
Setra Innerpanel 
Levande. Äkta. Genuint.



En innerpanel förvandlar ett rum i grunden. Den lyfter fram en äkta, genuin    

atmosfär, gör ditt rum varmt och levande och skapar en oslagbar känsla av natur.

Setras innerpaneler är hållbara och tidlöst vackra. Vår släthyvlade panel släpper 

tydligt igenom träpanelens ådringar medan vår finsågade panel låter träets 

struktur träda fram och ge den där rustika, naturliga känslan. Du väljer själv 

om du vill ha färdigmålade paneler eller skapa något alldeles unikt genom att 

måla, lasera, betsa eller vaxa efter egna önskemål. Valet är ditt.

Med Setra Innerpanel får du möjlighet att skapa alla tänkbara miljöer och allt 

ifrån klassiska till moderna rum. Vilken typ av panel drömmer du om?

En oslagbar känsla av natur.
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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 om

givande 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
Väggar av innerpanel ger levande rum och 
en alldeles speciell naturlig atmosfär. Setras 
kollektion av klassiska paneler har en slät
hyvlad len yta och finns i flera olika profiler 
– tidlös Pärlspont, traditionell Spårpanel eller 
Rakspont, som har rena linjer och en effektfull 
delning mellan brädorna. Panelerna finns som 
vitmålad eller vitvaxad – toningar som tydligt 
släpper igenom träets struktur, ådringar och 
kvistar. Du kan även välja en obehandlad trä
panel som du kan måla själv i en valfri kulör.

VITVAXAD
Ger panelen ett klassiskt skandina
viskt utseende. Här syns träets struk
tur som skapar en genuin känsla. 
Ytan får med tiden en patina som blir 
vackrare ju äldre panelen blir.

OBEHANDLAD
Här väljer du själv ytbehandling och 
kulör – färg, lasyr, bets eller olja.

VITMÅLAD
Vit och fräsch panel. Den släthyvlade 
ytan ger en lättskött vacker panel.

NYANSER

PÄRLSPONT

PROFILER

SPÅRPANEL

RAKSPONT



Klassisk. Setra Innerpanel, hyvlad yta, vitmålad.



RUSTIK
Vår innerpanel i kollektionen Rustik har en 
finsågad ruff yta som framhäver träets struk
tur på ett naturligt och effektfullt sätt. 

Med 2 mm delning i panelen skapas ett jämnt 
mönster som ger ett fint utseende med tydlig 
plankstruktur. Panelen ger ett levande uttryck 
till ditt rum och lyfter känslan av natur. 

Panelen är vitmålad och färdig för montering.

NYANSER

VITMÅLAD
Rustikt utseende som sätter en 
naturlig prägel på din vägg.

PROFILER & DIMENSIONER

RAKSPONT
15x120



Rustik. Setra Innerpanel, Rakspont med 2 mm delning, finsågad yta, vitmålad.



Med kollektionen Design kommer du riktigt nära 
naturen. Panelen har en strukturerad yta som kan 
liknas vid naturens egna fingeravtryck.  

Panelen finns i dramatiskt svart eller i grå/vit nyans 
som lyfter fram struktur och ådring likt drivved. 
Panelerna har även kvisturslag som ger den där 
äkta, genuina och levande känslan. Varje panel
bräda är unik och visar upp en fingertoppskänsla 
för god design.

Som alla våra innerpaneler är även Designkollek
tionen framtagen ur högkvalitativ norrländsk skog 
vilket borgar för kvalitet och hållbarhet.

NYANSER

DESIGN

VIT/GRÅ STRUKTUR
Rakspont med strukturerad 
gråvit yta.

SVART STRUKTUR
Rakspont med en dramatisk 
strukturerad svart yta.

PROFILER & DIMENSIONER

RAKSPONT
15x119





Setra Bastupanel har en klas

sisk spårpanelprofil. Panelen 

tillverkas i gran, vilket är att 

föredra i bastu, då den kådar 

mindre än furu. Bastupanel 

levereras obehandlad i längd 

2,4  m, anpassad för standard

höjd i bostad. Den smala dimen

sionen 12x70 mm gör också 

att panelen passar bra i andra 

små utrymmen som t.ex. en 

hall.

Vackert och 
avkopplande

B
A
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U

PROFILER & 
DIMENSIONER

BASTUPANEL
12x70



En klassisk och älskad profil 

på innerpanel till vägg och tak. 

Välj mellan vitmålad och mon

teringsfärdig eller en obehand

lad panel om du vill måla själv. 

Varför inte måla i dramatiskt 

svart ?

Unikt och 
slitstarkt

PÄ
R

LS
P

O
N

T

PÄRLSPONT
12x95

PROFILER & 
DIMENSIONER



Setras sortiment av klassis

ka paneler finns i flera olika 

utföranden och dimensioner.     

Träslaget är senvuxen norr

ländsk furu som är starkt för

knippad med skandinaviska 

traditioner för inredning med 

panel. 

Norrländsk 
furu

SP
Å

R
PA

N
EL

PROFILER & 
DIMENSIONER

SPÅRPANEL
12x95
12x120
15x120



Skissbild!

Byt bild
Montering
Setra Innerpanel är ändspontad vilket underlättar mon

teringen och minimerar spillet. Du kan skarva ihop den 

löpande, även mellan reglarna. 

Innerpanelen kan du montera i olika mönster och rikt

ningar och därigenom förstärka känslan av höjd och 

bredd i ditt rum. Med panelen får du möjlighet att ska

pa alltifrån klassiska till ultramoderna rum och miljöer. 

Se exempel nedan.

Från det klassiska  
till det ultramoderna.



 www.setragroup.com
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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


