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ProTre AS har lange røtter og historie innen trevareproduk-
sjon og ble i 1956 stiftet som Engesetdal Trevare AS. I august 
feirer vi et aldri så lite jubileum da vi passerte 2 års dagen for « 
restart» av virksomheten på lokale og norskeide hender.

Snart runder vi vårt andre hele driftsår som Protre AS og vi 
opplever stor etterspørsel, omsetning i vekst og stadig nye 
kunder som har oppdaget oss og hva vi kan tilby. Vi har i vår 

strategi et stort fokus på innovasjon og i denne utgaven kan du 
lese om flere spennende produktnyheter fra oss.

Vi lanserer nå SOFT Spilepanel™ og SOLID Spilepanel™. To 
ulike spilepanelplater som kompletterer vårt allerede varierte 
sortiment av spiler og spilepaneler. I tillegg til at også EASY 
Spilepanel™ nå også gjøres tilgjengelig for alle forhandlere.

Vi lanserer nye og spennende produktnyheter 



Vår spesialitet er det spesielle
Når det handler om prosjektleveranser er det meste mulig med tre.  
Vi har i mer enn 30 år produsert precut løsninger av listverk og  
utforing til små og store byggprosjekter; såkalt Kapp og Sliss.

Vår Kapp og Sliss løsning er vel utprøvd og både tids- og  
økonomisk besparende for sluttkunden. Men prosjekter  
kan handle om så mye mer enn bare listverk og utforinger.  
Noe av det vi tilbyr er:

• innvendige og utvendige spilepanelløsninger  
-  herunder også spesialløsninger

• Spesialmalt listverk og utforinger

• EASY Spilepanel™

• SOFT Spilepanel™

• SOLID Spilepanel™

• Spileelementer på akustikkduk

• Brannbehandlede produkter 

• Varmebehandlet tre

• Beisede og malte heltrepaneler

• Limtreplater 

• Plateprodukter (x-finer, 3-lag) ubehandlet og  
overflatebehandlet 

• Listverk og utforinger i spesielle tresorter

• Spesialprofiler

• Alle type overflatebehandlinger og spesialfarger m.m 

Spør oss gjerne om alt av spesialprodukter i tre og mdf til  
din neste prosjektleveranse!

Våre standardprodukter
Vi lagerfører et stort utvalg av standardprodukter av både listverk, utforing, 
panel, trespiler, dekorklosser, limtreplater m.m på vårt logistikksenter.  
Vi tilbyr landsdekkende distribusjon til alle kjedens medlemmer på  
kjøreruter med anerkjente transportører som bla.Bring og Toten Transport.

Vårt tilbud omfatter  både standard lagerleveranser og leveranser direkte 
 til byggeplass.

For å se vårt komplette standardsortiment se www.protre.no hvor du  
også kan laste ned alle våre brosjyrer samt dokumentasjoner.



«Alle» skal ha spilepaneler
Spilepanel og trespiler er virkelig et produkt i tiden og Protre er i ferd med å innta en posisjon som  
«spilespesialisten» i det norske markedet.

Vårt sortiment av standardprodukter består av både fingerskjøtte og helstavsprodukter i tresortene  
furu, eik, osp, ask og bjørk i opptil hele 5,05 meters lengder. Både ubehandlet og ferdig overflatebehandlede  
produkter er lagerlagt hos oss. 

Utover standardproduktene så leverer vi spesialtilpassede produkter av spilepanel og trespiler  
til prosjektmarkedet. 

Her finnes få begrensninger på hva vi kan levere; Trespiler i fallende lengder, ferdig prekappet til  
ønsket lengde, spesielle overflatebehandlinger og også ferdig monterte spileelementer i ulike formater  
og selvfølgelig også våre unike EASY Spilepanel™. SOFT Spilepanel™ og SOLID Spilepanel™.
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Monter Easy spileplate på vegg

Fest innfestingsklipsene i spileplaten

Monter trespilene

EASY Spilepanel™ 
EASY spilepanel er et helt nyskapende produkt når det kommer til skjult innfesting av spilepaneler på en enkel måte.  
Produktet har riktignok vært ute i markedet hos utvalgte forhandlere med stor suksess i ca ett år – men lanseres nå  
for salg til alle aktører.

EASY spilepanel er et produkt bestående av tre ulike komponenter (EASY Spileplate, EASY Innfestingsklips og  
EASY Trespiler). EASY gir deg muligheten til å velge imellom design og uttrykk i form av ulike tresorter og  
overflatebehandlinger på trespilene. En helt spesiell egenskap med EASY konseptet er at du kan skjøte med ulike  
lengder slik at du ikke får skjøter på samme sted hver gang som du gjør på de fleste andre spilepaneler på markedet. 

EASY Spilepanel gjør det mulig å forvandle et interiør og uttrykk på 1-2-3.  
På en liten arbeidsdag har du på en enkel måte totalinnredet et helt rom 

- Og best av alt; Uten en eneste synlig skrue eller spiker!

EASY Spilepanel leveres som standard med spiler i dimensjon 
21x43x2390mm i Fingerskjøtt Eik og Furu med hvitpigmentert  
overflate. Som bestillingsvare kan det leveres spiler i inntil  
5,05m lengder i flere treslag med ulike overflatebehandlinger.

I Easy konseptet inngår også flere smarte tilbehørsprodukter i form  
av en egen slagkloss og tilhørende listverk i fargen dempet sort.

EASY konseptet består av:

57097600 (nobbnr) BJØRK 12X617X2390mm  
EASY Spileplate

57735523 (nobbnr) EASY innfestingsklips 100mm

57069944 (nobbnr) EIK 21x043x2390   
EASY Trespile Lett hvitpigmentert

57069933 (nobbnr) FURU 21x043x2390 *EASY 
Trespile Hvitpigmentert



Monter Easy spileplate på vegg

Fest innfestingsklipsene i spileplaten

Monter trespilene

SOFT Spilepanel™  
16x600x2390 EIK Finert Hvitpigmentert
Vi har gleden av å presentere produktnyheten SOFT Spilepanel™. Spilepanel er trendy  
og i interiørtiden og her får du en prisgunstig ferdigmontert spileplate med komponenter av høy kvalitet.

Vi har valgt 8 stk spiler i finert hvitpigmentert eik på mdf kjerne som spilemateriale på spileplatene i SOFT.  
Spilene er i dimensjon 13x43x2390mm og gir produktet et eksklusivt uttrykk. Den hvitpigmenterte overflaten  
passer godt inn i det nordiske interiør og bidrar også til et lunere interiør samt ikke minst positivt for rommets  
akustikk og inneklima. De vakkert avrundede spilene gir et mykt og dempet uttrykk – derav navnet SOFT.

Spilene er montert med skjult innfesting på 3mm gjennomfargede  
mdf/hdf plater. Platene har fals for sømløs skjøting og du monterer  
selv enkelt platene på vegg eller tak på en pen måte med egnede skruer  
med sort linsehode som matcher den sorte fargen på platene.

For en prisgunstig høykvalitetsplate av spilepanel så velger du  
SOFT Spilepanel™ fra Protre AS.
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Artnr:  372211660024
Nobbnr:  57979456
Spiler:  13x43x2390  
Finert Eik på mdf kjerne
Overflate spiler: Hvitpigmentert
Plate: 3x600x2390mm Mdf gjennomfarget
Farge plater: Sort



SOLID Spilepanel™  
24x600x2390 EIK Heltre fingerskjøtt Hvitpigmentert
Vi har gleden av å presentere produktnyheten SOLID Spilepanel™. 
Spilepanel med spiler i heltre er trendy og gir ditt interiør et lunt og eksklusivt uttrykk og her får du en 
ferdigmontert spileplate med komponenter av høy kvalitet til en konkurransedyktig pris.

Vi har valgt 8 stk spiler i fingerskjøtt heltre hvitpigmentert eik som spilemateriale på spileplatene i SOLID. Spilene er  
i dimensjon 21x43x2390mm og gir produktet et eksklusivt uttrykk med den riktige dybden som kun massive heltrespiler 
kan gi. Den hvitpigmenterte overflaten passer godt inn i det nordiske interiør og bidrar også til et lunere interiør samt ikke 
minst positivt for rommets akustikk og inneklima.

Spilene er montert med skjult innfesting på 3mm gjennomfargede mdf plater; 
såkalt Forescolor plater som har fått en vokset overflate for å forsterke det 
eksklusive uttrykket dette produktet gir.. Platene har fals for sømløs skjøting 
og du monterer selv enkelt platene på vegg eller tak på en pen måte med 
egnede skruer med sort linsehode som matcher den sorte fargen på platene.

Ønsker du spilepanel med heltrespiler til en konkurransedyktig pris 
så velger du SOLID Spilepanel™ fra Protre AS.
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Artnr:  352212460024

Nobbnr:  57979717

Spiler: 21x43x2390 Fingerskjøtt heltre Eik

Overflate spiler: Hvitpigmentert

Plate: 3x600x2390mm Mdf gjennomfarget

Farge plater: Sort med vokset overflate



Vi er der for deg!
Vårt personal står på for deg og kontakt oss derfor gjerne for spørsmål, tilbud, ordre og alle øvrige henvendelser.  
Våre åpningstider i salg og administrasjon er 08.00 – 16.00 alle ukedager. 

Vi er ikke så mange – men er ubeskjedne nok til å påstå at vi samlet utgjør en av bransjens  lengste erfaringer  
og største kompetanse på det vi holder på med.

Kontaktinformasjon: 
Sentralbord:  70 27 58 00
E.post:  post@protre.no

Fiberduk med akustikkegenskaper
Som del av et helhetlig spilekonsept lagerfører og leverer vi fiberduker  
med akustikk- og lyddempende egenskaper fra Fibertex™
Produktene finnes på ruller a 100 løpemeter samt  
i forpakning a 20 løpemeter. 

Dette er høykvalitetsduker som er godt egnet til montasje sammen  
med trespiler og vi tilbyr dette både i svart og grå farge.

Men furupanelen var ikke død
For ikke mange år siden ble innvendig panel i furu erklært «død og begravet» i interiørtrendbildet for lang tid fremover. Men panel 
i furu har alltid vært en del av nordisk interiør og med de siste års hytteboom så har også disse produktene fått et realt og fortjent 
løft. Om enn med et litt annet uttrykk enn for noen tiår siden. Borte er de profilerte panelene i ubehandlet form og helt der oppe i 
trendbildet; glatte og enkle paneler med malte eller transparent behandlede (beiset) uttrykk.

Vi kan tilby et stort og leveringsdyktig sortiment innenfor moderne innvendige behandlede paneler i furu og opplever også god 
tilgang på råvarer i disse veldig spesielle tider slik at vi har korte ledetider.

Et annet panelprodukt for utvendig bruk vi kan tilby er ytterkledning i malmfuru. Malmfuru som vokser i høyereliggende strøk og 
oppnår den helt spesielle egenskapen ved at harpiks fyller opp cellene i kjerneveden og sånt sett blir et naturlig bestandig produkt.  
Vi tilbyr både paneler til tak og som veggkledning av denne unike råvaren. Spør oss om kledning i malmfuru på ditt neste prosjekt.

Salgssjef Terje Rusten 90 82 16 79 terje.rusten@protre.no
Salg Arve Ringlund 91 84 21 39 arve.ringlund@protre.no
Salgsleder Prosjekt Frank Dalhaug 90 98 20 85 frank.dalhaug@protre.no  
Kundeservice Maria Vatvedt Krogsethagen 97 97 52 61  maria@protre.no
Markedssjef Truls Skaugen   90 62 42 74                 truls.skaugen@protre.no
Produksjon- og logistikk Hans Åge Stige 91 15 94 45 hansage.stige@protre.no


