Setra Trall & Utegolv
Hundra procent svenskt trä för din uteplats. Starkt. Genuint. Naturligt.

Sätt din
prägel på
uteplatsen
Forma din egen uteplats och skapa
något utöver det vanliga. Setra erbjuder flera alternativ av trall och
utegolv till din altan, brygga eller
uterum. Välj mellan släta, rillade
och strukturerade brädor i olika
kulörer. Traditionellt gröna, varmt
bruna eller modernt svarta. Setra
Trall, Kärnfuru och Utegolv är tillverkade av högkvalitativ svensk
fura. Starkt, genuint och naturligt.
Hur ser dina val ut?

Setra Utegolv
Vår senaste nyhet är ett strukturerat svart utegolv som behandlats med hårdvaxolja som också
innehåller ett antimögelskydd.
Setra Utegolv passar särskilt bra
i uterum och på uteplatser under
tak där det ger ett exklusivt
intryck och skyddas mot väder
och vind. Ytan kan liknas vid
drivved och träets ådring framträder tydligt. Brädorna är hyvlade
och behandlade runt om, på alla
fyra sidor, med grundolja. För att
behålla sin vackra färg underhålls
golvet enkelt genom att då och då
oljas in med Setra Hårdvaxolja.

Setra Trall
Uteplatsens klassiker är vår
traditionella tryckimpregnerade
gröna trall. Setra Trall finns i flera
dimensioner och med släthyvlad
eller rillad yta. Kombinera de olika
varianterna för effektfulla mönster
på uteplatsen. Lägg den rillade
trallen där du vill ha extra bra
grepp och halkskydd, till exempel
i en trappa. Tryckimpregnerad trall
kan också med fördel användas till
andra byggnationer – varför inte
bygga en blomlåda, ett räcke eller
en bänk att sitta på?

Setras strukturerade svarta utegolv.

Setra Kärnfuru

Obehandlad kärnfuru får med
tiden en vackert grånande färg.

Vid leverans har Setra Kärnfuru
en varm furufärg som sedan
åldras och grånar.

Kärnfuru är vårt naturligaste
byggmaterial och görs av den
innersta och hårdaste kärnan
av långsamt växande svensk
fura. Denna kärnved är rik på
naturliga impregneringsämnen och behöver således inte
ytbehandlas. Setra Kärnfuru är
snäll mot miljön och ger dig en
vacker och slitstark uteplats.
Med tiden får kärnfurun en
behagligt grånande färg.

Tryckimpregnerad grön trall.
Setra Brun Trall

Setra Trall.
Tryckimpregnerad
grön trall med
rillad yta.

Sedan några år tillbaka har
Setra Brun Trall blivit en favorit
för uteplatser. Den varma,
vackra färgen tilltalar många
och skapar en fin harmoni
med andra färger och material
på din uteplats. Välj mellan
släthyvlad och rillad yta, eller
kombinera de båda och skapa
effektfulla mönster och inramningar för gångstråk, trappor
och liknande. Setra Brun Trall
är tryckimpregnerad, precis
som den klassiska gröna. Den
bruna färgens hållbarhet beror
på hur utsatt virket är. Om det
åldras utan underhåll bleknar
färgen och grånar som andra
bruna träslag, till exempel
teak. För att bevara den bruna
färgen rekommenderar vi den
bruna tralloljan Wolwax
Refresh Meranti.

Profiler
Kärnfuru

Brun, slät

Brun, rillad

Grön, slät

Grön, rillad

Svart,

hårdvaxolja

Setra Trall som är tryckimpregnerad är klass NTR AB.
NTR A

Trä i varaktig kontakt med mark och vatten, i bryggdäck
och sötvattensanläggningar samt trä ovan mark i fasta
säkerhetsanordningar och i konstruktioner som är svåra
att byta ut.

NTR AB

Trä ovan mark som är utsatt för väder och vind eller kondens
och där utbyte av skadade delar eller personsäkerheten inte
är av avgörande betydelse.

www.setragroup.com

Vi friskriver oss från färgåtergivning och eventuell utveckling av sortimentet. Setra 2013.

WOOD FOR LIFE

Setra är en av Sveriges ledande tillverkare och leverantörer av
trävaror för inredning och byggnation. Vi förser byggvaruhandeln
med ett brett sortiment av golv, panel, limträ och byggträ.
Besök gärna vår hemsida för att läsa mer om Setra Trall & Utegolv.
www.setragroup.com

