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Garanterad säkerhet med 
SkorstensFolket
Som marknadsledare på entreprenörssidan är det viktigt att höja sig över 
genomsnittet. SkorstensFolket ger upptill 25-års garanti på skorstensjobb.

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 vanliga inom entreprenörsledet är att lämna byggaranti under 2 år. Men sedan länge 
har SkorstensFolket kunnat lämna hela 10-års garanti på arbete och material, tack vare 
noggrant utformade och återförsäkrade avtal. Nu utökas garantin för SkorstensFolkets 
flaggskepp - det patenterade kompositmaterialet FuranFlex - till hela 25 år! Det är det 
enda materialet som tål rökgaserna från spannmålseldning och fungerar lika bra som 
ventilationskanal och vattenledningsrör, så materialet har ett brett användningsområde. 

– Tillsammans med vår täthetsgaranti har vi skapat ett oslagbart säkert koncept för 
kunden, säger Ingvar Liljeström, ordförande för SkorstensFolket Sverige AB. Vi låter våra 
garantier sträcka sig så långt som det bara går för att alla rimliga krav på livslängd ska 
uppfyllas. Och detta gör vi för den mest utsatta installationen i huset - skorstenen. Att nå 
så långt vi gjort med tanke på hur varmt det är under eldning och vilka tuffa förhållanden 
som sliter på skorstenen, vittnar om vilken hög nivå och leveranssäkerhet vi lyckats 
uppnå. Spara därför garantisedeln från SkorstensFolket Sverige.

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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