsrisiko

Takplatene er laget av akryl som er

uansett snølast, hagl, kulde eller regn.

fullstendig resirkulerbar.

› Designet for nordiske forhold.

FÅ MER UT
AV SOMMEREN
En uteplass der du kan koble av og omgås venner og familie
gjør sommeren mye lenger. Med tak over hodet har du det bra
selv når været er dårlig.
Med gop Skyroof over uteplassen kan du nyte mer av fritiden.

Slagsikre takplater og robust tilbehør

Du kan spise flere frokoster og sommerlunsjer utendørs. Dårlig

som tåler snø og forhindrer kondens.

vær trenger ikke lenger bety at du må avlyse det som skulle
bli en hyggelig grillaften sammen med gode venner. Et tak med
glaslook over favorittplassen gjør deg mindre værfølsom, ganske enkelt. Dessuten blir de deilige sommerkveldene både flere
og lengre. Med en infrarød terrassevarmer og noen levende
lys på bordet, får dere det varmt og koselig under taket, lenge
etter at solen har gått ned.
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PENT,
ENKELT OG
HOLDBART
gop Skyrrof er den ideelle løsningen for deg som ønsker et
åpent og lyst tak over uteplassen. Designet er moderne, med
fin symmetri mellom de transparente takplatene og det skreddersydde profilsystemet. Selve monteringen er enkel.
DET SLITESTERKE ALTERNATIVET TIL GLASS.
gop Skyroof er designet for skandinaviske forhold. De robuste
takplatene tåler snø, kulde og slipper inn mye herlig lys. Samtidig
som de holder de skadelige UV-strålene ute. Kvaliteten er svært
høy, og materialet er 100% resirkulerbart.
Profilsystemet gjør at taket kan monteres raskt og enkelt.
Alle midtprofiler og kantprofiler levers med forhåndsmonterte
gummilister. Dekselprofilen slår du enkelt på med en gummihammer, i stedet for å måtte skru inn haugevis med skruer.
Takket være den gjennomtenkte konstruksjonen kan gop
Skyroof monteres på en luftig underkonstruksjon med færre
tverrgående lekter. Det betyr at mer av det deilige lyset når
helt frem til deg.

6

7

TAKPLATER,
PROFILER OG
TILBEHØR

gop MIDTPROFIL 10 mm
Hvitlakkert aluminiumsprofil med deksel av slitesterk plast.
Leveres med ferdigmontert gummilist med hvit kant.

10 mm

Lengde

Høyde

3.5, 4, 5 m

20 mm

20 mm

65 m

m

gop KANTPROFIL 10 mm
Hvitlakkert aluminiumsprofil med deksel av slitesterk plast.
Leveres med ferdigmontert gummilist med hvit kant.

Kombinasjonen av den massive platen og de skreddersydde
profilene gjør taket sterkt og bestandig. De hvitlakkerte profilene og tilbehøret gir dessuten det nye taket en pen og enhetlig

10 mm

finish.

Lengde

Høyde

3.5, 5 m

20 mm

20 mm

65 m

m

Aluminiumsprofilene og tilbehøret er designet for å gjøre helheten så sterk, lett og pen som mulig. Med tilbehøret på plass

gop FREMKANTPROFIL

øker du dessuten levetiden.

Hvitlakkert aluminiumsprofil som festes i takets fremkant.

10 mm

Lengde

Høyde

3.33, 4.41 m

35 mm

35 mm

43 m

m

gop MØNEPROFIL
Hvitlakkert aluminiumsprofil til saltak. Passer til tak med opptil 20°
helling.

32 mm

Lengde
3.78, 5.15 m

150 m

m

gop VEGGTILSLUTNING
Hvitlakkert aluminiumsprofil med forhåndsmontert gummilist som

gop SKYROOF 10 mm

tetter takkonstruksjonen, holder vannet ute og som gir en praktisk

Den 10 mm tykke takplaten er produsert av akryl, et solid, slitesterkt og resirkulerbart materiale av svært høy kvalitet.

26 mm

avslutning mot husveggen.
Lengde

70 m
m

3.78, 5.15 m
PRODUKTINFORMATION
Materiale: Akryl 		

Lysgjennomslipp: Klar 92%, Sotet 50%

Konstruksjon: Homogen

U-verdi: 4,9 W/m2K

Tykkelse: 10 mm

Resirkulerbar: Ja

gop TETNINGSLIST

gop MONTERINGSSKRUE

Bredde: 970 mm		

Garantitid: 10 år

Selvklebende tetningslist til tverrlekt og frem-og

Selvborende skrue med torx.

Lengde: 3000, 3500, 4000, 4500 mm
UV-beskyttelse: Ja
Farge: Klar og sotet
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baklekter.
6 m x 12 x 15 mm

4.8 x 32 mm
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PLANLEGGING

TAKPLASTGUIDEN

gop.no
› Takplastguiden

Takplastguiden.se er vår smarte digitale tjeneste som hjelper

STEG 1. TAKTYP

deg å regne ut materialforbruket til det nye taket. Der finner du

› Finn forhandler

alt du trenger til forberedelsene samt en fullstendig monterings-

› Monteringsanvisning

anvisning som gir deg verdifulle tips under monteringen. Les
alltid monteringsanvisningen før du begynner å bygge.

MONTERING
Det er enkelt å montere gop Skyroof. Takplatene passer perfekt
i profilsystemet, som er designet for å gjøre monteringen enkel
og konstruksjonen holdbar. Vær klar over at du må ha en stabil
underkonstruksjon av takstoler og tverrgående lekter i tre
på plass før du begynner å montere taket. Tilpass avstanden
mellom tverrlektene etter den beregnede snøbelastningen.
Se tabellen på neste side for informasjon om snøbelastning og
tverrlektavstand.

STEG 2. FÄRG OCH TJOCKLEK

SNØBELASTNING
OG TVERRLEKTAVSTAND
gops anbefalinger for avstand mellom tverrlekter ved ulike snøbelastninger.

gop Skyroof gir en luftig underkonstruksjon med få tverrgående lekter. Byggvareforhandleren kan hjelpe deg å velge

SNØBELASTNING

TVERRLEKTAVSTAND

riktige materialdimensjoner for å tilpasse konstruksjonen til dine

0-200 kg/m

1500 mm

forutsetninger og ønsker. Når underkonstruksjonen er på plass,

300 kg/m

1000 mm

trenger du bare en fintannet håndsag, en gummihammer og en

400 kg/m2

600 mm

boremaskin eller drill/skrutrekker til å montere gop Skyroof.

500 kg/m2

500 mm
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For å bedømme hvilken snøbelastningssone som skal brukes, viser vi til din lokal kommune sine hjemmesider.
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EN DEL AV
VÅRT STORE
SORTIMENT
gop Skyroof er bare et av mange produkter vi tilbyr. Hvis du
vil se mer av hva vi har å tilby for hjem og hage, finner du noen
eksempler nedenfor. Og hvis du vil se hele sortimentet av
produkter for et bedre uteliv kan du gå inn på gop.no.

KANALTAK

CARPORT

gop Multiglas er et komplett kanaltaksystem av

Stilrene og lettmonterte carporter som gir effektiv

slagfast og isolerende kanalplast som gir et beha-

værbeskyttelse for bilen, syklene og andre ting du

gelig lysgjennomslipp til uterommet, altanen eller

ønsker å bevare.

terrassen.

FLAT PLAST

TRAPETSTAK

Vedlikeholdsfri og slitesterk plast som passer til

Et utmerket valg om du ønsker en åpen takløs-

en rekke ulike formål, for eksempel i landbruks-

ning med mye lysinnslipp – for eksempel over

miljøer, som beskyttelsesplast eller til hobbybruk.

altanen, carporten eller sykkelskuret.

LAGER- OG GARASJETELT

UTEGULV

Slitesterke lager- og garasjetelt med god plass

gop Woodlon er et pent og så godt som vedlike

til oppbevaring av bil, maskiner, hageredskaper,

holdsfritt utegulv i trekompositt, spesielt utviklet

byggematerialer og annet du ikke vil ha utendørs.

for skandinaviske forhold.

ALTANTAK

ENTRÉTAK

Komplette, stilrene altantak med takplater av

Vedlikeholdsfrie og slitesterke entrétak som be-

uknuselig kanalplast.

skytter inngang og dør mot vær og vind.

PERGOLA

DRENERINGSRENNER

Komplette, stilrene pergolaer med takplater av

Svært effektive og diskré dreneringsrenner som

uknuselig kanalplast.

håndterer store mengder vann.

DRIVHUS

BESKYTTELSESPRODUKTER

Solide og lettmonterte drivhus med god plass til

Med beskyttelsesprodukter fra gop beskytter du

både dyrking og oppbevaring.

sikkert gulv, vegger, vinduer og dørkarmer når du
skal bygge, male og renovere.
UTENDØRS OPPBEVARING
Robuste og vedlikeholdsfrie oppbevaringsbokser
og boder.
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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. | 2022

gop
FOR ET BEDRE UTELIV
I over 50 år har vi utviklet produkter for et bedre uteliv til det
skandinaviske hjemmet og hagen. Våre produkter finnes hos
forhandlere innen byggevarehandelen og er tilpasset vårt
skiftende nordiske klima og miljø. Med smarte materialer og
konstruksjoner gjør vi det enkelt for deg å opplever mer.
Uansett om du er proff, hjemmesnekker eller livsnyter.
Vår jobb er å gjøre drømmer om til virkelighet. Der de første
solstrålene treffer om morgningen, eller de siste forsvinner om
kvelden. Der det er mulig å skjerme seg fra vind, regn og mørke.
Ved muren, under treet eller oppe i høyden. Alle disse plassene
og tusen andre har vi sett for oss når vi har satt sammen vårt
sortiment. Disse stedene er der, det handler bare om å finne de
og gjøre de spesielle. Og det har aldri vært enklere.

gop.no

