
Setra Trägolv 
Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.



Det är något speciellt med massiva trägolv. Varje gång du tar ett steg så känner 

du kvaliteten, värmen och den unika strukturen. Genuina, rejäla trägolv som är 

skonsamma mot naturen och som har uppskattats av generationer.

Våra massiva trägolv håller en hel livstid och kan slipas upp till tio gånger. 

Furugolven tillverkas av 100% svensk fura från uthålligt brukade, norrländska 

skogar. Det karga klimatet gör att träden växer långsammare vilket gör dem 

robusta, tåliga och av mycket hög kvalitet. Själva tillverkningen är ett hantverk 

i sig där vi ställer högsta möjliga kvalitetskrav och kombinerar såväl traditionell 

som ny teknik för bästa resultat. Setras senaste kollektion av massiva furugolv 

finns i tre olika utföranden – Klassisk, Rustik och Design. 

Vi erbjuder även massiva trägolv i ek och ask, två hårda träslag som är både 

exklusivt och slitstarkt samt obehandlade golv för dig som vill sätta din alldeles 

egen prägel på ditt hem. Vårt breda utbud gör att du enkelt hittar det golv som 

uttrycker just din personlighet.

Upplev känslan du också. Lägg in ett trägolv från Setra.

Känslan betyder allt.
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I norrländska Malå ligger ett av Setras 

nordligaste sågverk. Här produceras alla 

våra massiva trägolv som vi levererar till 

kunderna idag. I sågverket sågas träden 

för att sedan torkas, justeras, hyvlas och 

ytbehandlas för bästa resultat. Processen 

ställer stora krav på alla inblandade och 

det gäller att alltid göra det yttersta för att 

produkterna ska hålla våra högt ställda 

kvalitetskrav.

Råvaran till Malås sågverk hämtas i form 

av senvuxen norrländsk fura från de omgi

vande skogarna. Furan innehåller en hög 

andel friskkvist och har bättre kvalitet än 

råvara från Mellansverige. Strukturen på 

årsringarna är jämnare och det skapar en 

äkta, genuin känsla som uppskattas av 

våra kunder. Just därför lämpar sig den 

här råvaran extra bra för produkter med 

synligt trä, såsom golv och panel. 

Kvalitet 
från 
Norrland.

”Råvaran här uppe i norr har en bättre biologisk 
kvalitet jämfört med i Mellansverige. Det ökar 
kvaliteten och värdet på produkterna.”



KLASSISK
Setras klassiska trägolv är massiva, vackra och 
har en släthyvlad varm yta som ger rummen 
en unik och speciell atmosfär. Golven är lätta 
att anpassa till din inredning och smak genom 
att välja mellan naturell, vit, grå, svart eller en 
varmt brun nyans. Golven finns även i flera 
olika dimensioner.

Upplev känslan av äkta trä i ditt hem med 
Setras klassiska trägolv.

NATURELL SLÄT
Vår klassiskt naturella nyans ger 
ett naturligt och lugnt intryck.
Finns i dimensionerna 15x112 
samt 25x160.

VIT SLÄT
Den vita nyansen känns både tradi
tionell och modern på samma gång. 
Finns i dimensionerna 15x112, 
21x137 samt 25x160.

GRÅ SLÄT
Setras grå nyans sätter en lug
nande och stabil ton i rummet. 
Finns i dimensionerna 15x112 
samt 25x160.

BRUN SLÄT
Den bruna nyansen ger en varm 
och ombonad känsla.
Finns i dimensionerna 21x137 
samt 25x160.

SVART SLÄT
Vår dramatiska svarta nyans tar 
för sig och ger ditt golv attityd.
Finns i dimensionen 25x160

NYANSER & DIMENSIONER



Klassisk. Setra Trägolv, hyvlad furu, vit hårdvaxolja.



RUSTIK
De rustika trägolven har en strukturerad yta 
som kommer fram genom att virket borstas 
hårt vilket får ådringarna att framträda tyd
ligt. Behandlingen lyfter även fram en vacker 
drivvedsliknande känsla där varje bräda har 
ett unikt mönster – som naturens eget finger
avtryck. 

Med våra rustika trägolv förstärker du käns
lan av natur i ditt hem. Välj mellan vit, brun, 
grå eller svart struktur.

VIT STRUKTUR
Vår vita nyans mot den rustika 
ytan ger ett naturligt och lugnt 
intryck. Finns i dimensionerna 
15x112, 21x137 samt 25x160.

BRUN STRUKTUR
Den bruna nyansen känns både 
traditionell och modern på samma 
gång. Finns i dimensionerna 
21x137 samt 25x160.

GRÅ STRUKTUR
Setras grå nyans efterliknar driv
ved med tydliga ådringar. Finns 
i dimensionerna 21x137 samt 
25x160.

SVART STRUKTUR
Vår dramatiska svarta nyans tar 
för sig och ger ditt golv attityd. 
Finns i dimensionen 25x160.

NYANSER & DIMENSIONER



Rustik. Setra Trägolv, strukturerad furu, grå hårdvaxolja



SVENSKT TRÄ 
FÖR EN HÅLLBAR 
FRAMTID
Vi på Setra älskar trä. Vi förädlar råvara från         
ansvarsfullt brukade svenska skogar till klimat-
vänliga produkter för en global marknad. Vår     
vision är en hållbar värld – där träanvändandet 
ökar och bidrar till hållbar utveckling som vi alla 
vinner på.

Trä är ett fantastiskt material med en mängd an
vändningsområden. Produkter från Setra används
till allt från papper till höghus, men vår kärnaffär 
är sågade och förädlade trävaror i furu och gran. 
Trävarorna används framförallt till byggande och 
boende.

Jämfört med många andra byggmaterial har trä 
framtiden för sig. Förutom att det är prisvärt och 
energisnålt vid tillverkningen har trä den stora för
delen att vara en förnybar resurs. Den som väljer  
trä gör dessutom planeten en tjänst, eftersom     
träden binder långt mer koldioxid när de växer 
upp än vad som släpps ut när de omvandlas till 
brädor, möbler och hus. Därför har trä en själv
klar plats i omställningen till ett hållbart samhälle.      
Att öka försäljningen av trävaror är inte bara grun
den i Setras affär – utan också år vårt viktigaste 
bidrag för klimatet.

”Vår vision är en hållbar värld. Hållbarhet innebär att vi i hela vår 
värdekedja verkar för ett ansvarsfullt företagande som främjar mänskliga 
rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöhänsyn och anti-korruption.”



Design. Setra Trägolv, strukturerad furu, grå och vit hårdvaxolja.

Bättre bild?

SVENSKT TRÄ 
FÖR EN HÅLLBAR 
FRAMTID

”Vår vision är en hållbar värld. Hållbarhet innebär att vi i hela vår 
värdekedja verkar för ett ansvarsfullt företagande som främjar mänskliga 
rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöhänsyn och anti-korruption.”



PARKETT

Setra Furuparkett har vackra breda golv

brädor som ger ett gediget och naturligt 

intryck. 

Golvbrädan, som tillverkats med så kallad 

lamellteknik, är formstabil och tålig med 

en släthyvlad yta. Ytan är behandlad med 

vit hårdvaxolja och levereras färdig för 

montering.

Parketten är mycket lätt att lägga och i 

och med att brädorna endast är 14 mm 

tunna så kan de läggas på befintligt golv i 

de allra flesta rum.

Parkett  
färdig för 
montering

DIMENSION 14x185 mm
LÄNGD  2 000 mm
YTA  Släthyvlad
  Behandlad med vit  
  hårdvaxolja



Skissbild!

NYANSER

DIMENSION 20x137 mm
LÄNGD  Levereras i två längder
  1 973 mm samt 1 473 mm
YTA  Släthyvlad

EKGOLV

Ek – ett genuint massivt trägolv med ett 

livligt uttryck där varje bräda har ett unikt 

mönster. Den strukturerade ytan borstas 

hårt, vilket får ådringarna att framträda 

tydligt.

Unikt och 
slitstarkt

Ekgolv Setra är vårt mest högkvalitativa 

ekgolv. Det är slitstarkt och elegant med 

milda skiftningar i strukturen. Golven till

verkas av ek med ursprung i Österrike.

Ekgolv Setra

DIMENSIONER 20x137 mm (standard)
  20x167 mm (Ekgolv Setra)
LÄNGD  Levereras i två längder
  1 973 mm samt 1 473 mm
YTA  Strukturerad

ASKGOLV
Ett träslag 
med karaktär
Ask – ett förstklassigt massivt trägolv som 

håller sig ungt och vackert i generationer. 

Varje bräda har ett unikt mönster – som 

naturens eget fingeravtryck, och skapar en 

alldeles speciell atmosfär i ditt hem. 

Ask är ett träslag med karaktär där ljust 

och mörkt virke skapar ett livfullt intryck.

Naturell Ek Brun Ek Vit ek Mörkbrun Ek

Ekgolv Setra



OBEHANDLAT

Vill du skapa något alldeles unikt? Ett golv 

som speglar just din personlighet och stil? 

Då har vi lösningen för dig! 

Samtliga av våra trägolv finns även i obe

handlat utförande. Detta låter dig skapa ett 

alldeles eget uttryck med färger som gör ditt 

hem helt och hållet unikt.

Kontakta din färghandlare för tips och råd.

Sätt din 
egen prägel

DIMENSIONER
15x112 mm

21x137 mm 

25x160 mm

Fallande längder 

mellan 1,8 m – 5,4 m

YTA
Obehandlad 

Släthyvlad 

LÄNGDER



Skissbild!Skissbild!



Setra Trägolv i furu är behandlat med OSMO hårdvaxolja 

som ger en slitstark och motståndskraftig yta samtidigt som 

den bevarar känslan av äkta trä. Ytbehandlingen består av 

naturliga vegetabiliska produkter som olja och vax och är 

helt fri från lösningsmedel, vilket gör den mer skonsam för 

miljön.

Skötsel och 
underhåll

Alla träslag kan behandlas
I princip kan alla träslag behandlas med hårdvaxolja. Oljan kan även 

användas på till exempel möbler och köksbänkar. Setras trägolv är ytbe

handlade i fabrik och behöver bara skötas och underhållas på rätt sätt 

för att behålla sin vackra yta och långa beständighet. Det hårdvaxoljade 

golvet tål spill i form av de flesta vanliga vätskor som finns i ett hem. 

Om golvet skulle bli skadat går det dessutom att punktreparera det 

skadade området (se setragroup.se för mer information).

SÅ SKÖTER DU GOLV SOM ÄR BEHANDLADE 
MED HÅRDVAXOLJA
Ytor som är behandlade med Osmo Hårdvaxolja är enkla att städa. 

Lös smuts dammsugs eller torrmoppas bort regelbundet.

Fukttorkning
Fukttorka vid behov med Osmo 8016 Rengöringsmedel. Använd lätt  

fuktad mikrofibermopp.

Uppfräschning
Osmo 3029 Underhållsvax används efter fukttorkning för att vid behov 

på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan. 2 teskedar räcker 

till cirka 1 m2, 0,5 liter till 3550 m2. Appliceras mycket tunt på den rena, 

torra ytan med en mikrofibermopp eller Osmo Easy Pad luddfri trasa.

Borttagning av besvärliga fläckar
Besvärliga fläckar, till exempel skoränder, tas enkelt bort med Osmo 

3029 Underhållsvax. Medlet läggs på en vit skurnylon eller Osmo Easy 

Pad luddfri trasa. Vänta några minuter, gnugga fläcken och den upplösta 

smutsen torkas bort.

För fullständiga instruktioner om skötsel och underhåll, se setragroup.com





Det är enklare än 
vad många tror.
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 golvpaketen i ett rumstempererat utrymme i minst 

48 timmar innan läggning. 

Golvvärme
Setra Trägolv fungerar utmärkt med golvvärme. 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.

För mer information, se setragroup.com

• Ska du passa på att tilläggsisolera golvet?
• Genom att lägga in golvvärme slipper du vägghängda  

element i rummet.
• Tänk på att trägolv är levande material – låt golvet acklimatisera 

sig i rumstemperatur under minst 48 timmar.

Fler tips finns på setragroup.com

Tips innan du lägger in ditt golv
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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


