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FÖRDELAR MED gop WOODLON 
 

› Tål påfrestningar från väder och vind

› Nästan underhållsfritt

› Skönt att gå på, flisar sig inte

› Behåller färg och finish 

› Lätt att lägga 
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Ett bra utegolv ska inte bara vara snyggt, det ska 

hålla länge utan en massa underhåll. Och det ska 

vara skönt att gå på. Precis som gop Woodlon.

Väljer du gop Woodlon till din uteplats får du ett 

utegolv med träets utseende och känsla i kombi- 

nation med plastens mjukhet, väderbeständighet 

och slitstyrka. Golvet behåller sitt utseende år efter 

år utan varken ytbehandling eller mycket under-

håll. Materialet är en blandning av träfiber och 

plast som ger styrka, snygg finish och står emot 

både stekande sol och hällande regn. Till skillnad 

mot många andra utegolv i träkomposit består 

gop Woodlon av solida boards som är designade 

för att tåla vårt tuffa skandinaviska klimat och 

våra skiftande årstider.

Det här är ett stabilt golv, och då menar vi inte 

bara hur det känns att gå på. Risken att det ska 

spricka eller slå sig är minimal, och det kommer 

aldrig någonsin att flisa sig. Känslan du får när  

du sätter dina bara fötter mot golvet är lika skön 

oavsett om det är den första eller tionde somma-

ren du går på det. 

 Även utseendet är anpassat till skandinaviska 

förhållanden och färgerna är speciellt framtagna 

för att gop Woodlon ska passa perfekt till våra 

byggnader och omgivningar. gop Woodlon Ele-

gance andas träkänsla och finns i fyra olika färger. 

gop Woodlon Original har en rillad yta och finns i 

två grå nyanser. Men designtänket slutar inte med 

det du ser. Tack vare de smarta tillbehören är gop 

Woodlon enkelt att lägga med perfekt resultat.

ETT VACKERT 
UTEGOLV SOM 
HÅLLER I ALLA 
VÄDER.
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gop Woodlon finns i två stilar: en med trästruktur och en  

med rillad yta. Båda är tuffa nog att stå emot väder och vind, 

samtidigt som de är snälla mot mjuka fötter. Vilken du ska välja 

är helt enkelt en fråga om vad du tycker bäst om.

VÅRA  
UTEGOLV

gop WOODLON ELEGANCE
gop Woodlon Elegance är ett utegolv med träkänsla. Kärnan 

består av solid träkomposit och ytskiktet är tillverkat av polymer 

med en naturtrogen trästruktur. Till skillnad från de flesta andra 

material blir det inte fläckigt eller missfärgat om du råkar spilla 

något på golvet, och det bleks heller inte av solen.

PRODUKTINFORMATION 

Innehåll: Träkomposit, 55% träfiber och 45% polyeten. Ytskikt av polymer.

Konstruktion: Solid

Färg: Light Grey, Grey, Brown, Antique

Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm

UV-skydd: Ja

Kalkylfaktor: 7,0 löpm/m2

Garantitid: 25 år  

LIGHT GREY

GREY

BROWN

ANTIQUE
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gop WOODLON ORIGINAL
gop Woodlon Original är tillverkat av solid träkomposit. Ena sidan 

är rillad och den andra är helt slät. Den rillade sidan lägger du med 

fördel uppåt, medan den släta sidan kan bli ett snyggt dekorele-

ment, till exempel som fris eller ram runt däcket.

PRODUKTINFORMATION 

Innehåll: Träkomposit, 55% träfiber och 45% polyeten.

Konstruktion: Solid

Färg: Light Grey, Dark Grey

Dimensioner: 5400 x 150 x 25 mm

Kalkylfaktor: 6,5 löpm/m2

Garantitid: 15 år 

LIGHT GREY

DARK GREY
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En stor fördel med träkomposit är att brädorna  

är formstabila och inte slår sig av fukt. Den egen-

skapen tillsammans med de specialdesignade till- 

behören gör att du enkelt kan få ett helt perfekt 

resultat när du lägger ditt gop Woodlon utegolv. 

Det monteras med dolda clips och tillhörande 

skruv. Clipsen ger ett konstant avstånd mellan brä- 

dorna samtidigt som de ges möjlighet att röra sig 

naturligt med årstidernas temperaturskiftningar.

Tillbehören gör det också möjligt för dig att med 

enkla medel förändra designen av ditt utegolv ge-

nom att lägga en fris eller ram runt däcket. Du kan 

få ditt nya utegolv precis som du vill ha det. 

TILLBEHÖR

gop WOODLON ELEGANCE CLIPS
Clips i svart plast för dold infästning. Med rostfri, svartlackad skruv.

gop WOODLON ELEGANCE

gop WOODLON ELEGANCE LÅSCLIPS
Låsclips i svartlackerad, rostfri metall för dold infästning.  Med 

rostfri, svartlackad skruv.

gop WOODLON ELEGANCE KANTCLIPS
Kantclips i svartlackerad, rostfri metall. Med rostfri, svartlackad 

skruv.

gop WOODLON ELEGANCE KANTLIST
Kantlist med monteringsspår enbart på en sida. Används som trapp-

nos eller ram runt utegolvet. Dimensioner: 5400 x 138 x 22,5 mm.

gop WOODLON ELEGANCE DEKORLIST
Dekorlist som ger ett fint avslut på utegolvets ytterkant och täcker 

eventuella monteringsspår. Dimensioner: 5400 x 138 x 10 mm.



11

gop WOODLON ORIGINAL

gop WOODLON ORIGINAL KANTCLIPS
Kantclips i rostfri metall för dold infästning. Med rostfri, svart- 

lackad skruv.

gop WOODLON ORIGINAL KANTLIST
Kantlist som täcker eventuella monteringsspår och ger utegolvet 

ett fint avslut. Dimensioner: 2800 x 50 x 50 mm.

gop WOODLON MONTERINGSSKRUV
Rostfri monteringsskruv som passar både till gop Woodlon  

Elegance och till gop Woodlon Original.

gop WOODLON ORIGINAL CLIPS
Clips i svartlackerad, rostfri metall för dold infästning. Med rostfri, 

svartlackad skruv.
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gop Woodlon är tåligt och hållbart, men precis som andra  

utegolv behöver det rengöras emellanåt. Smuts och skräp håller 

du enklast borta med en mjuk borste eller genom att moppa  

golvet. Använd vatten och ett milt handdiskmedel som gnuggas 

in med en mjuk borste och sköljs av med vatten. gop Woodlon 

tål tvätt med högtryck, max 120 bar. Tvätta golvet i längdrikt-

ningen. Använd aldrig roterande munstycken.

Att montera gop Woodlon är inte mer komplicerat än att  

lägga ett altangolv av trä. Men det är bra att känna till att  

tillvägagångssättet skiljer sig något från montering av  

traditionella trägolv. Så planera ditt utegolv och följ alltid  

monteringsanvisningen som du hittar på woodlon.se

SKÖTSEL

MONTERING

Original och Elegance kan läggas på såväl nya som befintliga reglar.

REKOMMENDERAT C/C-AVSTÅND 

Original i privat miljö: 500 mm

Original i offentlig miljö: 400 mm

Elegance i privat miljö: 400 mm

Elegance i offentlig miljö: 300 mm
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www.woodlon.se

› Bygg ditt utegolv 

› Beställ varuprover

› Hitta återförsäljare 

› Monteringsanvisning 
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Utegolv är bara en av alla produkter vi erbjuder. Vill du se mer 

av vad vi har att erbjuda för hem och trädgård så hittar du några 

exempel här nedanför. Och vill du se hela vårt sortiment av 

plast- och glasfiberprodukter är du välkommen till www.gop.se

EN DEL AV  
VÅRT STORA  
SORTIMENT

KANALTAK
gop Multiglas är ett komplett kanaltakssystem  

av slagtålig och isolerande kanalplast som ger ett 

behagligt ljusgenomsläpp till uterummet, altanen 

eller terrassen.

TRAPETSTAK
Ett utmärkt val om du vill ha en öppen taklösning 

med mycket ljusinsläpp – exempelvis över altanen, 

carporten eller cykelskjulet.

PLANA TAK
gop Skyroof är ett stilrent, ljust och modernt  

utetak med rena linjer i fina proportioner. 

ENTRÉTAK
Underhållsfria och tåliga entrétak som skyddar 

entré och dörr mot väder och vind.

MARKRÄNNOR
Högeffektiva och diskreta markrännor som klarar 

stora mängder vatten. 

SKYDDSPRODUKTER
Med skyddsprodukter från gop skyddar du säkert 

golv, väggar, fönster och dörrkarmar när du ska 

bygga, måla och renovera.

UTEFÖRVARING
Robusta och underhållsfria förvaringsboxar och 

förråd.

CARPORT
Stilrena och lättmonterade carportar som ger 

effektivt väderskydd för bilen, cyklar och annat  

du är rädd om. 

PLANA PLASTER
Underhållsfria och slitstarka plaster som passar 

en mängd mängd olika ändamål, till exempel  

i lant- bruksmiljöer, som skyddsplast eller kan 

användas för hobbybruk.

FÖRRÅDS- OCH GARAGETÄLT
Slitstarka förråds- och garagetält med gott om 

plats för förvaring av bil, maskiner, trädgårds-

redskap, byggmaterial och annat du inte vill ha 

utomhus.

ALTANTAK
Kompletta, stilrena altantak med takskivor av 

okrossbar kanalplast. 

PERGOLA
Kompletta, stilrena pergolor med takskivor av 

okrossbar kanalplast. 

VÄXTHUS
Tåliga och lättmonterade växthus med gott  

om plats för både odling och förvaring.
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www.gop.se

gop är ett familjeföretag som startade 1968. Med 50 år i bran-

schen och en passion för plast i alla dess former kan vi idag 

erbjuda ett brett sortiment för såväl konsumenter som företag.  

I vårt sortiment har vi både egenutvecklade produkter och 

marknadens starkaste varumärken. Gemensamt för allt vi sätter 

vårt namn på är att det uppfyller marknadens höga krav på 

funktion och kvalitet. Vi är kvalitets- och miljöcertifierade enligt 

ISO 9001 och ISO 14001 och samtliga våra huvudleverantörer 

har certifierade kvalitets- och miljöledningssystem. Vårt huvud- 

kontor finns i Kungsbacka och vi har försäljningskontor och 

lager i Stockholm och Oslo.

gop


