
FÖR ETT SKÖNARE UTELIV

DET TÅLIGA 
ALTERNATIVET TILL 

UTETAK AV GLAS
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En uteplats där du kan koppla av och umgås med vänner och 

familj sätter guldkant på tillvaron. Och med tak över huvudet 

har du det bra även när vädret är dåligt. 

Med gop Skyroof över uteplatsen kan du njuta mer av dina 

lediga stunder. Du kan äta fler frukostar och sommarluncher 

utomhus, och dåligt väder behöver inte längre betyda att  

det som skulle bli en trevlig grillkväll med goda vänner måste  

ställas in. Ett tak med glaslook över favoritplatsen gör dig 

mindre väderkänslig, helt enkelt. Dessutom blir de sköna som-

markvällarna både fler och längre. Med infravärme och några 

levande ljus på bordet har ni det varmt och mysigt under taket, 

långt efter det att solen har gått ner. 

GÖR MER AV 
SOMMAREN

FÖRDELAR MED gop SKYROOF PLANA TAK  

 › Högt ljusgenomsläpp.  

Transparenta takskivor med glaslook och 

92% ljusgenomsläpp. 

 › Filtrerar bort UV-strålning.  

Materialet gulnar inte och du skyddas 

från skadlig UV-strålning. 

 › Lättare och starkare än glas.  

Hälften så tungt men 7 gånger 

slagtåligare än glas. Ingen säkerhetsrisk 

oavsett snölast, hagel, kyla eller regn.

 › Framtaget för nordiska förhållanden.  

Slagtåliga takskivor och robusta tillbehör 

som tål snö och motverkar kondens.

 › Enkelt att montera.  

Smart profilsystem med förmonterade 

gummilister och täcklock med 

klickfunktion. 

 › 10 års garanti.  

gop levererar kvalitet och du kan vara 

säker på att produkterna håller vad de 

lovar.

 › Återvinningsbart. 

Takskivorna är tillverkade av akryl som är 

helt återvinningsbart.
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gop Skyroof är en idealisk lösning för dig som vill ha ett öppet 

och ljust tak över uteplatsen. Designen är modern, med fin 

symmetri mellan de transparenta takskivorna och det skräddar-

sydda profilsystemet, och monteringen är enkel. 

DET TÅLIGA ALTERNATIVET TILL GLAS

gop Skyroof är designat för skandinaviska förhållanden. Tak- 

skivorna är robusta, klarar snö och kyla och släpper in massor 

av härligt ljus, samtidigt som de håller den skadliga UV-strål-

ningen kvar på utsidan. Kvaliteten är mycket hög och materialet 

är helt återvinningsbart.

 Profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och 

enkelt. Alla mittprofiler och kantprofiler levereras med gum-

milisterna förmonterade. Och lockprofilen slår du enkelt på 

med en gummihammare istället för att behöva dra i massor 

av skruv.

 Tack vare den genomtänkta konstruktionen kan gop Skyroof 

monteras på en luftig underkonstruktion med färre tvärgående 

reglar. Det betyder att mer av det sköna ljuset når hela vägen 

fram till dig.  

SNYGGT,  
ENKELT OCH 
HÅLLBART
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Kombinationen av den vridstyva skivan och de skräddarsydda 

profilerna gör taket starkt och tåligt. Dessutom ger de vitlack-

erade profilerna och tillbehören en snygg och enhetlig finish till 

ditt nya tak.

Aluminiumprofilerna och tillbehören är designade för att göra 

helheten så stark, lätt och snygg som möjligt. Med tillbehören 

på plats ökar dessutom livslängden på ditt tak.

gop Skyroof är BASTA registrerad. Registreringen innebär att 

vi kan styrka att produkten klarar överenskomna egenskapskri-

terier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.

gop SKYROOF 10 mm 
Den 10 mm tjocka takskivan är tillverkad av akryl, ett starkt, tåligt 

och återvinningsbart material av mycket hög kvalitet. 

PRODUKTINFORMATION 

Material: Akryl   Ljusgenomsläpp: 92%

Konstruktion: Homogen U-värde: 4,9W/m2K

Tjocklek: 10 mm   Återvinningsbar: Ja

Bredd: 970 mm  Garantitid: 10 år

Längd: 3000, 3500, 4000, 4500 mm BASTA registrerad: Ja  

UV-skydd: Ja

Färg: Klar

TAKSKIVOR, 
PROFILER OCH 
TILLBEHÖR

gop MITTPROFIL 10 mm
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast.

Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

  Längd  Höjd

10 mm  3.5, 4, 5 m  20 mm

gop KANTPROFIL 10 mm
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast.

Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

  Längd Höjd

10 mm  3.5, 5 m  20 mm

gop FRAMKANTSPROFIL
Vitlackerad aluminiumprofil som fästs i takets framkant.

   Längd  Höjd

10 mm  3.33, 4.41 m  35 mm

43 mm

65 mm

65 mm

gop VÄGGANSLUTNING
Vitlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som 

tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett praktiskt 

avslut mot husväggen.

Längd

3.78, 5.15 m

gop TAKNOCK
Vitlackerad aluminiumprofil till sadeltak. Passar tak med upp till

20° taklutning.

Längd

3.78, 5.15 m

70 mm

26 mm

150 mm

32 mm

gop TÄTNINGSLIST
Självhäftande tätningslist till tvärregel och fram 

och bakreglar. 

gop MONTERINGSSKRUV
Självborrande skruv med torx.

6 m x 12 x 15 mm 4.8 x 32 mm

20 mm

20 mm

35 mm
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Takplastguiden.se är vår smarta digitala tjänst som hjälper dig 

att räkna ut komplett materialåtgång till ditt nya tak. Där finns 

allt du behöver för att förbereda arbetet och en komplett mon-

teringsanvisning som ger dig värdefulla tips vid monteringen. 

Läs alltid monteringsanvisningen innan du börjar bygga.

Det är enkelt att montera gop Skyroof. Takskivorna passar per-

fekt i profilsystemet, som är designat för att göra monteringen 

enkel och konstruktionen hållbar. Observera att det måste finnas 

en stabil underkonstruktion av takstolar och tvärgående reglar 

i trä på plats innan du börjar montera taket. Anpassa avståndet 

mellan tvärreglar efter beräknad snölast. Se tabellen på nästa 

sida för information om snölaster och tvärregelavstånd. 

 gop Skyroof tillåter en luftig underkonstruktion med få tvär-

gående reglar. Din byggvaruhandlare kan hjälpa dig att välja rätt 

virkesdimensioner för att anpassa konstruktionen till platsens 

förutsättningar och dina önskemål. När underkonstruktionen är 

på plats behöver du bara en fintandad fogsvans, en gummiham-

mare och en borrmaskin eller skruvdragare för att montera gop 

Skyroof.

PLANERING

MONTERING SNÖLASTER  
OCH TVÄR- 
REGELAVSTÅND

gop.se

› Takplastguiden

› Hitta återförsäljare

› Monteringsanvisning

För att bedöma vilken snölastzon som ska användas hänvisar vi till Boverkets hemsida. 

gops avståndsrekommendationer för tvärreglar vid olika snölaster.

SNÖLAST TVÄRREGELAVSTÅND 

0-200 kg/m2 1500 mm

300 kg/m2 1000 mm

400 kg/m2 600 mm

500 kg/m2 500 mm

TAKPLASTGUIDEN

STEG 1. TAKTYP

STEG 2. FÄRG OCH TJOCKLEK
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gop Skyroof 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 

produkter för ett skönare uteliv är du välkommen till 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.

UTEGOLV  
gop Woodlon är ett snyggt och så gott som 

underhållsfritt utegolv i träkomposit, speciellt 

utvecklade för skandinaviska förhållanden.

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 olika ändamål, till exempel i lantbruks-

miljöer, 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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gop.se

FÖR ETT SKÖNARE UTELIV
I över 50 år har vi utvecklat produkter för ett skönare uteliv 

till det skandinaviska hemmet och trädgården. Våra produkter 

hittas via återförsäljare inom byggvaruhandeln och är anpassa-

de efter vårt omväxlande nordiska klimat och miljö. Med smarta 

material och konstruktioner gör vi det enkelt för dig att uppleva 

mer. Oavsett om du är proffs, hemmasnickare eller livsnjutare.

 

Vårt jobb är att förvandla drömmar till verklighet. Dit de första 

solstrålarna når på morgonen. Eller de sista på kvällen. Där det 

går att gömma sig från vinden, regnet och mörkret. Vid muren, 

under trädet eller uppe på höjden. Alla de här platserna och 

tusen andra har vi sett framför oss när vi har tagit fram vårt 

sortiment. Dessa platser finns där, det handlar bara om att hitta 

dem och göra dem speciella. Och det har aldrig varit enklare.

gop


