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ProTre  - en proff partner på tre
Det er en glede å ønske deg velkommen til ProTre AS. 
Som en partner av ProTre skal du være trygg på at vi kan tilføre 
din virksomhet faglig kompetanse, presise leveranser og høy 
kvalitet i alt vi tilbyr.

Produktutvikling har et høyt fokus hos oss og vi ser et 
marked som er i stor endring mht smarte og effektive 
løsninger på  byggeplass. Smarte og effektive løsninger for 
listverk og  utforinger har vi utviklet i mer enn 30 år og dette 
arbeidet  fortsetter. Hos oss skal vi til enhver tid tilby deg de 
mest  innovative og tidsbesparende løsninger av trebaserte 
 interiørvarer.

Vi har valgt «en proff partner på tre» som vårt slagord,  
og det er et slagord som forplikter.

Et samarbeid med oss skal være utviklende for begge parter 
og samtlige av våre ansatte har lang fartstid og kompetanse 
i det å arbeide med og utvikle løsninger innenfor trebaserte 
interiørvarer. Vi ønsker å bidra med all vår kompetanse slik at 
dette smitter over på både salg og inntjening i din virksomhet. 

Velkommen på laget til en «proff partner på tre»

Med vennlig hilsen

Magne Stige
Daglig Leder

Magne Stige kjøpte i 2019 bedriften tilbake og ringen ble på 
mange måter sluttet med 2. generasjon Stige tilbake på eiersiden 
– denne gang sammen med investorer som har stor tro på 
trevareproduksjon i Engesetdal.

Bedriftens produksjon har gjennom årene endret seg. Det som 
i tidligere år var signaturprodukter; som gardinbrett, buepor-
taler og limtreplater har blitt faset ut til fordel for et tidsmessig 
sortiment av standardvarer innenfor interiørtre. Dette i tillegg til 
en utpreget spesialisert produksjon innenfor prefabrikkerte og 
prekappede løsninger for listverk og utforinger. 

Prefabrikkerte løsninger for montasje av listverk og utforinger 
har vært en viktig del av produksjonen i Engesetdal i mer enn 30 
år og bedriften har utviklet gode og kvalitetssikrede løsninger 
som er økonomisk, tids- og arbeidsbesparende for sluttkunden 
ute på byggeplass.

Dagens produksjon består av produksjonslinjer for kapping, fresing 
og breddejusteringer av utforinger og listverk. Produksjonslinjer for 
høvling av listverk og utforinger. Produksjonslinje for foliering av mdf 
produkter og ikke minst en stor og fleksibel overflatebehandlings-
avdeling som håndterer de aller fleste overflatebehandlinger og 
produkter. Også brann-beskyttede produkter kan leveres.

Vår historie
Vår historie starter helt tilbake i 1956. Engesetdal Trevare 
AS så dagens lys og det ble etablert trevareproduksjon i 
Ålesund kommune på Sunnmøre.

Siden oppstarten har bedriften bedrevet allsidig trevare-
produksjon og var helt frem til 2006 eid og drevet av 
familien Stige. I 2006 ble bedriften solgt til det svenske 
Södra konsernet og skiftet da navn til Södra Interiør.



Produktinformasjon og 
 dokumentasjon
Markedet stiller stadig større krav til dokumentasjoner og produkt-
informasjon. Vi har satset på Nobb som vår hovedbase for å samle all  
slik informasjon. På Nobb.no vil du finne alle nødvendige opplysninger  
knyttet til samtlige av våre produkter. Produktinfo, Produktfakta, 
 tekniske egenskaper, markedstekster og egenskaper, produkt- og  
miljøbilder, dokumentasjoner, sertifikater og monteringsanvisninger.  
Vi oppdaterer til stadighet denne databasen slik at du skal kunne  
finne alt du søker etter der.

  

Miljø og omgivelser
ProTre tar miljøet på alvor og vi har et høyt fokus på dette i hele vår 
virksomhet og vårt arbeide.

•  Våre produkter produseres av gjenvinnbare og miljøvennlige råvarer

•  Miljøvennlig produksjon

•  Vi har høyt fokus på miljø i valg av produkter, råvareleverandører og 
samarbeidspartnere

•  Alle våre produkter tilfredsstiller dagens miljøkrav og vi oppfyller krav 
til dokumentasjon

•  Våre råvare- og underleverandører har høyt fokus på miljø og FSC 
og/eller PEFC godkjenning, og vår volumandel av sertifiserte varer er 
svært høy



Våre produkter løsninger og tjenester
Standardprodukter
• Listverk i furu, løvtre og MDF

• Utforinger i furu, løvtre og MDF

• Limtreplater i furu og løvtre 

• Overflatebehandlede paneler i furu og MDF

• Spilepaneler og spileløsninger i eik, furu og andre treslag

• 3-lags konstruksjonsplater 

• Alle produkter kan leveres med ulike overflatebehandlinger

Spesialprodukter
• Kapp og Sliss; Vi lager skreddersøm i egen fabrikk  

– utforinger og lister ferdig til montasje

• Kappet, breddejustert, ende-slisset, gjæret, pakket  
og merket etter kundens spesifikasjon og ønsker.

• Fleksibel egenproduksjon av standard og spesial, og mange  
muligheter på spesial og øvrige trebaserte produkter

• Malingslinje i eget hus – alt av spesialfarger med kort ledetid!

Utforinger og lister  
- klart til montasje
•  Vi kaller det «Kapp & Sliss»

•  Passer alle vindus- og dørtyper

•  Kort og forutsigbar leveringstid

•  Lett og raskt å montere

•  Pakking og merking etter kundens ønske

•  Ingen kapping på byggeplass

•  Null svinn og mindre avfall på byggeplass

•  En meget tidsbesparende og lønnsom løsning for  
alle prosjekter, både store og små

•  Rask, enkelt og lønnsomt!

Hva trenger vi å vite?
•  Valgt dør/vindusprodusent

•  Materialvalg (Furu/MDF/Eik)

•  Utforingsdybde

•  Dimensjon og type karmlist

•  NCS-kode/overflate

•  Kopi av vindu/dørskjema

•  Komplett og ryddig tilbud innen kort tid

•  R A S K ,  E N K E LT,  LØ N N S O M T !

Kapp
& Sliss

KAPPET  O G  KLART,  PENG ER  SPART
O R D R E B E K R E F T E L S E

Nr Ant. Brd Høy Tykk Sum
V1 19 890 1190 18 5 088,-
V2 22 1190 1190 18 13 192,-
V3 14 690 1190 18 4 062,-
TOTALSU M 23 388,-



Logistikk og distribusjon
• Bulkleveranser til meget konkurransedyktige priser, eller  

«ordre plukk» til hus, hytte eller lagerlevering til riktig pris?

 - VA LG E T  E R  D E R E S !

• Landsdekkende distribusjon, ukentlige leveranser fra vårt  
lager ved Ålesund med korte ledetider

• Kort ledetid på eventuelle suppleringsleveranser til prosjekt

• Std. varer på lager – «levering over natt» mulig 

• Vårt mål er rett vare til rett tid, med korte responstider!

• Høy servicegrad og stor fleksibilitet!

Kontakt oss
Kontakt oss i dag for en fagprat og ett uforpliktende tilbud på våre standard- eller spesialprodukter:
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Terje Rusten
Salgssjef 
terje.rusten@protre.no
Tlf: 90 82 16 79

Frank Dalhaug
Salgsleder prosjekt
frank.dalhaug@protre.no
Tlf: 90 98 20 85

Truls Skaugen
Markedssjef 
truls.skaugen@protre.no
Tlf: 90 62 42 74

Hans Åge Stige
Produksjon-  
og logistikkleder
hansage.stige@protre.no
Tlf: 91 15 94 45

Magne Stige
Daglig leder  
og innkjøpssjef 
magne.stige@protre.no 
Tlf: 95 12 56 00 
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