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Setra Trägolv
Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.
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Noga
utvalt 
Det är något speciellt med 
massiva trägolv. De är genuina 
och rejäla, samtidigt som de har 
tidlös design och är skonsamma 
för miljön. I århundraden har 
massiva trägolv varit populära: 
generation efter generation har 
bekräftat att de är här för att 
stanna.

Massiva trägolv från Setra
håller en hel livstid och kan  
slipas upp till tio gånger. Golven
består av 100 procent svenskt
trä och golvplankorna tillverkas
av senvuxen svensk fura. Varje
golvplanka är unik, som ett
fingeravtryck från naturen.

Tillverkningen är ett hantverk 
där vi ställer högsta möjliga  
kvalitetskrav och kombinerar  
traditionell och ny teknik. Golv-
plankorna kvalitetssorteras  
manuellt, en efter en. Ditt trä-
golv är noga utvalt.

Setra Trägolv är tidlöst, unikt 
och äkta. Upplev skillnaden  
du också.
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Noga
utvalt 

3

Setra Trägolv, hyvlad furu med vit hårdvaxolja



44



5

Golvet är
rummets
själ
Vi brukar säga att golvet är 
rummets själ. Ett massivt  
trägolv höjer standarden och 
livskvaliteten i hemmet. Det är 
skönt att gå på, vackert att se  
på och smidigt att sköta. Dess-
utom ger ett massivt trägolv 
karaktär och skapar en alldeles 
särskild atmosfär. Upplev den 
varma känslan av att leva med 
ett naturligt trägolv. 

Massivt trä är ett framtids- 
material. Det är förnybart, miljö-
vänligt och naturligt – såväl i ditt
hem som i ett globalt perspektiv.
Du som väljer ett massivt trägolv
från Setra gör ett klokt val, både
för dig själv och kommande
generationer.
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Setra Trägolv, hyvlad furu med naturell hårdvaxolja
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Endast
fantasin
sätter
gränser
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Bor du i slott eller koja?
Lägenhet eller hus? Har du
inrett klassiskt eller modernt?
Hur du än bor finns ett  
massivt trägolv som passar  
dig. Valmöjligheterna är  
närapå oändliga.

Golvet i ditt hem kan bli så 
mycket mer än bara ett golv. 
Ett vackert trägolv ger intryck, 
skapar känsla och förstärker 
detaljer. Det kompletterar din 
inredning, din stil och din 
personlighet.

Setra Trägolv i massiv furu 
finns i ett brett spektrum 
av kulörer och utföranden. 
Du kan till exempel välja ett 
modernt trägolv med struktu-
rerad yta som behandlats med 
svart hårdvaxolja. Eller ett ljust 
trägolv med mjuk släthyvlad 
yta som oljats i vitt. Eller ett 
obehandlat golv som du själv 
formar. 

Valet är ditt, men oavsett 
vad du bestämmer dig för får 
du ett golv som verkligen  
sätter prägel på ditt hem. 
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Setra Trägolv, strukturerad furu med svart hårdvaxolja
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Setra Trägolv i furu
Att välja rätt virke är grunden till ett slitstarkt 
golv och därför tillverkas Setra Trägolv av 
tätvuxen svensk fura. Golvbrädorna sorteras 
manuellt och har en hög och jämn kvalitet. 
Resultatet blir ett vackert golv som håller och 
sprider glädje i generationer.

Montering
Samtliga massiva trägolv från Setra kan  
monteras på befintligt undergolv och vi  
rekommenderar att golven skruvas fast med 
förborrande golvskruv. Tjocklekarna 21 mm 
och 25 mm kan dessutom med fördel  
monteras på bjälklag och reglar. Trägolvet i 
dimension 15x112 mm passar utmärkt för 
både nybyggnation och renovering – och 
tjockleken 15 mm gör att golvet utan problem 
ryms under dörrar och annan inredning. 

Alla golv är nedtorkade, ändspontade och 
färdiga för montering. Acklimatisera golv- 
paketen i ett rumstempererat utrymme i 
minst 48 timmar innan läggning. För mer 
information, se www.setragroup.com.

Golvvärme
Setra Trägolv fungerar utmärkt med golv-
värme. Temperaturen får dock inte överstiga 
+27 grader på golvets ovansida.

Dimensioner och utförande
Setra Trägolv i furu finns hyvlat med en slät 
yta samt i strukturerat utförande. På den 
strukturerade ytan framträder träets ådring 
tydligt och ytan kan liknas vid ”drivved”.  
Ett strukturerat golv har en mer slitstark yta  
än ett släthyvlat golv.

Ytbehandling, skötsel och underhåll
Setra Trägolv i furu är behandlat med hård- 
vaxolja som ger en slitstark och motstånds 
kraftig yta samtidigt som den bevarar känslan 
av äkta trä. Ytbehandlingen består av natur-
liga vegetabiliska produkter som olja och vax 

och är helt fri från lösningsmedel, vilket gör 
den mer skonsam för miljön.

Hårdvaxoljan tränger djupt in i trägolvets 
porer och bildar där en skyddande spärr
samtidigt som golvet tillåts andas och röra sig 
naturligt. Vaxet skapar en smuts- och fuktav-
visande yta som gör golvet lätt att rengöra, 
underhålla och sköta. Golvet dammsugs och 
moppas med milt rengöringsmedel.

En stor fördel med hårdvaxolja är att golvet 
vid behov, till exempel om skada uppstått eller 
vid hårt slitage, kan underhållsrepareras med 
vax och underhållsolja. Underhållsarbetet kan 
göras punktvis eller på hela golvet.

I dimension 15x112 mm erbjuder Setra 
också ytbehandling med vitpigmenterad lack. 
Trägolvet har en motståndskraftig yta som är 
enkel att rengöra.

Samtliga golvdimensioner finns också i  
obehandlat utförande. Du kan då själv luta, 
olja, såpa eller måla och sätta din egen  
prägel på golvet.

Setra erbjuder även kilsågade trägolv i  
furu och gran. Kontakta din bygghandlare  
för offert och beställning.

I våra butiksställ 
hittar du golvprover 
i 15 olika nyanser
och strukturer.

8

Dimension: 15x112 mm
21x137 mm
25x160 mm

Yta: Ytbehandlad
Obehandlad
Släthyvlad
Strukturerad

Längder Fallande längder
mellan 1,8 m – 5,4 m
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Vilken färg passar dig?
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Hyvlad, Lack Vitpigment (15x112mm)

Hyvlad, Obehandlad

Hyvlad, Hårdvaxolja Vit

Strukturerad, Hårdvaxolja Brun

Strukturerad, Hårdvaxolja Grå

Strukturerad, Hårdvaxolja Naturell

Strukturerad, Hårdvaxolja Vit

Strukturerad, Hårdvaxolja Svart

Setra Trägolv, strukturerad furu med svart hårdvaxolja
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Setra Trägolv finns även i ek och ask, två 
hårda träslag som ger ett golv som är exklusivt 
och slitstarkt. Du får ett förstklassigt massivt 
trägolv, som håller sig ungt och vackert  
i generationer. 

Golven tillverkas av ek och ask med  
ursprung i Österrike. Brädorna håller en  
hög och jämn kvalitet och sorteras manuellt. 

Dimensioner och kvaliteter
Yta: Släthyvlat eller strukturerat.
Kvalitet: Ek- och askgolven finns i två  
kvaliteter varav Select är den högsta.  
Väljer du Select får du ett elegant golv  
med milda skiftningar i strukturen och  
små kvistar. Rustik har en livfull karaktär  
med fler färgskiftningar och kvistar.

Våra trägolv i ek och ask är behandlade med
samma skonsamma hårdvaxolja som våra 
furugolv, och de är lika enkla att montera. 
Se föregående uppslag för information om 
underhåll och skötsel samt montering och 
kombination med golvvärme.

Massiva 
trägolv i ek 
och ask
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Dimension: 20x137 mm
20x167 mm

Längd: Levereras i två längder,
ca 50 % av vardera, för 
att få ett fint mönster
vi montering

Yta: Släthyvlad
Strukturerad
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Setra Trägolv, strukturerad ek med vit hårdvaxolja, kvalitet Rustik

Vilken är din favorit? 

Naturell Ek Brun Ek Vit Ek

Mörkbrun Ek Naturell Ask
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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. 
www.setragroup.com
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