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DET TRYGGA VALET 
FÖR DITT HUS
DW VISION är den ideala skorstenen för villan och fritidshuset. Du får en 
skorsten med mycket genomtänkt säkerhet som uppfyller samtliga krav på 
den svenska marknaden. DW VISION har högsta kvalitet och 
är CE-märkt.

FÖR ALLA ELDSTÄDER OCH BRÄNSLEN
Det spelar ingen roll vilken eldstad du väljer. DW VISION matchar så gott som 
alla eldstäder och kan anpassas så att din kamin och skorsten blir en vacker 
helhet. Du kan elda med alla typer av bränslen och skorstenen klarar rökgas-
temperaturer ända upp till 600°C (T600).

ANPASSA TILL DITT HEM 
Du väljer färg, utförande och dimension så att skorstenen blir precis som 
du vill ha den. Låt DW VISION bli en snygg inredningsdetalj i ditt hem. 

KVALITET FRÅN SKORSTENSFOLKET
DW VISION säljs och marknadsförs av SFSAB SkorstensFolket Sverige AB.  
Vi är Sveriges ledande entreprenörsorganisation när det gäller skorstenar 
och skorstensrenovering. DW VISION är vår storsäljare och flaggskepps-
produkt.
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FULLÄNDAD
SKORSTENS-
TEKNIK
DW VISION har ett innerrör i syrafast rostfritt stål  
och en lackerad yttermantel i galvaniserat stål.  
Skorstenen bärs upp av yttermanteln och innerröret 
kan expandera fritt. Detta innebär att varje del tar  
upp sin egen expansion och att hänsyn inte behöver  
tas till skorstenens längdutvidgning. Yttermanteln  
är vind- och vattenavvisande. 
 Den lätta konstruktionen gör att DW VISION snabbt 
kommer upp i arbetstemperatur, vilket bidrar till att 
risken för kondens i skorstenen minimeras. De längs- 
gående skarvarna är svetsade både in- och utvändigt 
för att undvika läckage. Isoleringen är uppbyggd för  
att förhindra värmebryggor, vilket ger ett jämnt drag 
med optimal rökgashastighet.

TRE STORLEKSKLASSER
DW VISION finns i tre storleksklasser: diameter 130 mm, 
150 mm och 200 mm. 130 mm är storsäljaren eftersom 
den är så platseffektiv och elegant. Din skorsten blir 
smal och smäcker utan att du behöver kompromissa  
med prestanda och säkerhet. DW VISION 130 mm passar 
de flesta eldstäder på marknaden.
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STORA VAL-
MÖJLIGHETER 
Hus och inredning kan se väldigt olika ut och därför 
har vi skapat ett skorstenssystem med stor flexi-
bilitet och många valmöjligheter.  DW VISION kan 
skräddarsys för ditt hus och uppfylla dina önskningar 
om vad som är snyggt.

HAR DU EN BESTÄMD UPPFATTNING 
ELLER VILL DU HA TIPS OCH 
VÄGLEDNING?
Du kanske redan nu har tankar om färg, utförande 
och dimension. Det finns många val att göra, inte 
minst när det gäller skorstenens placering och rök-
kanalernas dragning. Vi på SkorstensFolket och våra 
medlemsföretag har lång erfarenhet av att guida 
husägare till vackra och säkra lösningar. Vi delar 
gärna med oss av våra kunskaper.

DW VISION består av moduler som sätts 
samman till en färdig skorsten. Kvalitén 
är genomgående hög utan genvägar eller 
kompromisser.

Stor flexibilitet med 
utanpåliggande 
DW VISION.
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TRYGG INSTALLATION
DW VISION kan installeras av dig som är händig hemmafixare, men det vanligaste är 
att en Behörig SkorstensEntreprenör® utför installationen. Då är du i trygga händer. 
För att bli Behörig SkorstensEntreprenör® krävs yrkeserfarenhet, goda referenser 
och en fullföljd utbildning med godkänt resultat. Dessutom får du hela installationen 
av DW VISION dokumenterad och protokollförd.

VI FINNS PÅ MER ÄN 40 ORTER
Du har alltid nära till en Behörig SkorstensEntreprenör®. Våra medlemsföretag hittar 
du från Skåne i söder till Norrbotten i norr. Välkommen att välja tryggast möjliga 
installation av din nya skorsten.
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BÅDE 
SKORSTEN 
OCH 
TILLUFTS- 
KANAL

AIR

Ibland är kraven på flexibilitet extra 
stora. Kanske vill du placera kaminen 
och skorstenen mitt i rummet utan 
kontakt med husets ytterväggar. 
 Då är vår CE-märkta tilluftsskorsten 
DW AIR ett smart alternativ. Med DW 
AIR tas eldstadens förbränningsluft 
genom skorstenen.

MÅNGA TILLBEHÖR
DW AIR erbjuds i dimension Ø150 mm 
innerdiameter och Ø264 mm ytterdia-
meter. Svart utförande är standard 
och övriga RAL-färger går att 
beställa. Det finns en mängd 
tillbehör, till exempel rörböjar, 
upphängningsbeslag och 
takhuvar.

FÖR INDUSTRIN 
OCH STORA 
ANLÄGGNINGAR
DW FU är vårt skorstenssystem i stål som 
är särskilt lämpligt för större anläggningar, 
till exempel inom industrin och till fler- 
bostadshus. Skorstenarna är CE-märkta 
och konstruerade för att uppfylla de höga 
krav och stora påfrestningar som industri-
ella anläggningar kan ställa. DW FU är lika 
lämplig för inomhus- som utomhusmon- 
tage och kan eldas med så gott som alla 
förekommande bränslen.

STORA VALMÖJLIGHETER
Skorstensmodulerna finns i dimension  
Ø80 – Ø600 mm innerdiameter och är  
kompatibla med varandra. Standard är 
rostfritt utförande, men DW FU kan också 
beställas i valfri RAL-färg. Det finns en 
mängd tillbehör som gör att DW FU kan 
skräddarsys för varje unik industri och 
fastighet.

FU
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SFSAB SkorstensFolket Sverige AB
Ringögatan 6, 417 07 Göteborg
031-91 28 00, 08-651 79 00 • info@skorstensfolket.nu  
www.skorstensfolket.nu

SkoRStenen DW VISIon 
säljs och marknadsförs av SFSAB 
SkorstensFolket Sverige AB. 

Vi är Sveriges ledande entreprenörs-
organisation när det gäller skorstenar 
och skorstensrenovering. Vårt huvud-
kontor finns i Göteborg och vi har 
lokalkontor på mer än 40 orter 
i Sverige.


