
BÖJLIGA INSATSRÖR 
FÖR SÄKER 

SKORSTENSRENOVERING

Bildförslag:

Vi tar en bild på installation av NSP-rör.
Uppifrån, så man ser hur röret förs ner i
skorstenen, lite händer som jobbar, arbets-
kläder, eventuell skyddshjälm.Originalet sedan 1964



En svensk vinter med tuff eldning ställer

helt andra krav på insatsrören än de

milda europeiska vintrarna gör. Välj där-

för svensktillverkade rör från NSP.

Är du säker på vad du ska elda under lång

tid framåt är det lätt att välja rör. Vill du

vara helgarderad väljer du ett av de bästa,

för säkerhets skull. T ex Superflex från

NSP.

Soteld drabbar tusentals husägare varje

år. Vi testar våra insatsrör under de glöd-

heta förhållanden som gäller vid en 

soteld. Ta inga risker – välj rör från NSP.
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När du väljer ett insatsrör från Nordiska

Skorstensprodukter, (NSP), vet du att du

får bra brandskydd och en tät skorsten

samtidigt som du skapar bästa tänkbara

förutsättningar för miljövänlig förbrän-

ning.



CHECKLISTA NÄR DU SKA 
VÄLJA INSATSRÖR

Anpassat till svensk eldningstradition

Det är kallt i Sverige och därför eldar vi tuffare än andra. Den höga temperaturen

får röret att utvidga sig, men för att det ändå ska vara stabilt och klara sotning

använder vi kraftigare material och egen falsteknik. För att inte strypa 

rökgaserna utnyttjar våra rör nästan hela rökkanalen.

Sortiment för alla bränslen

Ditt nya insatsrör måste klara allt du kan tänkas elda med, både idag och i 

morgon. Därför innehåller vårt rörprogram både enkla rör till lågt pris, och 

extremt motståndskraftiga rör för riktigt aggressiva bränslen. Och allt däremel-

lan!

Lång erfarenhet av rörtillverkning

Sedan 1964 har vi levererat mer än 1 miljon meter insatsrör – ingen annan kom-

mer i närheten. Väljer du NSP så vet du att röret är tillverkat i vår fabrik i 

Vänersborg, att materialet är beprövat och att rörkonstruktionen är robust. 

Tusentals nöjda kunder är tacksamma för att de valt NSP. Det blir du också.

Eget skorstenslabb för realistisk testning

Självklart uppfyller våra rör de krav som finns. Tyvärr motsvarar kraven inte det

svenska sättet att elda - som husägare måste du ställa högre krav på bl a täthet.

Därför har vi som enda tillverkare byggt ett eget laboratorium där vi testar 

insatsrör under realistiska förhållanden och vid de höga temperaturer som gäller.

Allt för din trygghet!

Rejäla garantier

Givetvis följer vi Konsumentköplagen, och dessutom får du upp till 30 års mate-

rialgaranti (det är vi ensamma om). Som extra trygghet kan du komplettera med

NSP Trygghetspaket, som dels täcker vad det kostar att byta ut en eventuell 

felaktig produkt, dels ger försäkringsskydd mot följdskador upp till 10 miljoner.

När du anlitar ett företag anslutet till Sveriges Skorstenshantverkares Förening

för montering, ingår skyddet utan kostnad.

N S P  B Ö J L I G A  S K O R S T E N S R Ö R
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LÅGPRIS IDAG? 
ELLER HÅLLBARHET FÖR FRAMTIDEN?

Här kan du jämföra våra olika kvaliteter och se vilket rör

som uppfyller dina krav bäst. Tänk framåt – om några år

kanske du vill kunna elda med ett annat bränsle. Då får

inte insatsröret hindra dig. Och låt inte snålheten bedra

visheten – att välja ett högklassigt insatsrör som klarar

alla bränslen kostar kanske lite mer, men lönar sig i läng-

den. Vill du vara trygg och kunna elda säkert ska du kräva

att din installatör verkligen använder insatsrör från 

Nordiska Skorstensprodukter.
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Samtliga rörkvaliteter kan användas för reparation och

förebyggande av kondens i befintliga rökkanaler. Böjar i

rökkanalen är inget hinder för montage. Vill du slippa

sotavlagringar och ge rökgaserna minsta möjliga mot-

stånd väljer du något av de rör som har slät insida.

Superflex

trad.

Slätex

trad.

Ovalex

trad.

Ovalex DS

trad.

Ekonomi

trad.

Cromaflex

våtdrift

Cromaflex SL

våtdrift

✓
Driftform

✓✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓
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SUPERFLEXIBELT OCH SUPERTÄTT!

Superflex är tack vare sin speciella profil böjligare och 

tätare än andra rör och går därför lättare att montera i

en krokig rökkanal. Även när det böjs behåller röret sin

runda form och täthet. Det betyder att sotaren kan göra

sitt jobb utan risk för att verktygen fastnar eller skadar

röret.

Superflex är klassat i P1 och är så tätt att det kan 

användas i anläggningar som alstrar övertryck med hjälp

av s. k. skjutande rökgasfläktar.

EXTREM HÅLLBARHET

Slätex är röret för "tuffa tag" – ända sedan introduktio-

nen på 1980-talet har montörer och sotare kunnat vittna

om rörets hållbarhet. Slätex är tillverkat av marknadens

kraftigaste material (hela 0,36 mm tjocklek). Godstjock-

leken och konstruktionen gör Slätex till det självklara

valet när du vill ha det bästa. För dig som husägare känns

det bra att ha installerat en nästan outslitlig produkt.

UTNYTTJAR KANALAREAN!

Ovalex är ett ovalt, böjligt insatsrör med extrem stabilitet

som utnyttjar arean i murade rektangulära kanaler max-

imalt. Precis som Slätex är röret tillverkat av kraftigt 0,36

mm material. Eldar du med ved och vill ha ett rejält rör

som klarar både montering och sotning ska du välja 

Ovalex. Varianten Ovalex DS är tillverkat av något tun-

nare material än Ovalex och är därför lättare att böja.

EXTREM SYRATÅLIGHET!

Cromaflex är ett rör som är tillverkat av specialstål med

hög kromhalt. Materialet motstår klorider och fluorider

som bildas i rökgaserna när du eldar med olja, naturgas

eller propan/luft. Välj Cromaflex om du har en lågtem-

peraturpanna med våt drift och bor där luften kan inne-

hålla salter eller klorider, t ex nära havet eller nära

process- eller plastindustrier. Konstruktionen med endast

ett lager eliminerar risken att syror och vätskor stannar

kvar i röret. Cromaflex SL är en tvålagerskonstruktion

med extra slät insida. Båda varianterna har täthetsklass

P1.

LÅGT PRIS!

Ekonomiröret har funnits på den svenska marknaden

sedan 1984 och är en prisbillig lösning på många skor-

stensproblem. Den cirkulära formen ger mindre sotavlag-

ringar än en traditionell murad kanal. Ekonomi uppfyller

de formella myndighetskraven för vedeldning, men 

rekommenderas inte. 2 års materialgaranti. Ekonomi 

används även för reparation av murade ventilationska-

naler. Fukt och lukt som är ett vanligt problem i både hy-

reshus och villor beror ofta på otätheter mellan kanaler.

N S P  B Ö J L I G A  S K O R S T E N S R Ö R
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EGENSKAPER
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Miwa Energicentrum ligger i Lövånger, mellan Umeå

och Skellefteå. Företaget säljer allt från kompletta

energisystem till kaminer och skorstenar. Dessutom

arbetar Niklas Rönnlund och hans montörer med

skorstensreparationer.

– Ett bra insatsrör ska vara starkt och lätt att montera.

Innan vi valde NSP installerade jag ett av deras tillver-

kade rör i mitt eget hus. Jag märkte direkt att det var

skillnad. Röret kändes mycket mer stabilt och ställde

inte till samma problem som andra rör när det var

trångt i kanalen.

– NSP är en bra leverantör - alltid på hugget, 

berättar om nyheter och tar fram hjälpmedel så vi kan

ta hand om kunderna ännu bättre.

– Det är precis likadant med skorstenar och kami-

ner. Vi har testat praktiskt och vet att NSPs produkter

är rejäla, går lätt att installera och tål tuffa tag. Här i

Norrland eldar vi så det blir varmt i huset - inte som

det står i eldningsinstruktionen. Det klarar NSPs 

kaminer och skorstenar, till skillnad från många

andra.

”FÖR MIG SOM INSTALLATÖR 
ÄR DET SJÄLVKLART ATT VÄLJA NSP”

N S P  B Ö J L I G A  S K O R S T E N S R Ö R
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Nordiska Skorstensprodukter AB, Box 89, 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999. Telefax: 0521-64 630. E-post: kundservice@nspab.se  

www.nspab.se

- säker teknik för nordiska skorstenar sedan år 1964

”DET VAR EN GÅNG EN MURARE”

Att reparera otäta skorstenar har alltid varit svårt. En

revolution kom dock i början av 1960-talet då skor-

stensreparatören Arvid Johnson började använda 

böjbara, rostfria insatsrör för att på ett säkert sätt få

rökkanaler täta.

För att få tillgång till rör med rätt egenskaper

började Arvid Johnson att tillverka egna insatsrör. 

Företaget fick namnet Nordiska Skorstensprodukter

och har idag egen forskning, utveckling och tillverk-

ning.

Numera är Arvid pensionär, och företaget drivs

av sönerna Ulf och Jan. Men fortfarande sätter vi 

säkerheten främst.

Boende och livsstil förändras. Dagens eldstäder

har en mycket större roll än att bara värma huset.

Därför har även Nordiska Skorstensprodukter fått en

annorlunda inriktning. Idag är vi således också en

marknadsledande grossist av eldstäder, eldstadsrela-

terade tillbehör och skorstenar. Läs mer på vår hem-

sida www.nspab.se.

Material för skorstensreparation Skorstenstillbehör 
och verktyg

Modulskorstenar Braskaminer Ventilationsutrustning


