
KANALTAK – FÖR EN LJUS OCH SKÖN KÄNSLA

gop

MULTIGLAS
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Den svenska sommaren är kort. Och när den väl är här lämnar 

den många gånger en hel del att önska. Men låt inte vädret 

begränsa dina möjligheter – med våra kanaltak känns sommaren 

både längre och skönare.

Med gop Multiglas får du mer av det du har saknat. Ljuset 

släpps in och värmen stannar kvar länge. Sätt tak över terrassen 

och skaffa ett par infravärmare – mycket mer behövs inte för att 

du ska kunna njuta av fler ljumma sommarkvällar. 

 Bygger du väggar också så har du gjort utesäsongen dubbelt 

så lång – och förmodligen dubbelt så skön. I ett isolerat uterum 

kan du skapa en vinterträdgård fylld av olivträd och citrusträd, 

och få sommarkänsla året om.

SLÄPP IN 
LJUSET
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Ditt nya kanaltak ska ge dig ljus och värme i många år framöver. 

Därför har vi utvecklat takskivor av riktigt hög kvalitet och ett 

skräddarsytt profilsystem som gör monteringen enkel.

Kanaltakskivorna är speciellt utvalda för vårt skandinaviska 

klimat. De är slagtåliga, tål snölaster och har mycket goda 

isolerande egenskaper. De släpper in massor av härligt ljus, 

men håller de skadliga uv-strålarna kvar på utsidan.

 Profilsystemet gör att taket kan monteras snabbt och enkelt. 

Alla mittprofiler och kantprofiler kommer till exempel med 

gummilisterna monterade. Och lockprofilen slår du enkelt på 

med en gummihammare istället för att behöva dra i massor  

av skruv. 

 Den genomtänkta konstruktionen och det lätta materialet 

tillåter en luftigare underkonstruktion med färre tvärgående 

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

fram till dig. 

LÄTT, LUFTIGT 
OCH ENKELT 
ATT MONTERA
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FÖRDELAR MED gop MULTIGLAS
 
› Släpper igenom mycket ljus

› Filtrerar bort UV-strålning

› Håller kvar värmen

› Lätt konstruktion kräver färre reglar 

› Enkelt att montera

› Konstruerat för nordiska förhållanden



6

Skivorna har goda isolerande egenskaper och är mycket stabila. 

De finns i tjocklekar från 10 till 50 mm och det gör att det alltid 

finns en dimension som passar för det du vill bygga, oavsett om 

du tänkt dig ett enkelt tak över terrassen, ett välisolerat uterum 

för användning året om eller ett prunkande växthus. Takskivorna 

finns dessutom i flera olika färger så att du ska kunna hitta ett 

tak som passar dina behov. Ett opalvit tak skapar ett behagligt  

ljusgenomsläpp, ett rökfärgat tak släpper igenom mindre ljus 

och ett klart tak ger maximalt ljus- och värmegenomsläpp, vilket 

gör att det du odlar trivs och växer snabbt. 

gop MULTIGLAS 10 MM
Ett utmärkt skärmtak där det inte ställs så stora krav på isolerings-

värdet, till exempel oisolerade uterum, växthus, över terrassen,  

pergolan, eller carporten.

PRODUKTINFORMATION 

Material: Polykarbonat  Ljusgenomsläpp: 50%

Konstruktion: X-konstruktion  U-värde: 5,5W/m2K

Tjocklek: 10 mm   UV-skydd: Ja

Bredd: 1050 mm   Återvinningsbar: Ja 

Längd: 3000, 3500, 4000, 5000 mm  Garantitid: 10 år

Färg: Opalvit   

VÅRA  
TAKSKIVOR
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gop MULTIGLAS 32 MM
Med ett U-värde lika lågt som ett 3-glasfönster passar gop  

Multiglas 32 mm utmärkt för dig som vill använda uterummet eller 

vinterträdgården året runt.

gop MULTIGLAS 50 MM
Vår styvaste och mest isolerande kanaltakskiva, speciellt framtagen 

till vinterträdgårdar och uterum för användning året runt. U-värdet 

är lika lågt som fönster till passivhus.

gop MULTIGLAS 16 MM
Perfekt till uterum med isolerade väggar och golv som du önskar 

använda under en stor del av året. Vår opalvita färg är unik och 

tillverkas med en extra diffuserande färg som skapar ett mycket 

behagligt ljusgenomsläpp.

PRODUKTINFORMATION  

Material: Polykarbonat  Ljusgenomsläpp opalvit: 40%

Konstruktion: M-konstruktion Ljusgenomsläpp rök: 12%

Tjocklek: 32 mm  Ljusgenomsläpp klar: 39%

Bredd: 1200 mm  U-värde: 1,1 W/m2K

Längd: 3000, 4000, 4500 (endast opalvit)  UV-skydd: Ja

5000, 6000 mm  Återvinningsbar: Ja

Färg: Opalvit, rök, klar Garantitid: 10 år

PRODUKTINFORMATION 

Material: Polykarbonat Ljusgenomsläpp: 33%

Konstruktion: M-konstruktion U-värde: 0,8 W/m2K

Tjocklek: 50 mm  UV-skydd: Ja

Bredd: 1200 mm  Återvinningsbar: Ja

Längd: 3500, 4000, 5000, 6000 mm  Garantitid: 10 år

Färg: Opalvit

PRODUKTINFORMATION  

Material: Polykarbonat  Ljusgenomsläpp opalvit: 55%

Konstruktion: X-konstruktion Ljusgenomsläpp rök: 40%

Tjocklek: 16 mm  Ljusgenomsläpp klar: 70%

Bredd: 980 mm, 1200 mm (endast opalvit) U-värde: 2,0W/m2K

Längd: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, UV-skydd: Ja

4500 (endast opalvit) 5000, 6000 mm Återvinningsbar: Ja

Färg: Opalvit, rök, klar Garantitid: 10 år 
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Vårt skräddarsydda profilsystem gör taken lätta att montera. 

Kombinationen av material skapar en bruten köldbrygga som 

motverkar kondens. Dessutom ger de vitlackerade profilerna 

en snygg och enhetlig finish till ditt nya tak.

PROFILER OCH  
TILLBEHÖR

gop MITTPROFIL 10/16/32 MM
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast.  

Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

Takskiva  Längd  *Tjocklek

10 mm  3.5, 4, 5, 6 m  20 mm

16 mm  3.5, 4, 5, 6 m  26 mm

32 mm  4, 5, 6 m  42 mm

gop KANTPROFIL 10/16/32 MM
Vitlackerad aluminiumprofil med täcklock av slitstark plast.  

Levereras med färdigmonterad gummilist med vit kant.

Takskiva Längd *Tjocklek

10 mm  3.5, 5 m  20 mm

16 mm  3.5, 4, 5, 6 m  26 mm

32 mm  4, 5, 6 m  42 mm

gop KANTPROFIL 50 MM
Profil i vit plast med integrerad vit gummilist. Extra goda  

isolerande egenskaper.

Takskiva  Längd  Tjocklek

50 mm  4, 5, 6 m  61 mm 

gop MITTPROFIL 50 MM
Profil i stark plast med integrerad vit gummilist. Extra goda  

isolerande egenskaper.

Takskiva  Längd  Tjocklek

50 mm  4.5, 6 m  61 mm

55 mm

61 mm

65 mm

65 mm

55 mm

61 mm

*

*
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gop FÖRSEGLINGSTEJP
Transparent förseglingstejp som förebygger 

igensättning av dräneringstejp genom att täta 

över takskiva och framkantsprofilen.

gop DRÄNERINGSTEJP
Appliceras på takskivans fram- och bakkant. 

Tejpen stabiliserar den luft som finns i skivans 

kanaler och motverkar intrång av insekter och 

smuts.

gop TÄTNINGSLIST
Självhäftande tätningslist till tvärregel. Förhin-

drar lokala värmebryggor och isolerar mellan 

skiva och regel.

gop MONTERINGSSKRUV
Självborrande skruv med torx.

9.4 x 30 mm

Takskiva  Mått

10 mm och 16 mm  15 m x 50 mm

32 mm och 50 mm  15 m x 75 mm

6 m x 12 x 15 mm

4.8 x 32 mm

gop VÄGGANSLUTNING
Vitlackerad aluminiumprofil med färdigmonterad gummilist som 

tätar takkonstruktionen, håller vatten borta och ger ett snyggt 

avslut mot husväggen.

Längd

3.78, 5.15 m

gop FRAMKANTSPROFIL
Vitlackerad aluminiumprofil som fästes i takets framkant.

Takskiva  Längd  *Tjocklek

10 mm  3.33, 4.41 m  35 mm

16 mm  3.78, 5.15 m  45 mm

32 mm  3.78, 5.02 m  61 mm

50 mm  3.725, 4.945 m  80 mm

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

20° taklutning.

Längd

3.78, 5.15 m

43 mm

*

70 mm

26 mm

150 mm

32 mm



10



11



12

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, samt en monterings-

film och en komplett monteringsanvisning som ger dig värde-

fulla tips vid monteringen. Läs alltid monteringsanvisningen 

innan du börjar bygga.

Det är enkelt att montera gop Multiglas. 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 takstolar och tvärreglar efter takskivans dimensioner och 

snözoner. Se tabellen på nästa sida för information om snölaster 

och regelavstånd.

 gop Multiglas 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 

Multiglas.

PLANERING

MONTERING



13

SNÖLASTER OCH  
REGELAVSTÅND

www.gop.se

› Takplastguiden

› Hitta återförsäljare

› Monteringsanvisning

› Monteringsfilm

  10 mm 16 mm 16 mm 32 mm 50 mm
Snözon Snölast (1050 mm) (980 mm) (1200 mm) (1200 mm) (1200 mm)

Snözon 4 200 kg/m2 800 mm 1900 mm 1800 mm 2500 mm 3000 mm

Snözon 3 150 kg/m2 1000 mm 2200 mm 2100 mm 3000 mm 3500 mm

Snözon 2 100 kg/m2 1500 mm 3200 mm 3000 mm 3800 mm 4300 mm

Snözon 1 75 kg/m2 1750 mm 4200 mm 3500 mm 4500 mm 5000 mm

  10 mm 16 mm 16 mm 32 mm 50 mm
Skivans bredd  (1050 mm) (980 mm) (1200 mm) (1200 mm) (1200 mm)

  1085 mm 1015 mm 1235 mm 1235 mm 1220 mm

AVSTÅND TVÄRREGLAR

AVSTÅND TAKSTOLAR

Snözonskartan är en förenklad version. För en mer detaljerad karta besök boverket.se.

4

1

2

3



14

Kanaltak 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

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. 

UTEGOLV  
gop Woodlon är ett snyggt och så gott som 

underhållsfritt utegolv i träkomposit, speciellt 

utvecklat 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.

CARPORT
Stilrena och lättmonterade carportar som ger 

effektivt väderskydd för bilen, cyklar och annat  

du är rädd om.

UTEFÖRVARING
Robusta och underhållsfria förvaringsboxar och 

förråd.

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


