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Vi älskar plast – www.gop.se

GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB

Ljusare med takplast
Ljusa och starka takmaterial för altaner, uterum, carportar och växthus

gop Esslon®  I  gop Suntuf 
®  I  gop Skylon®
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Planerar du att bygga en altan eller ett uterum? Vill du förse carporten eller växthuset med ett lätt, ljust och väder-

beständigt tak? gop Esslon®, gop Suntuf ® och gop Skylon ® är tre trapetsplattor med hög kvalitet för dig som vill 

bygga ett tak som släpper igenom solljuset. 

Förutom att du får en ljus och trivsam miljö under taket kan du vara säker på att takmaterialen står emot väder och 

vind under många år framöver. Oavsett vilket tak du väljer är trapetsplattorna enkla att montera och har 10 till 15 års 

garanti. På www.gop.se hittar du monteringsfilm som visar hur enkelt det är att montera våra olika takplaster.

Takplast 
-Möjligheternas material

Brett sortiment 
Trapetsplattor passar perfekt till 

öppna taklösningar där du vill ha 

ett härligt ljusinsläpp, t.ex ovanför 

altanen, carporten eller cykelstället. 

Andra passande användnigsområden 

är som ljusinsläpp till sporthallar, 

ladugårdar och liknande.

Trapetsplattor från gop är lätta att 

montera och finns i flera utföranden 

så att du kan välja det tak som 

passar just dig. För en trapetsplatta 

av högsta kvalitet väljer du gop 

Suntuf® eller gop Esslon®. Skivorna 

är extra slagsega och har mycket 

lång livslängd.

Är du ute efter ett mer ekonomiskt 

tak är gop Skylon® ett bra val. 

Skylon är en prisvärd trapetsskiva 

med härligt ljusgenomsläpp i 

mellanklassen. 

Enkel montering
Alla trapetsplattor från gop är enkla 

att montera och kräver ingen stor 

verktygslåda. Till trapetsplattorna 

finns flera smidiga tillbehör som 

förlänger livslängden på ditt tak.
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gop Esslon® – en slagtålig trapetsplatta 
med behagligt ljusgenomsläpp

gop Suntuf 
® – för högsta krav

på slagseghet och styrka

Sortiment

gop Esslon® är en slagtålig opalvit trapetsplatta för 

de flesta tak - oavsett om du vill bygga ett altantak, 

ett uterum, en carport eller liknande. Materialet 

är väl beprövat och används av både professionella 

byggare och gör-det-självare.

Slagtålig och väderbeständig 
gop Esslon® är väderbeständig och mycket 

motståndskraftig mot vårt nordiska klimat. Det 

betyder att du får glädje av ditt tak under många 

år framöver. Trapetsplattan är helt återvinningsbar 

och dessutom enkel att montera; endast ett fåtal 

monteringstillbehör behövs. 

gop Suntuf ® är det perfekta valet för dig som ställer 

högsta krav på takmaterialets hållbarhet och dessut-

om vill skapa en ljus miljö. Trapetsplattan är mycket 

väderbeständig och finns i en glasklar eller en rökfär-

gad variant. Det stabila materialet gör det lättare att 

bygga ett gediget tak – eller väggar för exempelvis 

växthuset.

Exceptionellt tålig – enkel att montera
gop Suntuf ® trapetsplatta är stark och mycket slag-

tålig. Den näst intill okrossbara plattan är tillverkad 

av polykarbonatplast som är helt återvinningsbar. En 

annan fördel är att gop Suntuf ® monteras enkelt med 

ett fåtal tillbehör. Tänk bara på att vända den sida av 

plattan som är märkt med tejpremsa mot solen för 

att få maximal och garanterad livslängd.

Korrugering: Trapets 76/18
Färg: Glasklar och rökfärgad.
Längder: 2 500, 3 000, 3 500, 
4 000 och 5 000 mm
Bredd/täckande bredd:
1 260/1 210 mm

Ljustransmission:
Glasklar 90%. Rökfärgad 35%
Sågning: Kapas med fintan-
dad såg genom tre vågtoppar 
samtidigt.
Garanti: 15 år

gop Suntuf ®

Korrugering: Trapets 75/20
Färg: Opalvit
Längder: 2 000, 2 500, 3 000, 
3 500, 4 000, 4 500, 5 000 och 
6 000 mm
Bredd/täckande bredd:
1 135/1 123 mm.

Ljustransmission: 44 %
Sågning: Kapas med fintan-
dad såg genom tre vågtoppar 
samtidigt.
Garanti: 15 år

gop Esslon®
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gop Skylon® – en prisvärd trapetsplatta 
som diffuserar ljuset

Tillbehör

gop Skylon® är en robust och modern mellanklassplatta 

som ger ett behagligt och diffuserande ljusgenomsläpp. 

Perfekt skydd för dig som är ute efter en prisvärd platta 

i mellanklassen. 

Passar utmärkt över exempelvis altanen, carporten eller 

uteplatsen. gop Skylon® är återvinningsbar till hundra 

procent och lätt att montera. Dessutom har plattan 

mycket hög ljustransmission. 

Med rätt tillbehör går jobbet så mycket enklare. Till våra trapetsplattor finns flera 

smidiga tillbehör som förenklar montering och förlänger livslängden på ditt tak.

Korrugering: Trapets 76/16
Färg: Ice white
Längder: 2 500, 3 000, 3 500 
och 4 000 mm

Bredd/täckande bredd:
1 115/1 064 mm
Ljustransmission: 82 %
Garanti: 10 år

gop Skylon®

Skruvset med vinge 
Esslon®, Suntuf® och 
Skylon®

Storlek:  5,5 x 35 mm
Antal: 50 st/fp 

Vit, grafit, silver

Tätningslist Esslon® 
Längd: 1 135 mm
Antal: 10 st/fp
vit

Tätningslist Suntuf®

Längd: 1 079 mm
Antal: 10 st/fp
Grå

Taknock Esslon®

För anslutning av sadeltak.
Längd:  1 135 mm
Opalvit

Vägganslutning Esslon®

För anslutning mot vägg 
vid pulpettak.
Längd:  1 135 mm
Opalvit

Taknock Suntuf®

För anslutning av sadeltak.
Längd:  1260 mm
Rökfärgad

Vägganslutning Suntuf®

För anslutning mot vägg vid 
pulpettak. 
Längd:  1260 mm
Rökfärgad
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Byggvägledning
Så här enkelt monterar du ett
tak av trapetsplattor

1. Trapetsplattorna monteras på tvär-
gående reglar. Maximalt avstånd 
mellan reglarna är 800 mm. I zoner 
med hög snölast bör regelavstån-
det inte överstiga 600 mm. Minsta 
rekommenderade taklutning är 100 
mm/m. OBS! Regelverkets ovansida 
bör målas i en vit eller ljus färg. 

2. Lägg upp trapetsplattan på un-
derkonstruktionen och lägg eventuell 
tätningslist under. Skruva fast trapets-
plattan med gop Skruv med vinge. An-
vänd gärna skruvdragare, skruva tills 
tätningsbrickan sluter tätt. Skruven 
gör ett tillräckligt stort hål i plattan. Se 
till att skruven är ordentligt åtskruvad. 
Alternativt förborra med borr ø 7 mm. 
Det går åt ca 10 skruvar/m2.

3. Lägg nästa trapetsplatta med 
enkelt eller dubbelt överlapp 
beroende på vilken produkt du har 

valt.  Eventuellt överlapp i längsled 
ska vara minst 20 cm (se bilder på sid 7).

Att lägga tak över exempelvis en 
altan kräver en stabil och korrekt byggd 
stomme. Din byggvaruhandlare kan 
hjälpa dig att välja rätt virkesdimen-
sioner för att anpassa konstruktionen 
till den snözon som är aktuell där du 
ska bygga.

Trapetsplattorna Esslon®, Suntuf® och Skylon® är enkla att montera. De enda verktyg du behöver är en fintan-

dad fogsvans och en borrmaskin/skruvdragare. Till plattorna finns ett antal smidiga monteringstillbehör som 

t.ex. skruv med vinge, vägganslutning och tätningslist. På www.gop.se finns monteringsfilm som ger dig värde-

fulla tips vid montering.

Se monterings-
film på gop.se

för hjälpfulla tips 
och råd
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Bärlina 
Hammarband 
Takbalk 
Tvärregel / Kortling  
Vägganslutningslist 
Stolpe 
Vindskiva / Stänkbleck

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Överlapp för gop Esslon®Trapetsplattan skruvas fast med 
farmaskruv med vinge. Se till att 
skruven är ordentligt åtskruvad.

Överlapp för gop Suntuf® 
och gop Skylon®

Konstruktion stomme



GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB

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 Multiglas® – Starka, isolerande och kompletta kanaltak för uterum och vinterträdgårdar.

gop Isocover® – Lättviktig och stötabsorberande skyddsplast vid byggnation och renovering.

gop Entrétak® – Utmärkta för uppsättning vid ytterdörrar, fönster och terrassdörrar.

gop Plexiglas® – Plana, glasklara plastskivor för inglasning och hobbyprojekt.

gop Markränna® – Funktionell och stilren dränering för garage och terrass.

gop Isofond® – Effektivt fuktskydd för källargrunder och golv.

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 byggva-

ruhandeln 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!

Vi älskar plast - www.gop.se

Glasfiber & Plastprodukter
är kvalitets- och miljöcertifierade

gop Esslon®  I  gop Suntuf 
®  I  gop Skylon®

gop erbjuder noga utvalda plastprodukter för både proffset och hemmafixaren. I vårt breda sortiment 

hittar du starka varumärken som exempelvis gop Multiglas®, gop Esslon® och gop Suntuf®. För att förenk-

la för dig som kund har vi tre olika kategorier: Premium selection, Classic selection och Basic selection 

– så att du kan välja mellan bra, bättre och bäst.

Starka varumärken för alla behov

Återförsäljare
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