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www.woodlon.se

Underhållsfria utedäck

gop Woodlon®  I  Träkomposit

Ett modernt alternativ till hårda träslag



2



3

Visst vore det härligt att kunna njuta mer av våren och sommaren? Att ta vara på solvarma stunder på utedäcket 
utan en tanke på underhåll och träolja. Med ett utedäck från gop Woodlon kan du ägna dig åt betydligt roligare 
saker, som att koppla av med familjen till exempel. Våra lättskötta utedäck behöver endast minimalt med underhåll. 
Dessutom är den mjuka, behagliga ytan snäll mot bara fötter och garanterat fri från flisor. En modern lösning för dig 
som älskar uteliv, med andra ord.

Förenar det bästa från två världar
gop Woodlon tillverkas av ett 
träkompositmaterial som förenar 
det bästa från två världar: 
träets utseende och känsla i 
kombination med plastens mjukhet, 
väderbeständighet och slitstyrka. 
Materialet ser ut som trä, är mjukt 

att gå på och behöver aldrig oljas 
eller målas. Och det bästa av allt är 
att det behåller sitt vackra utseende 
under många år framöver. 

Många användningsområden
gop Woodlon används främst som 
material till utedäck, men passar 

även utmärkt till utsatta däckytor 
som exempelvis poolområden eller 
bryggor. Materialets slagtålighet gör 
att det också lämpar sig perfekt i 
offentliga miljöer som uteserveringar 
och liknande.

Tid och plats att njuta
gop Woodlon®
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Sortiment
gop Woodlon® finns i två olika utföranden, Elegance och Original. Oavsett vilken av produkterna du väljer kan du 
vara säker på att du får ett robust utedäck som håller under en lång tid framöver. I sortimentet finns ett flertal 
smidiga tillbehör som underlättar vid montering och förlänger däckets hållbarhet. Läs alltid monteringsinstruktioner 
innan montering, kom ihåg att däcket behöver monteras efter våra instruktioner för att garanti ska gälla. 
Monteringsanvisningar och mer information hittar du på woodlon.se. Där finns även inspirerande bilder och 
monteringsfilm som visar hur du enklast går tillväga när du monterar gop Woodlon®.

Solid board med en rillad och en slät sida. Den rillade sidan är den du lägger uppåt, medan den 

släta sidan blir ett vackert dekorelement, t.ex. som fris eller ram runt däcket. 15-års garanti.

gop Woodlon® Original

Färg  Light Grey, Dark Grey
Dimension  5 400 x 150 x 25 mm
Kalkylfaktor 6,5 löpm/kvm

C/C Privat miljö 500 mm
C/C Offentlig miljö 400 mm

C/C Privat miljö 400 mm
C/C Offentlig miljö 300 mm

Solid board med ett unikt ytskikt av polymerplast som kapslar in boarden och skyddar den mot repor, fläckar och 

missfärgningar. Boardens kärna är tillverkad av återvunna material som adderar styrka och hållbarhet till boarden. 

25-års garanti.

gop Woodlon® Elegance

Färg  Light Grey, Grey, Brown
Dimension  5 400 x 138 x 22,5 mm
Kalkylfaktor 7,0 löpm/kvm
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Original Clips m. skruv
Torx: T15 

100 st / förp.
Rostfri, svartlackerad

Original Kantprofil

Light Grey, Dark Grey
50 x 50 x 2 800 mm

Original Kantclips m. skruv
Torx: T15 

20 st / förp.

Tillbehör
Elegance T-clips m. skruv
Torx: T15 

100 st / förp.
Svart plast 

Elegance T-låsclips m. skruv
Torx: T15 

25 st / förp.
Rostfri, svartlackerad

Monteringsskruv Självborrande 
Passar både Original och Elegance
Rostfri, 50 st / förp.

Elegance Dekorlist
Light Grey, Grey, Brown
138 x 10 x 5 400 mm

Elegance Kantclips m. skruv
Torx: T15 

25 st / förp.
Rostfri, svartlackerad

Se monteringsfilm på 
woodlon.se  för hjälpfulla tips 

och råd vid montering!



6
Australia

gop Woodlon® Elegance

gop Woodlon® Elegance

gop Woodlon® Elegance

gop Woodlon® Elegance

gop Woodlon® Original

gop Woodlon® Original
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Austria

gop Woodlon® Elegance gop Woodlon® Elegance

gop Woodlon® Elegance

gop Woodlon® Elegance

gop Woodlon® Original

gop Woodlon® Original
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Skötselråd

En av de största fördelarna med gop Woodlon® är att det bara kräver ett minimum av underhåll – och till skillnad 
från trä behöver det aldrig oljas eller målas. Precis som alla typer av utedäck behöver gop Woodlon® rengöras 
emellanåt, dessutom är golvet så mycket finare när det är rent. 

Utedäcket med minimalt underhåll 

Ett rent däck håller längre
Smuts och skräp håller du enklast 
borta med en mjuk kvast eller genom 
att moppa däcket. Se till att sopa 
bort kvarliggande löv och smuts. 
Däcket mår bra av att tvättas av då 
och då med varmt vatten och ett 
milt handdiskmedel som gnuggas in 
med en mjuk kvast. Låt verka i ca 15 

minuter och skölj därefter med varmt 
vatten.

Krävs det grövre rengöring går det bra 
att använda en vanlig högtryckstvätt. 
Däcket tål tvätt med högtryck max 
120 bar. Tvätta boarden i längdrikt-
ningen, använd inte roterande mun-
stycken.

Boarden trivs bäst i solljus så att det 
får torka emellanåt. Eventuell algbild-
ning och fågelspillning ska tvättas så 
snart som möjligt för att förhindra be-
stående fläckar.

Se efter ditt däck och håll det fritt från 
smuts så kan du njuta av det under en 
lång tid framöver.



Utedäcket med minimalt underhåll 

Tips för behandling av fläckar
Behandla fläckar av fett, vin, m.m. omgående med 
handdiskmedel och vatten. Skölj därefter noggrant. Svårare 
fläckar kan också avlägsnas med tvättmedel (obs använd 
endast tvättmedel utan blekmedel, kulörtvättmedel). 
Blöt den nedsmutsade ytan och strö därefter tvättmedlet 
på fläcken. Gnugga in det lätt. Låt medlet verka ett tag, 
beroende på fläckens innehåll och storlek. Skura golvet och 
skölj det därefter noggrant.
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Vanliga frågor och svar
Varför ska jag välja träkomposit från gop Woodlon® 
framför traditionellt trä?

• Materialet kräver minimalt med underhåll, det räcker      
med en avspolning emellanåt.

• gop Woodlon® är ett långsiktigt alternativ som håller länge.

• Materialet bryts inte ner eller ruttnar.

• Behåller sitt utseende under åtskilliga år.

• Fritt från flisor och sprickor.

• Materialet behöver ingen ytbehandling och är lätt att 
hålla rent. 

• Låg totalkostnad tack vare lång hållbarhet.

• Finns i flera naturliga färger och olika ytstrukturer.

Vad består gop Woodlon® av?

gop Woodlon® är en träkomposit tillverkad av återvunnen 
polyetenplast och träfiber av restprodukter från 
möbelindustrin.  Träkomposit ger ditt utedäck en rad 
fördelar som traditionella träslag saknar. Tack vare 
kombinationen av de olika materialen får utedäcket en 
mängd goda egenskaper, som exempelvis lång livslängd, 
väderbeständighet och mycket god fukttålighet.

Kan man lägga gop Woodlon® runt 
poolen eller på bryggan?

gop Woodlon® passar utmärkt runt pooler och 

andra fuktutsatta områden eftersom materialet är 
vattenavvisande.

Blir materialet varmt i solen?
Träkomposit blir inte varmare än andra material när det 
utsätts för solljus. Ju mörkare färg ditt däck har desto mer 
värme absorberar det, precis som trä.

Förändras färgen på gop Woodlon®?

gop Woodlon® bryts inte ner på samma sätt som vanligt 
trä. Under däckets första veckor bleks färgen något, för 
att därefter behålla sin färg under åtskilliga år framöver.

Hur håller jag däcket fint efter montering?
Rengör däcket enligt våra rekommendationer direkt efter 
montering. Använd möbeltassar på utemöbler så håller du 
däcket fint länge.

Kan utegolv av träkomposit bli statiska? 
Uppkomst av statisk elektricitet är ett naturligt fenomen 
som kan uppkomma med många plastprodukter. Torra 
och blåsiga miljöer kan förstärka detta, men beror också 
av golvets ålder och övrig miljö.

Vilka c/c-mått behöver jag beräkna för reglarna?
För gop Woodlon® Original rekommenderar vi ett c/c-mått 
på 500 mm i privat miljö, och 400 mm för offentlig miljö. 
För gop Woodlon® Elegance rekommenderar vi ett c/c-
mått på 400 mm i privat miljö och 300 mm i offentlig 
miljö.   

Vilka verktyg behövs vid montering av gop Woodlon®?
Du behöver ingen stor verktygslåda för att montera gop 
Woodlon®, med en bra skruvdragare och pålitlig kap-/
gersåg kommer du långt. Läs alltid monteringsinstruktioner 
innan montering. Kom ihåg att däcket behöver monteras 
efter våra instruktioner för att garanti ska gälla. På 
woodlon.se hittar du komplett monteringsanvisning och 
monteringsfilm.

Hur får jag ett fint avslut på sista boarden?
Våra kant- och dekorlister ger däcket en fin inramning och 
döljer ytterboardens monteringsspår. För gop Woodlon® 
Original går det även bra att rensåga boardens ytterkant 

för att få en slät fris runt däcket. Boarden sågas enklast 

med en cirkelsåg. Skruva eventuellt fast kjol runt däcket, 

se till att kjolen inte förhindrar god ventilation.

Vilket avstånd behöver däcket från marknivå?
För att skapa tillräckligt med luftflöde under däcket 

rekommenderar vi ett avstånd på 300 mm för Original 

och 200 mm för Elegance från marknivå till boardens 

undersida. Det är viktigt att däcket får möjlighet att torka 

underifrån. Olika underlag ger olika förutsättningar för 

däcket att hållas torrt. Läs monteringsanvisning för mer 
information om avstånd mot mark.

Vilken sida av boarden ska jag lägga uppåt?
Använd främst den strukturerade sidan upp eftersom den 

är mer reptålig och greppvänlig. Den plana sidan blir ett 

fint dekorelement, t.ex. som slät fris/kant runt däcket.

Kan gop Woodlon användas i ett uterum?
Vid montage i uterum eller liknande miljöer rekommenderas 
gop Woodlon® Elegance eftersom den inkapslade ytan 
gör den tålig och lättare att hålla ren med tanke på de 
påfrestningar som däcket utsätts för i ett uterum.



gop Woodlon®  I  Träkomposit

Återförsäljare

All information i denna broschyr skall anses som rådgivande och befriar inte användaren från skyldighet att på eget ansvar fastställa uppgifternas och anvisningarnas lämplighet för det avsedda ändamålet

gop Esslon® – Robust och prisvärd trapetsplatta för altantak och carport.
gop Suntuf ® – Stark och väderbeständig trapetsplatta för altan- och uterumstak samt växthus.

gop Multiglas® – Starka, värmeisolerande kanaltakskivor för uterum och vinterträdgårdar.
gop Isocover ® – Stötabsorberande skyddsplast i skivform av kanalplast i polypropylen. 

gop Entrétak® – Utmärkta för uppsättning vid ytterdörrar, fönster och terrassdörrar.
gop Markränna® – Funktionell och stilren dränering för garage och terrass. 
Plexiglas® – Plana, glasklara plastskivor för inglasning och hobbyprojekt.

Några av våra välkända varumärken är:

gop är ett familjeföretag med över 40 års branscherfarenhet. Vi är kunniga och passionerade och 

strävar efter att erbjuda marknadens bästa totallösningar inom plast för såväl industrin som byggvaru-

handeln och byggföretag. Gemensamt för våra välkända varumärken är att de uppfyller höga krav på 

kvalitet, funktion och livslängd. Vår filosofi kan sammanfattas i en mening: VI ÄLSKAR PLAST!

Vi älskar plast - www.gop.se
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Glasfiber & Plastprodukter
är kvalitets- och miljöcertifierade


