Setra Trägolv
och Innerpanel
Klassisk, Rustik och Design.

Massiva trägolv och
innerpaneler är hållbara,
vackra och i ständig
utveckling.
Vi har därför tagit fram en ny kollektion av trägolv och innerpaneler som i utförande
går från klassisk och rustik till design. Det alla våra trägolv och innerpaneler har
gemensamt är den genuina kvalitén.
Golv och paneler består till 100 % av svenskt trä och är vår egen råvara. Vilket ger
oss full kontroll och möjlighet att hålla en mycket jämn och hög kvalité. Varje golvoch panelbräda är unik och tillverkas av senvuxen svensk fura. Virket tar vi från lokala
och uthålligt brukade skogar från norra delarna av Sverige. Resultatet blir miljösmarta golv och paneler som även värnar vår närmiljö. Tillverkningen är ett hantverk där
vi ställer högsta möjliga kvalitetskrav och kombinerar traditionell och ny teknik. Golv
och panelbrädor sorteras manuellt, en efter en. Ditt golv och din panel är noga utvalt.
Setras trägolv och innerpanel är tidlösa, unika och äkta. I vår nya kollektion hittar
du golv och panel som uttrycker din personlighet och som sätter din egen prägel på
hemmet.
Setra trägolv och innerpanel är ytbehandlade med Osmo hårdvaxolja och färdiga
att tas i bruk direkt efter montering. Osmo är en ledande och välkänd tillverkare av
ytbehandlingsprodukter som håller en mycket hög kvalitet. Underhållsprodukter från
Osmo finns tillgängliga inom bygg/golv- och färghandeln med ett brett sortiment och
tydliga instruktioner. Lätt att hitta och lätt att underhålla. Osmo olja och vaxer tas från
växtriket, denna unika kombination bevarar och skyddar ytan på ett effektivt och
miljövänligt sätt.
Hårdvaxolja är en idealisk ytbehandling för ytor som utsätts för hårt slitage.
Det passar speciellt bra för massiva trägolv. Den är också vattenavvisande och tålig
mot spill av vin, öl, läsk och vatten med mera. Dessutom bevarar hårdvaxoljan träets
naturliga karaktär.

flesta miljöer. Golven är tidlösa och hållbara.
De har en släthyvlad varm yta som ger en

särskild atmosfär. Golven är lätta att anpassa till din
inredning och smak. Du kan välja mellan vit, svart och
grå eller en varmt brun färg.
Klassiska trägolv är massiva, vackra och genuina.
Du får uppleva känslan av äkta trä och får ta del av
naturen i ditt hem. Massiva trägolv har spridit glädje
och varit uppskattade i århundraden. Generation efter
generation har bekräftat att de är här för att stanna.
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lassisk. Setras klassiska trägolv passar i de

Setra Trägolv

Klassisk. Setra Trägolv, hyvlad furu, vit hårdvaxolja.

rad yta som kommer fram genom att virket
borstas hårt, vilket får ådringarna att fram-

träda tydligt. Det lyfter även fram en vacker drivvedsliknande känsla. Golven ger ett livligt och
personligt intryck. Varje bräda har ett unikt mönster,
som naturens eget fingeravtryck.
Våra rustika trägolv förstärker känslan av natur
och skönhet och skapar en alldeles egen atmosfär i
ditt hem.
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ustik. De rustika trägolven har en strukture-
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Rustik. Setra Trägolv, strukturerad furu, grå hårdvaxolja.

gränser för form och färg. Trä är formbart
och passar vid alla tillfällen. Här har vi arbe-

tat med två kulörer på en strukturerad yta för att få
fram ett vackert gråvitt golv. Vitt har länge varit den
rådande inredningsfärgen men vi har även ett utbud
för dig som söker mer färg och effekt.
Setras samtliga trägolv och innerpaneler finns
även i obehandlat utförande där du får möjlighet
att sätta din egen prägel. Du kan skapa ett nytt intryck, kanske en pärlspont i svart eller ett trägolv i en
vacker orange färg. Här kan du låta din personlighet
avgöra vilket uttryck och känsla du vill förmedla.
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Design. Setra Trägolv, strukturerad furu, grå och vit hårdvaxolja.

rum och en alldeles speciell naturlig atmosfär. Setras kollektion av klassiska paneler har

en släthyvlad len yta och finns i flera olika profiler.
Tidlös Pärlspont, traditionell Spårpanel eller Rakspont, som har rena linjer och en effektfull delning
mellan brädorna. Panelen finns vitmålad och vitvaxad, som tydligt släpper igenom träets struktur,
ådringar och kvistar. Panelen ger ett ljust och naturligt intryck. Du kan även välja en obehandlad träpanel som du kan måla själv i en valfri kulör.
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Klassisk. Setra Innerpanel, hyvlad yta, vitmålad.

en finsågad ruff yta som framhäver träets struktur på ett effektfullt sätt. Panelen ger ett levande

uttryck till ditt rum och en alldeles speciell atmosfär.
Panelen finns som vitmålad och färdig för en snabb
och enkel montering.
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Rustik. Setra Innerpanel, Rakspont med 2 mm delning, finsågad yta, vitmålad.

”utan gränser”. Även den här innerpanelen
är framtagen ur vår högkvalitativa råvara från

norra delarna av Sverige. Det är två strukturerade
paneler som skapar ett eget intryck. Panlen finns i grå
och vit eller i dramatiskt svart och lyfter fram en drivvedsliknande känsla. Varje panelbräda är unik och visar
upp en fingertoppskänsla för god design.
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Design. Setra Innerpanel, Rakspont strukturerad yta, grå och vit dekorvax.
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