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FORDELER MED gop WOODLON TREKOMPOSITT

 › Slitesterk overflate med coating 360 grader.  

Maksimal beskyttelse mot flekker, bleking, 

fuktighet og insekter.

 › Resirkulert materiale.  

Fremstilt av 95% resirkulert materiale fra 

trefiber og polyetylen (PE).

 › Ingen giftige tilsetningsstoffer.  

Fri for farlig lim og kjemikalier.

 › Myk å gå på.  

Myke overflater garantert fri for flis. 

 › Vedlikeholdsfritt.  

Unngå årlig vedlikehold med olje og andre 

skadelige produkter.

 › Stabil og holdbar i nordisk klima.  

Solide bord som ikke knekker eller sprekker.

 › Opp til 25 års garanti.  

Lang levetid sparer både økonomi og miljø.
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Et godt utegulv skal ikke bare være pent, men 

også holde lenge uten å kreve mye vedlikehold. 

Og det skal være deilig å gå på. Akkurat som gop 

Woodlon.

Hvis du velger gop Woodlon til uteplassen, får 

du et utegulv med treets utseende og følelse i 

kombinasjon med plastens mykhet, værbestan-

dighet og slitestyrke. Gulvet bevarer utseendet år 

etter år, uten verken overflatebehandling eller mye 

vedlikehold. Materialet er en blanding av trefiber 

og plast, som gir styrke, pen finish og som tåler 

både stekende sol og høljende regn. I motsetning 

til mange andre utegulv i trekompositt består gop 

Woodlon av solide boards som er designet for 

å tåle det krevende skandinaviske klimaet og de 

skiftende årstidene.

 Dette er et stabilt gulv, og da mener vi ikke bare 

hvordan det føles å gå på. Det er minimal fare for 

at det skal sprekke eller slå seg, og det vil aldri no-

ensinne begynne å flise. Følelsen du får når man  

setter de bare føttene mot gulvet, er like deilig 

uansett om det er den første eller tiende somme-

ren du bruker det. 

 Også utseendet er tilpasset skandinaviske 

forhold, og fargene er spesielt utviklet for at gop 

Woodlon skal stå perfekt til våre bygninger og 

omgivelser. gop Woodlon oser av trefølelse og fås 

i fire ulike farger. Designet slutter ikke med det du 

ser. Takket være det smarte tilbehøret er det lett å 

legge gop Woodlon med perfekt resultat.

 Gop Woodlon finnes også som gulvplater, en 

eksklusiv klikkskive med naturlignende trestruk-

tur – perfekt for enklere montering på terrasse og 

balkong.

ET VAKKERT 
UTEGULV SOM 
HOLDER I ALL 
SLAGS VÆR.

VÅRE  
UTEGULV
gop Woodlon har en kjerne av massiv trekompositt og et ytter-

lag med en naturtro trestruktur. Kombinasjonen gjør materialet 

sterkt nok til å tåle vær og vind, samtidig som overflaten føles 

god mot bare føtter.

gop WOODLON ELEGANCE
gop Woodlon Elegance er et utegulv med trefølelse. Kjernen 

består av massiv trekompositt, og ytterlaget er produsert av 

polymer med en naturtro trestruktur. I motsetning til de fleste 

andre materialer blir det ikke flekkete eller misfarget hvis du skulle 

søle noe på gulvet, og det falmer heller ikke i solen.
LIGHT GREY

GREY

BROWN

ANTIQUE

PRODUCED BY

PRODUKTINFORMASJON 

Innhold: 95% resirkulert materiale fra trefiber og polyetylen (PE). Polymer-

overflatebelegg.

Konstruksjon: Massiv

Farge: Light Grey, Grey, Brown, Antique

Dimensjoner: 5400 x 138 x 22,5 mm

UV-beskyttelse: Ja

Beregningsfaktor: 7,0 lm/m2

Garantitid: 25 år  
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gop WOODLON DECO
gop Woodlon Deco er en solid trekompositt med klassisk rillet 

overflate som er både grepsikker og myk å gå på. Den glatte 

ryggen blir et naturlig designelement, for eksempel en frise eller 

ramme rundt gulvet. Brettets holdbare polymere overflatelag 

innkapsler bordet 360 grader og beskytter mot flekker og 

temperaturforskyvninger.

LIGHT GREY

BROWN

gop WOODLON GRANDE
gop Woodlon Grande er en eksklusiv solid trekompositt med en 

bredde og farge som gir utegulvet ditt et rustikt utseende som 

minner om gammelt tregulv. Den strukturerte overflaten har 

en naturlig trekonstruksjon i holdbar polymer 360 grader som 

innkapsler bordet og gjør gulvet motstandsdyktig mot flekker og 

skandinavisk klima.

PRODUKTINFORMASJON 

Innhold: 95% resirkulert materiale fra trefiber og polyetylen (PE). Polymer-

overflatebelegg.

Konstruksjon: Massiv

Farge: Walnut, Light Grey

Dimensjoner: 5400 x 210 x 22,5 mm

UV-beskyttelse: Ja

Beregningsfaktor: 4,7 lm/m2

Garantitid: 25 år  

PRODUKTINFORMASJON 

Innhold: 95% resirkulert materiale fra trefiber og polyetylen (PE). Polymer-

overflatebelegg.

Konstruksjon: Massiv

Farge: Light Grey, Brown

Dimensjoner: 5400 x 138 x 22,5 mm

UV-beskyttelse: Ja

Beregningsfaktor: 7,0 lm/m2

Garantitid: 25 år  

WALNUT

NYHET!

LIGHT GREY

LIGHT GREY

NYHET! gop WOODLON GOLVPLATTOR
Gop Woodlon gulvplater er en vedlikeholdsfri og eksklusiv solid 

klikkeskinne for terrasser og balkonger. Overflaten har en naturtro 

trestruktur i en slitesterk polymer som innkapsler platene 360 grader, 

noe som gjør gulvet motstandsdyktig mot flekker og skandinavisk 

klima. 

BROWN

NYHET!

PRODUKTINFORMATION 

Innhold: 95 % gjenvunnet materiale fra trefiber og polyten. Overflatelag av polymer.

Konstruksjon: Solid

Farge: Light Grey, Brown

Dimensjoner: 300 x 300 x 22,2 mm

UV-beskyttet: Ja

Pakket: 4 gulvbord/pakke (11 bord/m2)

Garantitid: 10 år 

 › Slitesterk UV-bestandig overflate kapslet 

360 grader

 › Rask og enkel montering uten verktøy

 › Solide boards perfekt for uteplassen 

eller balkonger

 › Velg blant to farger med naturtro 

trestruktur

 › Produsert av 95 % gjenvunnet materiale

 › Rustfri skruer

 › Vedlikeholdsfritt

FORDELER MED gop WOODLON GULVPLATER
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En stor fordel med trekompositt er at bordene  

er formstabile og ikke slår seg av fukt. Denne 

egenskapen, sammen med det spesialdesignede 

tilbehøret, gjør at du enkelt kan få et helt perfekt 

resultat når du legger ditt gop Woodlon utegulv. 

Det monteres med skjulte klips og tilhørende 

skruer. Klipsen gir en konsekvent avstand mellom 

bordene, samtidig som de får mulighet til å beve-

ge seg naturlig med temperaturvariasjonene.

Tilbehøret gjør også at du med enkle midler kan 

endre designet på utegulvet ved å legge en midt-

ramme eller ramme rundt gulvet. Du kan få det 

nye utegulvet akkurat slik du vil ha det. 

TILBEHØR

gop WOODLON KLIPS
Klips i svart plast for skjult innfesting. Med rustfri, svartlakkert 

skrue.

gop WOODLON LÅSEKLIPS
Låseklips i svartlakkert, rustfritt metall for skjult innfesting.  

Med rustfri, svartlakkert skrue.

gop WOODLON KANTKLIPS
Kantklips i svartlakkert, rustfritt metall. Med rustfri, svartlakkert 

skrue.

gop WOODLON KANTBORD
Kantbord med monteringsspor bare på en side. Brukes som 

trappenese eller ramme rundt utegulvet. 

Dimensjoner: 5400 x 138 x 22,5 mm.

Farge: Light Grey, Grey, Brown, Antique.

gop WOODLON DEKORLIST
Dekorlist som gir en fin avslutning på utegulvets ytterkant og dek-

ker eventuelle monteringsspor. 

Dimensjoner: 5400 x 138 x 10 mm.

Farge: Light Grey, Grey, Brown, Antique, Walnut.

gop WOODLON MONTERINGSSKRUE
Rustfri monteringsskrue.
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gop Woodlon er slitesterkt og holdbart, men akkurat som an-

dre utegulv må det rengjøres av og til. Rusk og rask holder du 

enklest borte med en myk kost eller ved å moppe gulvet. Bruk 

vann og et mildt vaskemiddel, og gni inn med en myk børste 

før du skyller av med vann. gop Woodlon kan vaskes med høy-

trykkspyler, maks. 100 bar. Vask gulvet i lengderetningen. Bruk 

aldri roterende munnstykker.

Det er ikke mer komplisert å montere gop Woodlon enn å legge 

et terrassegulv av tre. Men fremgangsmåten er litt annerledes enn 

ved legging av tradisjonelle tregulv. Så planlegg utegulvet, og følg 

alltid monteringsanvisningen, som du finner på woodlon.no

VEDLIKEHOLD

MONTERING

woodlon.no

› Bygg ditt eget utegulv 

› Bestill vareprøver

› Finn forhandler 

› Monteringsanvisning 

gop Woodlon kan legges både på nye og eksisterende lekter.

ANBEFALT C/C-AVSTAND 

gop Woodlon i privat miljø: 400 mm

gop Woodlon i offentlig miljø: 300 mm

gop WOODLON GULVPLATER
Gop Woodlon gulvplater for terrasse og balkong er et bra 

alternativ for deg som ønsker et solid utegulv med enkel og rask 

montering. Gulvet er enkelt å legge, da platene klikkes sammen 

uten noe bruk av verktøy. Klikkskiven demonteres bort like enkelt 

ved vinterlagring eller flytting. Les alltid monteringsanvisningen på 

woodlon.no før du begynner monteringen. 
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Utegulv er bare et av mange produkter vi tilbyr. Hvis du vil 

se mer av hva vi har å tilby for hjem og hage, finner du noen 

eksempler nedenfor. Og hvis du vil se hele sortimentet av 

produkter for et bedre uteliv kan du gå inn på gop.no.

EN DEL AV  
VÅRT STORE  
SORTIMENT

KANALTAK
gop Multiglas er et komplett kanaltaksystem  

av slagfast og isolerende kanalplast som gir et 

behagelig lysgjennomslipp til uterommet, altanen 

eller terrassen.

TRAPESTAK
Et utmerket valg om du ønsker en åpen takløs-

ning med mye lysinnslipp – for eksempel over 

altanen, carporten eller sykkelskuret.

FLATE TAK
gop Skyroof er et stilrent, lyst og moderne  

utetak med rene linjer i fine proporsjoner. 

ENTRÉTAK
Vedlikeholdsfrie og slitesterke entrétak som be-

skytter entré og dør mot vær og vind.

DRENERINGSRENNER
Svært effektive og diskré dreneringsrenner som 

håndterer store mengder vann. 

BESKYTTELSESPRODUKTER
Med beskyttelsesprodukter fra gop beskytter du 

sikkert gulv, vegger, vinduer og dørkarmer når du 

skal bygge, male og renovere.

UTENDØRS OPPBEVARING
Robuste og vedlikeholdsfrie oppbevaringsbokser 

og boder.

CARPORT
Stilrene og lettmonterte carporter som gir effek-

tiv værbeskyttelse for bilen, syklene og andre ting 

du ønsker å bevare. 

FLAT PLAST
Vedlikeholdsfri og slitesterk plast som passer til 

en rekke ulike formål, for eksempel i landbruks-

miljøer, som beskyttelsesplast eller til hobbybruk.

LAGER- OG GARASJETELT
Slitesterke lager- og garasjetelt med god plass 

til oppbevaring av bil, maskiner, hageredskaper, 

byggematerialer og annet du ikke vil ha utendørs.

ALTANTAK
Komplette, stilrene altantak med takplater av 

uknuselig kanalplast. 

PERGOLA
Komplette, stilrene pergolaer med takplater av 

uknuselig kanalplast. 

DRIVHUS
Solide og lettmonterte drivhus med god plass  

til både dyrking og oppbevaring.
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FOR ET BEDRE UTELIV
I over 50 år har vi utviklet produkter for et bedre uteliv til det 

skandinaviske hjemmet og hagen. Våre produkter finnes hos 

forhandlere innen byggevarehandelen og er tilpasset vårt 

skiftende nordiske klima og miljø. Med smarte materialer og 

konstruksjoner gjør vi det enkelt for deg å opplever mer. 

Uansett om du er proff, hjemmesnekker eller livsnyter. 

Vår jobb er å gjøre drømmer om til virkelighet. Der de første 

solstrålene treffer om morgningen, eller de siste forsvinner om 

kvelden. Der det er mulig å skjerme seg fra vind, regn og mørke. 

Ved muren, under treet eller oppe i høyden. Alle disse plassene 

og tusen andre har vi sett for oss når vi har satt sammen vårt 

sortiment. Disse stedene er der, det handler bare om å finne de 

og gjøre de spesielle. Og det har aldri vært enklere.

gop


