
Stilriktige lister og paneler
Gode idéer til hus og hytte  
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La deg inspirere av stilhistorien
Stilriktige lister og paneler til rehabilitering og nybygg

Da STILTRE startet i 1988, så vi at det var lite  
markedet kunne tilby av riktige produkter til istand-
setting av gamle hus. Dermed startet en interessant 
prosess med å finne de rette profilene. Med profesjonell 
bistand, og et stort innsamlet materiale fra gamle hus 
i Norge, valgte vi ut det beste og mest tidstypiske. 
Dette har utviklet seg videre og vi tilbyr i dag et  
stort spekter av lister og paneler til eldre og nye hus.

Det er nyttig med stilhistorisk kunnskap også når  
man skal planlegge nye hus. Ved rehabilitering av  
eldre hus er det en forutsetning for et vellykket  
resultat. God planlegging og valg av riktige produkter, 
er viktig for deg som vil ha hus med sjel og særpreg.

Firmaet har meget god kompetanse på norsk bygge-
skikk, men går også foran med nyskapende design.  
Ta kontakt med STILTRE og du får råd og tips, og 
spennende produkter. 

STILTRE har spesialisert seg på norsk bygnings- 
historie, og har utviklet et godt utvalg av listverk og 
paneler og andre dekorelementer, både til eksteriør  
og interiør.

Utover i katalogen finner du presentasjon av  
forskjellige stilarter med tilhørende profiler og  
eksempler på bruk av disse.

Tre i norske hus
har lange tradisjoner. 
Ta din del av CO2-

regnskapet, -fornybare 
produkter fra skogen i 
evigvarende kretsløp.



Byggemåten på 1700-tallet var laftet tømmer og vi ser at rokokkoens former passer svært godt til tømmer.  
Dermed er dette også den hyttestilen, som mange velger. Kraftig og solid preg, med god forankring i  
byggeskikken.

Kraftig karmlist R1 understreker tømmerveggens solide inntrykk.
Dette er den største av en serie på 3 lister, hvor man også med hell kan  
benytte f.eks den minste R2 på vinduer og R1 på dører. Passer også svært  
godt til paneler med god bredde

Rokokko 
Rokokko og Barokk er 1700-tallets stilarter. De to stilartene er nær beslektet og har de fleste elementene  
felles, derfor er de slått sammen i STILTRE’s program. Panelene var tykke og brede med profiler i sidene,  
og listene kraftige med iøyefallende, assymetriske profiler.

Gulvlisten er bygget opp av K4, glattkant og 
S10. Med karnisspanel på veggen får vi et koselig 
rokokkoinspirert miljø.



Klassisk  
Klassisk stil (1790-1860) omfatter  stilvariantene Louis seize og Empire som begge har hentet hovedimpulser  
fra antikken. Den klassiske stilen bryter helt med rokokkoens svulstige former. Nå skal listverket være  
smekkert, symetrisk formet og med enkle vertikale rifler, også kalt kanelyrer. Gjæringen av listene ble ofte  
erstattet av hjørnekloss, som kunne ha en utskåret rose, medaljong e.l.

Stilen har et tidløst preg og vi ser at klassiske elementer blir tatt opp igjen i nyere tids former.  
Her er det mye å hente også til nyere hus og hytter. 

Vindusomramming her på tømmerhytte, 
som kan bestilles ferdig etter mål.

Hjørneklossser kan også brukes utvendig.



Sveitserstil  
Sveitserstilen (1860-1930) har som navnet sier sitt opphav i landene rundt Alpene. Stilen skulle  
komme til å sette sitt preg på byggeskikk i Norge i nesten et helt århundre.

Viktige kjennetegn er rikt profilert listverk, utskårne bjelker og knekter, “løvsagarbeider” og mye  
“snekkerglede”. Utendørs dør- og vindusbelistningen var preget av kraftige overstykker, bygd sammen  
av flere forskjellige lister og med utskårne knekter på sidene.
 
Vi snakker om trehus fra mindre eneboliger til hoteller, som det finnes mange av rundt om i landet.  
Stilen har derfor stor utbredelse. Nye hus i sveitserstil blir også bygget i dag.

Sokkelklosser ved dørene er viktige  
detaljer i Sveitserstilen.

Taklist i skråtak, gjæret til med kile. S6 med endeprofil under vindu.



Jugend   
Jugendstilen (1910-1920) er kommet fra Mellom-Europa, og har et uavhengig nyskapende uttrykk  
med eksklusivt preg. Mye av sveitserstilens elementer benyttes også her, samtidig som man ser  
tydelige klassiske elementer.

Eneboliger i Jugendstil har et herkapelig uttrykk og er flotte bygninger å se til. Ikke bare småhus, men  
også store bygårder er bygget i Jugendstil. Etter den store bybrannen i Ålesund ble gjenoppbyggingen  
holt i denne stilen, derfor omtales byen som Jugendbyen.

Karmlist J2 kombinert med andre lister i andre stilarter, gir et flott resultat.



Slipp fantasien løs   
De siste 10-årene er byggestilen påvirket av enkelhet og  praktiske byggedetaljer, hvor effektivitet i  
byggeprosessen er en vesentlig faktor. ”Ferdighusene” er et eksempel på det. Det er vanskelig å finne enhetlige 
trekk i fra denne tiden, det er heller slik at ”alt er lov”. I alle fall er mye lov for de som ønsker å freshe opp   
et litt kjedelig inntykk uten å forgripe seg på husets egenart. 

Listen K4 innbyr til kreativt bruk.  
Her som taklist.

Velkommen inn! Dekorativt inngangsparti. Bestill ferdig  
døromramming etter mål. Meget rask og enkel montering.

Nyfunkis –  Nyskapning og tradisjon
Stilen forsøker å fange opp og videreutvikle nåtidens  
trender kombinert med elementer fra stilhistorien.

Vakker hyttestil med Taklist R5 og tilhørende hjørnekloss.

Hjørneklosser kan være dekorativt og  
forenkler snekkerjobben en del.

Imponerende takløsning som krever god 
plan på jobben. Panelen er SP2 og 
S11 som dekklist.



Lister

ROKOKKO  

KLASSISK

R1 Karmlist 34x120  
Dør og vindu, også utvendig.

K1 Karmlist 21x090  
Kan også brukes utvendig.

R9a Sokkellist 31x078  
R9b Sokkellist 30x105   
Utvendig som karmlist.

R6a Gulvlist 21x090 
R6b Gulvlist 21x165 

R2a Karmlist 28x070  
Dør og vindu, også utvendig.

K2 Karmlist 15x070
Dør- og vinduslist innvendig og utvendig.

R10 Sokkellist 38x130   
Utvendig som karmlist.

R2b Karmlist 28x095  
Dør og vindu, også utvendig.

K3 Karmlist 15x095
Dør- og vinduslist innvendig og utvendig.

R3 Brannmurlist 28x045  
Dekklist/pyntelist.

R11 Gulvlist 21x090 R12 Karmlist 21x115 
Dør og vindu, også utvendig.

R5 Taklist 28x120   
Kan benyttes som utvendig etasjeskille  
og gesimskasser.

K4a Universallist 30x031
K4b Universallist 30x045 
Til gulv og tak. Kan kombineres  
på mange måter. 

R7 Taklist 28x170   
Kan benyttes som utvendig etasjeskille  
og gesimskasser. 



Lister

K16 Karmlist 18x115
Dør- og vinduslist innvendig og utvendig.

K9 Karmlist 18x115  
Dør og vinduslist utvendig og innvendig.  

K10 Gulvlist 15x090 K11 Gulvlist 21x090

K6 Taklist 21x062  
Brukes også til utvendige detaljer.

K8 Karmlist 21x120
Dør- og vinduslist innvendig og utvendig.

K12 Taklist 21x090

K7a Dekorlist 45x095  
Utvendig omramming og etasjedeler.  
Innvendig brystning ect.

K13 Taklist 15x058 
K14 Taklist 15x070
K15 Taklist 21x090

SVEITSERSTIL

S2 Karmlist 21x115
Dør- og vinduslist utvendig og innvendig. 

S3 Karmlist 21x90
Dør og vinduslist utvendig og innvendig. 

S1a Sokkellist 28x100 
S1b Sokkellist 28x130 
Karmlist utvendig og innvendig og også  
som fotlist.

S6 Brystningslist 45x095  
Innvendig og utvendig, også som karmlist

S5 Tak/gulvlist 21x058
Innvendig taklist og gulvlist. Utvendig 
ved etasjeskille med mer.

S4 Innvendig gulvlist 21x115



Lister

JUGEND

J3 Sokkellist 21x100
Omramming dør/vindu innvendig  
og utvendig. 

J6 Taklist 15x045

J7 Taklist 15x070

S7 Brystningslist 45x095 

J5 Gulvlist 21x140

S9 Taklist 21x66

J8 Taklist 21x115 J9 Brannmurlist 15x045  
Dekklist, pyntelist.

J4 Sokkellist 28x125
Omramming dør/vindu innvendig  
og utvendig.

J1 Karmlist 18x090
Dør-vindusom-ramming innvendig  
og utvendig.

J2 Karmlist 21x115
Dør-vindusomramming innvendig  
og utvendig.

S14 Gulvlist 15x090

S8 Taklist 21x095
Innvendig og i omramminger utvendig. 

S11 Brannmurlist 15x045
Innvendig dekklist, pyntelist. 

S10 Feielist 15x028 



Lister

NYFUNKIS / NYERE TID

M2a Gulvlist 10x058
M2b Gulvlist 12x058
M2c Gulvlist 12x070

M1a Karmlist 10x058
M1b Karmlist 12x058  
M1c Karmlist 12x070

M4 Gulvlist 15x070

M3 Karmlist 15x070

N6 Innvendig feielist 09x028

N1 Sokkellist 32x064 

N4 Innvendig gulvlist 18x115
N5 Innvendig gulvlist 15x070

N3 Karmlist 21x058 

N7 Brannmurlist 15x045
Dekklist, pyntelist.

N2 Karmlist 28x058 

M5 Taklist 21x045

M7 Taklist 21x045

M5b Skråtaklist 21x045
Spesiallist til skåtak.

Listene produseres i furu, men andre treslag kan bestilles.  
De fleste av lisene lagerføres i hvit NCS 0502Y.  
Andre farger på bestilling. Se www.stiltre.no for  
fullstendig lagerliste.



Faspanel 
Dimensjon: 14x070, 14x095 og 14x120
Bruksområde: Til tak og vegger
Stilart: Sveitserstil og Jugend
Dyp fas etter gammel type. 14x070 i gran kalles også  
for badstupanel.

Skyggepanel m/rund kant
Dimensjon: 14x120
Bruksområde: Til tak og vegger
Stilart: Nyere tid

Herregårdpanel  
Dimensjon: 15x170 overligger og 9x70, 9x95  
og 9x120 underligger
Bruksområde: Fortrinnsvis veggpanel
Stilart: I bruk fra 1960-tallet

Skrå Skyggepanel
Dimensjon: 14x120 og 14x145
Bruksområde: Til tak og vegger
Stilart: Nyere tid
Skrå Skygge har 10mm skyggefuge. En variant av denne er  
Skrå Rustikk med 20mm skyggefuge i dimensjon 14x145.

RP1 Rokokkopanel
Dimensjon: 21x165 overligger og 13x70, 13x95, 13x120  
og 13x145 underligger
Bruksområde: Til tak og vegger
Stilart: Rokokkostil

SP1 Perlerustikkpanel
Dimensjon: 14x120 og 14x145
Bruksområde: Mest vanlig som veggpanel
Stilart: Sveitserstil 

KP2 Skyggepanel, rett Rustikk
Dimensjon: 14x120 og 14x145
Bruksområde: Til tak og vegger 
Stilart: Klassisk, Jugend 
Panelen har rett skygge med 20mm etter gammel modell.

Glattpanel
Dimensjon: 14x95, 14x120 og 14x145.
Bruksområde: Til tak og vegger.  
Stilart: Tidløst preg. I bruk fra tidlige stilarter. Glattpanelen   
vil som regel krympe og det blir små sprekker mellom bordene. 
En litt mer eksklusiv variant av glattpanel leveres i dimensjon: 
20x95, 20x120, 20x145, 20x170. Økt tykkelse gjør panelen  
mer stabil, og den er i tillegg produsert med margsiden ut som 
gir et mer perfekt resultat. Ulike bredder kan blandes.

Paneler - innvendig  



Slottspanel 
Dimensjon:  20x190 overligger og 9x70, 9x95  
og 9x120 underligger.
Bruksområde: Fortrinnsvis til vegg
Stilart: Nyere tid
Produseres med margside ut.

Vekselpanel m/ rund kant 
Dimensjon: 15x120 overligger og 9x70, 9x95  
og 9x120 underligger
Bruksområde: Til vegg og tak
Stilart: Fra 1950-tallet 
Meget anvendelig panel, nøktern og tidløs.

SP2 Perlefaspanel
Dimensjon: 14x95 og 14x120
Bruksområde: Til tak og vegger
Stilart: Sveitserstil 

JP1 Jugend Vekselpanel
Dimensjon: 15x120 overligger og 9x70, 9x95  
og 9x120 underligger
Bruksområde: Til vegg og tak
Stilart: Jugend

KP1 Klassisk vekselpanel
Dimensjon: 21x165 overligger og 13x70, 13x95, 13x120  
og 13x145 underligger
Bruksområde: Til vegg og tak
Stilart: Klassisk
Klassisk enkelhet med et lite særpreg gir rommet tyngde  
og eleganse. Kan også vurderes i tak.

Møllestupanel 
Dimensjon: 14x145
Bruksområde: Veggpanel
Stilart: Veldig vanlig 1960 og 1970-årene og er igjen populær

RP2  Karnisspanel
Dimensjon: 28x190 overligger og 13x70, 13x95, 13x120  
og 13x145 underligger
Bruksområde: Veggpanel. På 1700-tallet også som takpanel
Stilart: Rokokkostil
Meget kraftig panel som passer der man vil ha et kraftfullt og 
solid uttrykk, gjerne i kombinasjon med tømmer.

Tømmerpanel
Dimensjon: 34x170
Bruksområde: Innvendig vegg, men også utvendig. Dette blir 
vegg så nær opptil tømmer som mulig. Panelen monteres på  
stendere annenhver som lafteprinsippet. Innvendige hjørner  
kan løses ved å montere en firkant 34x34 i hjørnet og tømmer-
panelen støtes i mot, eller panelen kopes ev. gjæres i hjørnet. 
Med kraftige lister i rokokkostil  er dette peisestue og hyttestil  
i særklasse. 

Paneler - innvendig  



Pynteborder i sveitserstil

KP4 Klassisk m/profilert overligger
Dimensjon: 19x145 overligger og 98-173 mm  
kledningsbord som underligger
Bruksområde: Utvendig veggbekledning
Stilart: Klassisk stil 

RP4 Rokokko kledning
Dimensjon: 34x70 overligger og 98-198mm kledningsbord  
som underligger
Bruksområde: Utvendig veggbekledning. Bredde på underligger 
kan varieres
Stilart: Rokokkostil

KP5 Klassisk lektekledning
Dimensjon:  28X58 rafter som overligger og 98-173 mm  
kledningsbord som underligger
Bruksområde: Utvendig veggbekledning
Stilart: Klassisk stil 

SP3 Sveitserkledning
Dimensjon: 18x120 og 18x145 glatthøvlet m/not/fjær.  
Samme type i ru utførelse er 19mm
Bruksområde: Utvendig veggbekledning
Stilart: Sveitserstil

RP3 Rokokko kledning
Dimensjon: 22x145 overligger og 98-198mm kledningsbord  
som underligger
Bruksområde: Utvendig veggbekledning
Stilart: Rokokkostil

S12
Brukes i alle stilarter primært som  
svillebrett (skjørt nederst mot  
grunnmuren.) Gir en fin virkning,  
huset får en sokkel å stå på. Der man 
ønsker et kraftigere vannbrett til dør/
vindu enn R8 brukes S12, for eksempel 
til tømmerhytte.

R8
Dimensjon: 34x095-120-145-170-195
Brukes i alle stilarter som vannbrett  
til vindu, dør og etasjeskille. Kan 
bestilles ferdig endeprofilert etter  
mål eller bestill profilfres til  
håndoverfres. 

Kledning - utvendig  

Vannbrett

Innvendig paneler lagerføres i furu og  
utvendig kledning i gran. Andre treslag 
skaffes på forespørsel. Alt av paneler kan 
leveres behandlet. For full oversikt,  
lagerliste med mer, se www.stiltre.no
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Innvendige detaljer

Takklosser Sokkelklosser (til dører)

Hjørneklosser (til dør og vindu)

Verandarekkverk

Vindusknekter Sveitserstil

Utvendige detaljer

Klosser og knekter

Takklosser
TK1 110x110x280
TK2 75x75x185
TK3 75x75x250
TK4 67x67x145
TK5 67x67x240
TK6 40x40x115
TK7 40x40x210
TK8 60x60x210
TK9 60x60x115
TK10 115x115x180
TK11 100x100x145
TK 12 28x28x220

Sokkelklosser 
KK 82 21x80x250
KK 83 21x100x250
KK 84 21x120x250
KK 85 21x120x250
KK 86 21x80x250
KK 87 21x100x250
KK 88 21x120x250

Hjørneklosser
RK 22 35x75x75
KK 22 25x80x80
KK 23 25x100x100
KK 32 19x80x80
KK 33 19x100x100
KK 42 25x80x80
KK 43 25x100x100
KK 45 25x80x80
KK 46 25x100x100
KK 47 25x120x120
KK 52 25x80x80
KK 53 25x100x100
JK 1 21x100x100
JK 2 28x120x120
EK 1 45x45x9 5

Vindusknekter
KO 1 28x105x400
KO 5 28x105x400
KO 8 34x105x490
KU 8 21x95x175
KU 9 21x120x175
KU 1 36x95x150
KU 2 36x120x150

Rekkverk
SR 1 21x145x800
SR 4 21x145x800
SR 5 21x145x800

TK
1-7

TK
8-11

KK
82, 83, 84

KK
45, 46, 47

KK
86, 87, 88

KK
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Din egen profil
En panel som er gått ut av produksjon, ei list som ikke finnes eller rett og slett  
”din egen profil”, spesialdesignet slik du vil ha den. STILTRE har 100-vis av høvelstål på  
lager, men om vi ikke finner den rette profilen, sliper vi til nye stål. Vi stiller vår kompetanse  
om trelast, byggeskikk og stilhistorie til rådighet, og hjelper deg med å gjenskape profiler  
og detaljer til gamle byggninger. Det er ingen kvantumsgrense, og pga. fleksibel og effektiv  
produksjon, er prisene mange ganger ikke langt unna det lagervarer koster. Foruten moderne 
høvleri har vi også fresemaskin som lager andre dekorelementer, buer etc. i tre

Send oss en prøve eller tegning 1. 
Vi gir en pris på produktet2. 
Normal leveringstid 2-3 uker 3. 

Vi lager det du trenger!

STILTRE AS, Hostvedtveien 370, 3618 Skollenborg
Telefon 32 86 78 00 - Faks 32 86 78 01 - e-post: firmapost@stiltre.no - www.stiltre.no G
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