Vi hjelper deg å få et

MODERNE FAGSPESIALISTER
Skorsteinsfolket utfører rehabilitering av piper
og ventilasjon, med fokus på fagkunnskap,
produktutvikling og kundeservice. Vi skal levere
de beste kundeløsningene gjennom effektiv
gjennomføring
av
oppdrag,
kortest
mulig
anleggsperiode, punktlighet ved avtaler og minst
mulig ”bry” for deg som kunde.

PROFESJONELL OG UAVHENGIG RÅDGIVNING.
Før beslutningen skal tas, er vi gjerne din rådgiver,
slik at investeringen blir sikret i henhold til dine
forventninger. Vår styrke er at vi behersker
alle renoveringsmetoder, dermed har vi ingen
økonomisk interesse av å anbefale en metode
fremfor en annen.
Vi gir deg rett og slett gode råd som ikke er dyre!

Vi er spesialister på

RENOVERING AV PIPER
OG EKSISTERENDE
VENTILASJONSKANALER

Skorsteinsfolket er en entreprenørbedrift innen
renovering og rehabilitering av skorsteiner og
eksisterende ventilasjonskanaler. Skorsteinsfolket
AS representerer 30 års erfaring gjennom samarbeid
med Skorsteinsfolket Sverige.
Vi er fagspesialister og leverandør av bransjeledende
løsninger og metoder for renoveringsarbeid på
skorsteiner. Vi utfører arbeid hovedsakelig i Oslo og
Akershus området, men kan også påta oss oppdrag
andre steder i landet etter nærmere avtale.

BEDRE
BOMILJØ

Ved å renovere piper og fornye
ventilasjonskanaler, kan du forbedre
inneklimaet betraktelig.

TRYGT ENKELT OG SOLID
Velger du Skorsteinsfolket garanterer vi et
profesjonelt utført arbeid til avtalt tid og pris. Vi
tar et totalansvar for prosjektering, gjennomføring
og etterkontroll. Slik at du kan konsentrere deg om
andre ting.

10-25

års unik garanti

30+

års bransjeerfaring

 salg@sfolket.no
 970 64 676
www.sfolket.no

Gode nyheter
for villaer, bygårder, borettslag,
sameiere og industribygg

Fast pris

med leveringsgaranti

Solid

nordisk entreprenør

Skorsteinsfolket AS
Postboks 74, 1333 Kolsås, Ringeriksveien 189, 1339
Vøyenenga, Org.nr.: 971048247 MVA

www.sfolket.no
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VENTILASJON
UTBEDRING AV LUFTEKANALER

som gir økt livskvalitet for de boende, samt en mer energismart eiendom
Skorsteinsfolket tilbyr en rekke ulike
løsninger - og vi hjelper deg må å velge
riktig for din situasjon

SIKRING AV PIPETOPPER
Sikring og brannvern
På gamle bygårder med mursteinspiper er ofte
pipetoppene i dårlig forfatning. Gjennom kanskje
100 år er fugene som binder mursteinene så svekket
at mursteinene ligger løse. Dette innebærer at mange
hundre kg ligger usikret 20 meter over gaten, og er en
stor risiko for de som er under.

REPARASJON OG REHABILITERING
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MED FURANFLEX FORNYER VI
VENTILASJONSKANALER UTEN INNGREP
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En godt vedlikehold skorstein reduserer varmetapet
ved fyring, øker forbrenningsgraden på veden, i tillegg
til forebygging av pipebrann.
For renovering av skorsteiner, tilbyr vi en rekke ulike
metoder. Vi hjelper deg å velge riktig løsning for din
situasjon.
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Med vår teknikk for utbedring av pipetopper, sikrer vi
disse rimelig og effektivt - både innvendig og utvendig
med vår spesialsement.

GARA

SKIKKELIG GARANTIER - DIN TRYGGHET
Etter endt oppdrag får du ett egenkontrolldokument som
er ditt garantibevis på oppdraget.
Vi
tilbyr
et
fordelaktig
garantiprogram som gjør oss
bransjeledende. Du som kunde
får opptil 25 års garanti på
både arbeid og materiale. Vi
setter løpende av penger som
dekker arbeide og materiale
om ulykken skulle komme.

Skorsteinsfolket tilbyr 10 års
garanti ved renovering av
skorsteiner. Når det gjelder
FuranFlex gir vi hele 25 års
garanti på arbeide og materiale
når produktene brukes for
renovering av eksisterende
ventilasjonskanaler.

SPESIALIST PÅ RENOVERING AV PIPER OG EKSISTERENDE VENTILASJONSKANALER
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Skorsteinsfolket kan fornye inneklimaet uten å gjøre
betydelige inngrep i byggmassen. Vi er sertifisert
installatør
av
FuranFlex
ventilasjonskanaler.
Furanflex egner seg spesielt bra til renovering av
ventilasjonsskorsteiner og kanaler. I tillegg er det en
rekke fordeler for deg som kunde når du må fornye
ventilasjonskanalene.
Les mer om alle mulighetene på:
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Det kan være eldre skorsteiner som lekker, har dårlige
fuger, krater etter mange ildstedsmonteringer, kondens
ved bruk av oljebrennere eller rett og slett bare dårlig
trekk.

 www.furanflex.no
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