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gop Entrétak® 



Stilrena och slagtåliga entrétak
Moderna och slagtåliga entretak av hög kvalitet som står emot vårt skandinaviska klimat och bibehåller sitt 
utseende under lång tid. Entrétaken ger en välkomnande entré samtidigt som de skyddar dörrar och fönster 
mot de väder och vind. Monteringsanvisningar medföljer och kan även hämtas på www.gop.se.

B 1500 x D 918 x H 160 mm 

Konsoler i lackat stål och takskiva av 4 mm klar UV-skyddad 

akryl. Totalt takfall 220 mm.

 B 1500 x D 915 x H 175 mm 

Konsoler av rostfritt stål och slagtålig takskiva av 

klar 4 mm UV-skyddad akryl.

 B 2050 x D 915 x H 175 mm

Konsoler av rostfritt stål och slagtålig takskiva av 

klar 4 mm UV-skyddad akryl.

B 2050 x D 918 x H 160 mm

Konsoler i lackat stål och takskiva av 4 mm klar UV-skyddad 

akryl. Totalt takfall 220 mm.

gop Entrétak® Stratus 1500

gop Entrétak® Pileus 1500 gop Entrétak® Pileus 2050

gop Entrétak® Stratus 2050

B 1400 x D 900 x H 160 mm 

Takskiva av 10 mm klart laminerat säkerhetsglas och 

beslag av rostfritt stål.

gop Entrétak® Cumulus 1400



B 1350 x D 900 x H 350 mm 

Klar takskiva av slagtålig UV-skyddad polykarbonat, 

beslag av aluminium. 

B 1350 x D 920 x H 180 mm

Klar takskiva av 4 mm slagtålig UV-skyddad polykarbonat, 

Konsoler av aluminium.

gop Entrétak® Cirrus 1350 gop Entrétak® Lucida 1350



GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB

gop Entrétak®

Återförsäljare

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

gop Woodlon® – Ett underhållsfritt alternativ till hårda träslag.
gop Esslon® – Robust och prisvärd trapetsplatta för altantak och carport.

gop Suntuf ® – Stark och väderbeständig trapetsplatta för altan- och uterumstak samt växthus.
gop Multiglas® – Starka, värmeisolerande kanaltakskivor för uterum och vinterträdgårdar.

gop Isocover ® – Stötabsorberande skyddsplast i skivform av kanalplast i polypropylen. 
gop Markränna® – Funktionell och stilren dränering för garage och terrass. 
Plexiglas® – Plana, glasklara plastskivor för inglasning och hobbyprojekt.

Några av våra välkända varumärken är:

gop är ett familjeföretag med över 40 års branscherfarenhet. Vi är kunniga och passionerade och 

strävar efter att erbjuda marknadens bästa totallösningar inom plast för såväl industrin som byggvaru-

handeln och byggföretag. Gemensamt för våra välkända varumärken är att de uppfyller höga krav på 

kvalitet, funktion och livslängd. Vår filosofi kan sammanfattas i en mening: VI ÄLSKAR PLAST!
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Glasfiber & Plastprodukter
är kvalitets- och miljöcertifierade


