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ProTre  - en proff  partner på tre
Det er en glede å ønske 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 som en innovativ 
og fl eksibel leverandør i bransjen så har vi mulighet til å gjøre 
hurtige endringer og tilby nye og smarte løsninger både når det 
gjelder produkt og logistikkløsning både for tre til interiør og 
eksteriør. 

I mer enn 30 år har vi tilbydd smarte og eff ektive løsninger for 
kapp- og sliss og ferdig gjæret listverk. Med tilhørende pakking 
og merking i henhold til kundens ønske- og noe som entrepre-
nøren på byggeplass setter stor pris på.

Våre ansatte har lang erfaring i det arbeidet de gjør og vi øn-
sker å bidra med all vår kompetanse slik at dette smitter over 
på både salg og lønnsomhet også i din virksomhet.

Vi har valgt «en proff  partner på tre» som vårt slagord, og det 
er et slagord som forplikter – noe som skal tilføre noe ekstra 
for deg som kunde. 

Velkommen på laget til en «proff  partner på tre»

Med vennlig hilsen

Magne Stige
Daglig Leder

Vår historie
Vår historie går helt tilbake til 1956. Da så Engesetdal 
Trevare AS dagens lys og det ble etablert trevare-
produksjon i Engsetdalen i Ålesund kommune på 
Sunnmøre.

Siden oppstarten har bedriften i alle år bedrevet allsidig 
trevareproduksjon 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.



I 2019 var på en måte ringen sluttet da Magne Stige sammen 
med tidligere kollegaer fra ledelsen i Södra Interiör; Salgssjef 
Terje Rusten og Markedssjef Truls Skaugen igjen sørget for 
lokalt og norsk eierskap sammen med investoren Ole Melhus 
og selskapet Otto Olsen Holding AS.

Bedriften er i dag både en lønnsom og solid aktør – og en 
betydelig arbeidsgiver i Engsetdal. Bedriftens produksjon har 
gjennom årene hele tiden tilpasset seg markedet og endret seg 
i takt med det. Det som i tidligere år var signaturprodukter; som 
gardinbrett, bueportaler og limtreplater har blitt faset ut til fordel 
for et tidsmessig sortiment av trebaserte standard og spesial-
produkter. På anlegget i Engsetdal fi nner man i dag en utpreget 
og spesialisert produksjon innenfor prefabrikkering og prekap-
ping av  løsninger for listverk og utforinger, spilepaneler, paneler, 
plater og mye annet innenfor trevarekategorien. 

Foreksempel har prefabrikkerte løsninger for montasje av 
listverk og utforinger 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 arbeids-
besparende for sluttkunden ute på byggeplass.

Dagens produksjon består av produksjonslinjer for kapping, fresing
og breddejusteringer. Produksjonslinjer for høvling og spesial-
justering av tre. Produksjonslinje for foliering av mdf produkter 
og ikke minst en  fl eksibel overfl atebehandlingsavdeling som 
håndterer de aller fl este overfl atebehandlinger og produkter. Vi 
er også sertifi sert for å kunne levere brannbeskyttede overfl ate-
behandlede produkter til både innendørs og utendørs bruk.

Vårt distribusjons- og plukklager med mer enn 400 standard 
lagerførte artikler er også samlet på anlegget i Engsetdal.



Listverk og utforinger
•  Furu, løvtre og mdf
•  Ubehandlet og ferdig overfl atebehandlet
•  Brannsertifi sert

Spilepaneler og trespiler
• EASY Spilepanel™
• SOFT Spilepanel™
• SOLID Spilepanel™ og SOLID PLUSS Spilepanel™
• Spilepanel montert som element med akustikkduk 

(lydduk)
• Løse trespiler
• Furu, Eik, Osp, Ask, Bjørk m.m
• Ubehandlet og ferdig overfl atebehandlet
• Brannsertifi sert overfl atebehandling
• Fiberduk (lyd- og akustikkduk) til montasje av trespiler

Panel og innredningsplater
• Furu, løvtre og mdf
• Ubehandlet og ferdig overfl atebehandlet
• KronePanel™
• Innredningsplater og paneler i kryssfi ner
• Perforerte akustikkplater
• 3-lagsplater
• Hobbyplater
• Brannsertifi sert overfl atebehandling

Utvendige kledninger
• Kledningsprofi ler og utvendige spiler
• Gran, Furu, Malmfuru, Løvtre
• Ubehandlet, grunnet og ferdig overfl atebehandlet
• Brannsertfi sert  impregnering og overfl atebehandling
• Varmebehandlet tre (Termowood)

Tredekor og andre treprodukter
• Dekorklosser til belistning
• Trekiler 

Badstueprodukter
• Badstuebenk
• Badstuepanel
• Osp ubehandlet

Heltregulv
• Furu og løvtre
• Spesialgulv
• Ubehandlet og ferdig overfl atebehandlet

Våre produkter, løsninger og tjenester



Vår spesialitet er det «spesielle»

Trebearbeiding
• Kapp og Sliss – listverk og utforing ferdig til montasje
• Precut – juster- , gjær- og grovkapping
• Produksjon av prefabrikkerte løsninger klar for 

montasje på byggeplass
• Endefresing
• Breddejustering
• Spesialhøvling

Overfl atebehandling
• Heldekkende NCS farger
• Beis og transparente farger
• Lakk
• Fukt- og soppbeskyttende behandling
• Brannsertifi serte behandlinger for både interiør 

og eksteriør

Pakking 
• Spesialemballert
• Pakket og merket etter kundens ønske



Markedet stiller stadig større krav til dokumentasjoner og 
produktinformasjon. Vi har satset på Nobb som vår hoved-
database for å samle all slik informasjon og dokumentasjon. 
På www.nobb.no vil du fi nne alle nødvendige opplysninger, 
dokumenter, bilder og sertifi kater knyttet til samtlige av våre 
produkter. Vi oppdaterer til stadighet denne databasen slik 
at du til enhver tid skal kunne fi nne alt du søker etter der.

Vi har også sørget for at det er enkelt å laste ned all 
nødvendig dokumentasjon du har behov for fra vår hjemme-
side www.protre.no

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

•  Våre produkter produseres av gjenvinnbare og miljø-
vennlige råvarer

•  Vi er både FSC® og PEFC™ sertifi sert på de fl este 
av våre produkter. Spør oss etter sertifi serte varer.

•  Vi har en miljøvennlig produksjon

•  Vi er medlem av Grønt Punkt – returordning for emballasje

•  Vår miljøpolicy kan lastes ned fra vår hjemmeside 
www.protre.no

Produktinformasjon og  dokumentasjon



Hva trenger vi å vite?
•  Valgt dør/vindusprodusent

•  Materialvalg (Furu/MDF/Eik)

•  Utforingsdybde

•  Dimensjon og type karmlist

•  NCS-kode/overfl ate

•  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 !

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,-
TOTALSUM 23 388,-

Kappet og Klart = Tid og penger spart

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!



Logistikk og distribusjon
• Landsdekkende distribusjon, ukentlige leveranser 

fra vårt lager ved Ålesund med korte ledetider

• Mer enn 400 Standardvarer på lager 

• Kort ledetid på eventuelle suppleringsleveranser til prosjekt

• Bulkleveranser, prosjektleveranser, lager- eller byggeplass-
leveranser – høy servicegrad og stor fl eksibilitet

• Alle våre leveranser utføres med et lavest mulig CO2 avtrykk

Kontakt oss
Kontakt oss i dag for en fagprat og ett uforpliktende tilbud på våre standard- eller spesialprodukter:
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Salgssjef Terje Rusten terje.rusten@protre.no Tlf: 90 82 16 79
Salgsleder prosjekt Frank Dalhaug frank.dalhaug@protre.no Tlf: 90 98 20 85
Salg Arve Ringlund arve.ringlund@protre.no Tlf: 91 84 21 39
Kundeservice Maria V Krogsethagen maria@protre.no Tlf: 97 97 52 61
Markedssjef Truls Skaugen truls.skaugen@protre.no Tlf: 90 62 42 74
Produksjon- og logistikkleder Hans Åge Stige hansage.stige@protre.no Tlf: 91 15 94 45
Daglig leder og innkjøpssjef Magne Stige magne.stige@protre.no Tlf: 95 12 56 00 


