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Ny garanti vid köp av skorstenshjälp 
gör kunden till vinnare
Upptill fyra gånger säkrare skorsten än vad myndigheterna kräver. 
SkorstensFolket Sverige är först med exklusiv täthetsgaranti. 

Många villaägare passar just nu på att renovera skorstenen med hjälp av rotavdraget. Och 
behovet är stort – uppemot en miljon äldre skorstenar kan vara i behov av renovering, 
bedömer entreprenadföretagen inom SkorstensFolket Sverige. 
– Det beror på att äldre skorstenar är murade innan byggreglerna ställde krav på täthet, 
och att skorstenen hela tiden utsätts för extrema förhållanden. Från flera hundra grader 
varm rök inuti pipan till minusgrader ovanför taket, säger Ingvar Liljeström, ordförande 
för SkorstensFolket Sverige AB. 

SkorstensFolket Sverige värnar hårt om kvaliteten på produkterna.  Det gör att man nu 
kan erbjuda upptill fyra gånger bättre täthet än vad det ställs krav på i byggreglerna. 
Dessutom erbjuds marknadens längsta konsumentköpsgarantier – hela 25 år för det unika 
systemet FuranFlex. 

– Vi är först med att erbjuda kunderna detta, och vi gör det för kundernas skull. Det ska 
aldrig råda något tvivel om att våra renoveringar uppfyller det vi lovat kunden. Därför 
rekommenderar vi alltid våra kunder att låta sotaren besiktiga våra arbeten, för att få en 
opartisk bedömning. Och vårt ansvar mot kunden blir ännu tydligare med vår 
täthetsgaranti, säger Ingvar Liljeström.

Fakta
SkorstensFolket Sverige är landets ledande entreprenörsföretag inom skorstensrenovering med en 
omsättning av 300 miljoner för år 2008. Via 40 lokalt arbetande företag från Treriksröset till 
Smygehuk servas alltifrån villaägare till fastighetsbolag. Huvudkontoret är beläget i Stockholm. 
SkorstensFolket Sverige har marknadens bredaste produktutbud inom skorstensrenovering men 
erbjuder även ett fullskalesortiment för nyinstallation av skorstenar. 

För ytterligare information vänligen kontakta Ingvar Liljeström, ordförande för SkorstensFolket 
Sverige.
Tfn: 08-651 79 00
E-post: ingvar@skorstensfolket.nu
www.skorstensfolket.nu
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