
FÖR ETT SKÖNARE UTELIV

gop

ENTRÉTAK



2 3

Stilrent entrétak i premiumutförande med rostfria konsoler (V2A) 

och robust takskiva av laminerat säkerhetsglas. Entrétaket har 

mycket hög belastningsförmåga och är anpassat efter skandina-

viskt klimat då det klarar stora mängder snö. Den stabila konstruk-

tionen skyddar din dörr och entré under många år framöver.

FÖRDELAR

PRODUKTINFORMATION Storlek Konsoler Takskiva Vikt

gop Entrétak Hydra HD 140 B: 1400 x D: 800 x H: 195 mm Rostfritt stål V2A Laminerat säkerhetsglas 
klar 8 mm 34 kg

gop Entrétak Hydra HD 160* B: 1600 x D:1000 x H:195 mm Rostfritt stål V2A Laminerat säkerhetsglas
klar 10 mm 54 kg

 › Premium design och kvalitet 

 › Robust takskiva av laminerat säkerhetsglas

 › Stadiga konsoler av rostfritt stål V2A

 › Framtaget för nordiska förhållanden

 › Hög belastningsförmåga – tål upp till 100 kg/m² snölast

gop ENTRÉTAK HYDRA HD

* Beställningsvara

1400/1600 mm

800/1000 mm

195 mm

Konsoler av rostfritt stål V2A

Takskiva av klart 
laminerat säkerhetsglas

Tål snölast upp till 100 kg/m2

Komplett med tillbehör

gop Entrétak Hydra HD 140

gop Entrétak Hydra HD 160
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Ett modernt entrétak med perforerade konsoler av rostfritt stål 

(V2A) och robust takskiva av laminerat säkerhetsglas. Välbalan-

serad design som passar de flesta fasader. Entrétaket har mycket 

hög belastningsförmåga och är anpassat efter skandinaviskt klimat 

då det klarar stora mängder snö. Den stabila konstruktionen skyd-

dar din dörr och entré under många år framöver.

FÖRDELAR

 › Premium design och kvalitet

 › Robust takskiva av laminerat säkerhetsglas 

 › Stadiga konsoler av rostfritt stål V2A 

 › Framtaget för nordiska förhållanden

 › Hög belastningsförmåga – tål upp till 100 kg/m² snölast

gop ENTRÉTAK ORION HD/LT

PRODUKTINFORMATION Storlek Konsoler Takskiva Vikt

gop Entrétak Orion HD/LT 140 B: 1400 x D: 900 x H: 160 mm Rostfritt stål V2A Laminerat säkerhetsglas 
klar 8 mm 32.2 kg

gop Entrétak Orion HD/LT 160* B: 1600 x D: 900 x H: 160 mm Rostfritt stål V2A Laminerat säkerhetsglas 
klar 8 mm 35.8 kg

* Beställningsvara

1400/1600 mm
90 cm

160 mm

Konsoler av rostfritt stål V2A

Takskiva av klart 
laminerat säkerhetsglas

Tål snölast upp till 100 kg/m2

Komplett med tillbehör

gop Entrétak Orion HD/LT 140

gop Entrétak Orion HD/LT 160
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Ett modernt entrétak med luftigt intryck. Den transparenta 

UV-skyddade takskivan av akryl monteras på välvda konsoler, vil-

ket gör att regn enkelt rinner bort från fasaden. Robusta konsoler 

av rostfritt stål (V2A) och väggfäste av aluminium ger entrétaket 

ett stilrent utförande som passar dörrar och hus i många olika 

stilar. Eftersom taket finns i totalt fyra olika bredder finns många 

möjligheter som passar just din entré.

FÖRDELAR

 › Modern och stilren design

 › Tillgänglig i 4 bredder – upp till 3000 mm

 › Robusta konsoler i rostfritt stål V2A 

 › Väggfäste och integrerad regnränna av aluminium

 › Takskiva av UV-skyddad klar akryl

 › Framtaget för nordiska förhållanden

 › Tålig konstruktion – tål upp till 75 kg/m² snölast

gop ENTRÉTAK VEGA PT/ET

900 mm 1600/2000/2400/3000 mm
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PRODUKTINFORMATION Storlek Konsoler/Väggfäste Takskiva Vikt

gop Entrétak Vega PT/ET 160 B: 1600 x D:900 x H: 225 mm Rostfritt stål V2A, aluminium Klar akryl 4 mm 15 kg

gop Entrétak Vega PT/ET 200* B: 2000 x D:900 x H: 225 mm Rostfritt stål V2A, aluminium Klar akryl 4 mm 20 kg

gop Entrétak Vega PT/ET 240* B: 2400 x D:900 x H: 225 mm Rostfritt stål V2A, aluminium Klar akryl 4 mm 24 kg

gop Entrétak Vega PT/ET 300* B: 3000 x D:900 x H: 225 mm Rostfritt stål V2A, aluminium Klar akryl 4 mm 28 kg

 

Konsoler av i rostfritt stål V2A, 
väggfäste av aluminium

Takskiva av klar akryl

Tål snölast upp till 75 kg/m2

Komplett med tillbehör* Beställningsvara

gop Entrétak Vega PT/ET 200

gop Entrétak Vega PT/ET 160

gop Entrétak Vega PT/ET 240
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Stilrent och tidlöst entrétak som passar de flesta hus och fasader. 

De robusta konsolerna av rostfritt stål (V2A) och den UV-skydda-

de takskivan av slagtålig akryl ger ett tåligt tak som skyddar din 

entré i många år framöver. Entrétaket har integrerade regnrännor 

i aluminium och ett dolt dräneringssystem som snabbt och en-

kelt leder bort regnvatten. Takets smarta vägganslutning skyddar 

dessutom din fasad från smuts som annars lätt fastnar mellan tak 

och fasad.

FÖRDELAR

 › Robusta konsoler av rostfritt stål V2A

 › Slagtålig och UV-skyddad takskiva av klar akryl

 › Tidlös design som passar de flesta hus

 › Integrerade rännor som leder bort regn

 › Framtaget för nordiska förhållanden

 › Tålig konstruktion – tål upp till 75 kg/m² snölast

gop ENTRÉTAK SOLARIS PT/L | PT/XL

1900 mm

950 mm
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PRODUKTINFORMATION Storlek Konsoler Takskiva Vikt

gop Entrétak Solaris PT/L 150 B: 1500 x D: 950 x H: 170 mm Rostfritt stål V2A Klar akryl 4 mm 18 kg

gop Entrétak Solaris PT/L 190 B: 1900 x D: 950 x H: 170 mm Rostfritt stål V2A Klar akryl 4 mm 20 kg

gop Entrétak Solaris PT/L 270* B: 2700 x D: 950 x H: 170 mm Rostfritt stål V2A Klar akryl 4 mm 29 kg

gop Entrétak Solaris PT/XL 205* B: 2050 x D: 1420 x H: 250 mm Rostfritt stål V2A Klar akryl 6 mm 42 kg

 

Konsoler av rostfritt stål V2A

Takskiva av klar akryl

Tål snölast upp till 75 kg/m2

Komplett med tillbehör* Beställningsvara

2700 mm

950 mm
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gop Entrétak Solaris PT/L 150

gop Entrétak Solaris PT/XL 205

gop Entrétak Solaris PT/L 190

gop Entrétak Solaris PT/L 270
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PRODUKTINFORMATION Storlek Konsoler/Väggfäste Takskiva Vikt

gop Entrétak Lynx PT/LD B: 1500 x D: 900 x H:220 mm Pulverlackerad aluminium Klar akryl 3 mm 9,5 kg

Färdigmonterat entrétak i hög kvalitet och stilren design som 

passar de flesta skandinaviska hus. Moderna fyrkantiga konsoler 

i robust pulverlackerad aluminium som klarar påfrestningar från 

väder och vind. Taket levereras komplett och färdigmonterat, det 

enda som krävs är montering mot just din fasad. Slagtålig takskiva 

av UV-skyddad klar akryl.

FÖRDELAR

 › Levereras färdigmonterat för snabb uppsättning

 › Slagtålig och UV-skyddad takskiva av klar akryl

 › Modern design som passar de flesta hus

 › Robusta fyrkantiga konsoler i pulverlackerad aluminium

 › Framtaget för nordiska förhållanden

 › Tålig konstruktion – tål upp till 75 kg/m² snölast

gop ENTRÉTAK LYNX PT/LD

Konsoler av pulverlackerad 
aluminium

Takskiva av klar akryl

Tål snölast upp till 75 kg/m2

Komplett med tillbehör
Färdigmonterat

gop Entrétak Lynx PT/LD

gop Entrétak Lynx PT/LD
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Energisnål LED-belysning:

LED Panel

Ljusstyrka:  1 x 12 W

Färgtemperatur:  2700 K varmvit

Diameter:  165 x 165 mm

Färg armatur: Chrome

Lumen (ljusflöde): 780 lm

Livslängd:  30.000 h

Energimärkning:

Skapa en effektfull och väderskyddad entré i modern design. 

Entrétakets kubiska design och tydliga linjer passar många olika 

fasader och hus. Taket är tillverkat av pulverlackerad aluminium i 

antracit med en insida av EPS-isolering, vilket garanterar maximal 

stabilitet och minimerar ljudet av regn. Under entrétaket finns en 

integrerad energisnål LED-belysning som lyser upp entrén och gör 

den extra välkomnande.

KOMPLETTERANDE VINDSKYDD
Komplettera gop Entrétak Block BS med ett mångsidigt vind-

skydd. Vindskyddet kompletterar ditt entrétak med en effektfull 

design samtidigt som det skyddar din entré ytterligare mot regn 

och vind. För en enhetlig look är vindskyddet utformat i samma 

färg som tak och tillverkat slagtålig pulverlackerad aluminium. 

Vindskyddet passar många olika fasader och går att montera mot 

entrétakets båda sidor.

FÖRDELAR

 › Levereras färdigmonterat för snabb uppsättning

 › Modern och effektfull design 

 › Hög hållbarhet och stabilitet

 › EPS-isolering som minimerar ljud från regn

 › Integrerad LED-belysning

 › Framtaget för nordiska förhållanden

 › Vindskydd går att köpa till och kan monteras mot takets båda sidor

 › Hög belastningsförmåga – tål upp till 150 kg/m² snölast (100 kg/m2 utan 

monterat vindskydd)

gop ENTRÉTAK BLOCK BS

PRODUKTINFORMATION Storlek Material Vikt

gop Entrétak Block BS* B: 1600 x D: 900 x H: 145 mm
Pulverlackerad aluminium, 

EPS-isolering
30 kg

gop Entrétak Block BS Vindskydd* B: 145 x D: 900 x H: 2200 mm
Pulverlackerad aluminium, 

EPS-isolering
40 kg

* Beställningsvara Färdigmonterat

145 mm

1600 mm

900 mm
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900 mm

Regn samlas upp och avleds åt sidan 
tack vare entrétakets smarta front.

Ytskikt av  
pulverlackerad  
aluminum

Ljudabsorberande 
EPS-isolering 

Tål snölast upp till 150 kg/
m2 med vindskydd.  
100 kg/m2 endast tak.

Komplett med till-
behör

Vindskydd kan monteras på 
takets båda sidor
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PRODUKTINFORMATION Storlek Konsoler/Väggfäste Takskiva Vikt

gop Entrétak Stratus 1505 B: 1505 x  D: 915 x  H :175 mm
Pulverlackerad galvaniserad 

stål
Klar akryl 4 mm 23,8 kg

gop Entrétak Stratus 2055 B: 2055 x D: 915 x H: 175 mm
Pulverlackerad galvaniserad 

stål
Klar akryl 4 mm 16,8 kg

Stratus Förlängningskit
Genom att koppla samman två eller flera entrétak Stratus med förlängningskit är 
det enkelt att skapa entrétak med en mängd olika bredder.

PRODUKTINFORMATION Storlek Konsoler/Profiler Takskiva Vikt

gop Entrétak Lucida B: 1350 x D: 890 x H: 155 mm Pulverlackerad galvaniserad stål, 
natureloxerat aluminium

Klar polykarbonat 
3 mm 12,26 kg

gop Stratus är ett underhållsfritt och lättmonterat entrétak av hög 

kvalitet som ger ett utmärkt skydd vid entréns ytterdörr, fönster, al-

tandörr eller liknande och är motståndskraftigt mot vårt skandinaviska 

klimat året om. Takskivan består av en slagtålig 4 mm klar akrylskiva 

med 100% UV-skydd. Slitstarka, rostbeständiga aluminiumprofiler och 

robusta pulverlackerade galvaniserade stålkonsoler håller takskivan på 

plats. Effektiv ränna i takets framkant leder regnvatten åt sidan. Dold 

gummitätning i takets bakkant tätar mot vägg. Entrétaket finns i flera 

bredder.

Lättmonterat entrétak med takskiva av 3 mm slagtålig polykarbonat 

som ger dörrar och fönster ett effektivt skydd mot UV-strålning såväl 

som regn, hagel, löv, snö och is. Det 100 %-iga UV-skyddet förhindrar 

gulning och håller takskivan fin under många år framöver. Konsoler av 

galvaniserat lackat stål och väggprofiler av natureloxerat aluminium. 

Inbyggd ränna leder regnvatten i sidled.

FÖRDELAR FÖRDELAR

 › Underhållsfritt

 › Enkel och snabb uppsättning

 › Modern och stilren design

 › Robusta konsoler av lackat stål

 › Slagtålig takskiva av 4 mm klar akryl

 › Takskiva med UV-skydd

 › Effektivt skydd för dörr och fönster

 › Tålig konstruktion – tål upp till 100/150 kg/m² snölast

 › Underhållsfritt

 › Enkel och snabb uppsättning

 › Modern och stilren design

 › Slagtålig takskiva av UV-skyddad polykarbonat

 › Effektivt skydd för dörr och fönster

 › Tålig konstruktion – tål upp till 80 kg/m² snölast

gop ENTRÉTAK STRATUS gop ENTRÉTAK LUCIDA

gop Entrétak Stratus 2055 gop Entrétak Lucida

1350 mm
890 mm

H
öj

d
 1

55
 m

m

915 mm915 mm

2055 mm
1505 mm

H
öj

d
 1

75
 m

m

H
öj

d
 1

75
 m

m



Vårt sortiment av entrétak är bara en del 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.

KORRUGERAD PLAST
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 underhållsfritt ute-

golv i träkomposit, speciellt utvecklat för skandi-

naviska förhållanden.

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 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

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, Oslo och på Sjælland.

gop


