
DEN
EFFEKTIVA 
VÄGEN TILL 
BRA LUFT  



Oavsett var vi människor befinner oss, är vi beroende av god luftkvalitet. 
Att ha rätt lösning för ventilation, värme och kyla skapar ett hälsosamt 
klimat, där vi andas renare och byggnaderna mår bättre. 

1975 började vi utveckla effektiva kanaler för ventilation och skorsten. 
Några år senare tillkom även fordon. För oss var det självklart att ha 
tillverkningen i huset. Att kontrollera alla delar i produktionen ger oss 
möjlighet att erbjuda dig snabba omställningar, skräddarsydda lösningar, 
säker kvalitet och mycket hög leveranssäkerhet. 

Idag är vi stolta utvecklare av en mängd egna kanallösningar till fabriker, 
hus, bilar och båtar runt om i Norden. 

Vi erbjuder ventilationskanaler, 

isolerstrumpor för kondensisolering, 

ljuddämpare, skorstens- och insats-

rör samt flexibla bil- och båtvärmar- 
slangar som t ex defrosterslangar. 

EGNA LÖSNINGAR
SEDAN 1975



Vi håller både utveckling och produktion under ett  
och samma tak här i Sverige. Eftersom vi styr över  
varje del, från materialkvalitet och konstruktionslösning  
till produktionssätt, kan vi säkerställa en hög kvalitet. 

Vi tar aktiv del i både det svenska och europeiska  
arbetet med framtagning av nya regler och provnings- 
metoder. Det ger oss kunskap att ligga långt framme  
i egen produktutveckling. 

Vi medverkar även kontinuerligt i typgodkännande  - 
pro cesser, vilket säkerställer att våra produkter ligger  
i fas med aktuella regler och bestämmelser.

SÄKRARE 

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 9000.  



STARKARE
Vi tror på långsiktiga relationer där vi lär känna 
varandra och förstår varandras behov och kan föra 
dialog. Det utvecklar genomtänkta produkter för 
olika behov och önskemål.

Våra medarbetare har mångårig branscher-
farenhet, och tillsammans med dem arbetar 
vi ständigt för en bättre arbetsmiljö. Deras 
 yrkesstolthet är det som skapar vår jämna  
och höga kvalitet.

Vi värnar om de leverantörer där kvalitet går 
hand i hand med ett nära geografiskt läge 
som minimerar vårt avtryck på miljön.  
Därför är våra samarbetspartners oftast i 
Sverige och närliggande länder som t ex 
Tyskland och Holland.

Noga utvalda råmaterial och kvalitetskontroller i 
varje led ger dig starkare slangar som tål mer.



SMIDIGARE
Vi har en mindre organisation som ökar möjligheten att 
tillgodose kundspecifika önskemål och att kunna vara 
den flexibla leverantör som vi vill vara. 

Närheten till kompetensen på golvet gör att vi enklare 
kan specialanpassa lösningar och snabbare ställa om 
en produktion. 

Vi tillverkar produkter inom tre områden:  
• Ventilation
• Skorsten 
• Fordon

Vi möter dina behov vad gäller  

förpackning, pallstorlek m m.



VENTILATION
Ett väl fungerande ventilationssystem är avgörande  
för att både människor och byggnader ska må väl  
och hålla sig friska. 

Med vår kompetens har vi möjlighet att anpassa våra 
produkter efter önskemål redan på projekteringsstadiet. 
Vi tillverkar produkter för allt från stora industrikomplex 
till mindre fabriker, byggnader och småhus. 

Tillsammans med våra kunder skapar vi ren och fräsch 
luft som är bra för hälsan. För såväl nyproduktion som 
renovering.

Bildbyråbild?..



En skorsten utsätts för stora yttre och inre påfrestningar, som  
fukt, regn, snö och kyla. Men även faktorer som temperatursväng-

ningar, sot, kondens och sotning på insidan sliter. Det finns två 
olika metoder att förebygga eller reparera skorstenar. Montering 
av rostfritt, syrafast insatsrör eller glidgjutning av kanal.  

Det är viktigt att se eldningskälla och skorsten som en 
fungerande helhet. Vi har kunskap om vad skorstenen 
betyder för funktion och verkningsgrad i eldstad och spis. 
Fråga oss gärna om råd för bästa anpassning. 

Vi har skorstensprodukter för villa, fastighet och industri.
Vårt dimensionsprogram är utvecklat för att du skall  
slippa kompromissa. Vi har en mängd olika utföranden 
och kan även tillhandahålla specialtillbehören för exakt 
anpassade lösningar.

Våra insatsrör kan böjas ner till minimal böjningsradie, 
vilket gör monteringen enkel och säker även vid svåra 
förhållanden. 

SKORSTEN



FORDON
Rätt utvald slang för värme/kyl eller avgas gynnar  
både ett sunt inomhusklimat och ger en skön komfort. 

Westaflex slangar finns för bil, båt och husvagn/husbil 
men också för tyngre trafik som lastbil och buss. 

Vi tillverkar slangarna i Sverige, i material anpassade efter 
nordiska förhållanden. Eftersom vi framställer slangarna i 
egen fabrik, kan du beställa mindre kvantiteter hos oss om 
du behöver. Vi kan också specialtillverka efter önskemål.

Westaflex slangar lagerförs hos flertalet ledande värmar- 
och grossistföretag.



VÄLKOMMEN!
Telefon +46-31-86 59 40  
Fax +46-31-87 95 13 
info@westaflex.se
order@westaflex.se 

Besöks- och leveransadress 
Svenska Westaflex AB
Kärragatan 4
431 53 Mölndal 

www.westaflex.se
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