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LOGSTOR ROMANIA 

Solutii Logstor pentru maximizarea eficientei energetice 

in termoficare



Din 2021 avem un nume nou. Aceiași oameni. 

Servicii mai bune

Suntem o companie Kingspan cu 
produse, soluții și servicii LOGSTOR
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OUR MISSION

1965 Kingspan începe ca o 

mică afacere de inginerie 
și contractare. Eugene 

Murtagh începe să 

producă remorci agricole 

în spatele afacerii sale de 

familie, pub-ul lui Murtagh 

din Kingscourt, Irlanda. În 

anii următori s-a format 

Kingscourt Construction 

Group

Am crescut pentru a deveni lideri la nivel global

Renovare 1989

Primele țevi preizolate 1964

Inventatorul conductei preizolate

Identitatea Logstor :
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OUR MISSIONOUR MISSIONDivizia izolații – Unde operam

Manufacturing or Sales Office

1 
Divizie
5 Regiuni geografice
10 unități de afaceri

3,900+
Angajați la nivel 
global

41
Unități de producție

27
Birouri comerciale
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Cu mai mult de 50 de ani de cercetare, 
dezvoltare și experiență, am devenit 

principalul producător de sisteme de țevi 

preizolate. 

Am inventat conducta preizolată, mansoane 
și fitinguri unice. 

In plus, suntem prima companie care 

introduce produse ecologice pentru 

fabricarea celui mai bun material izolator.

• 400.000 km de țevi produse și vândute

în întreaga lume pe parcursul a peste

60 de ani

• 50 de ani de asistență tehnică

• 20 de ani de supraveghere activă a 

conductelor

• Valoare adăugată documentată
înainte, în timpul și după instalarea

serviciilor, care ajută la reducerea

Costurilor de Investitii si Operare pentru
clienți.

LOGSTOR District Cooling 
Solutions

LOGSTOR District Heating 
Solutions

LOGSTOR Thermal 
Solutions 

LOGSTOR Industry  
Solutions 
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Unitati de productie – EUROPA 

• O gamă de 10 tehnologii de izolare fabricate în întreaga Europă
•

• 6 site-uri LOGSTOR plasate strategic pentru a acoperi Europa

Løgstør, DK Saarijärvi, FI

Gliwice I & II, PL Göteborg, SE

Zory, PL Zabrze, PL
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Kingspan & LOGSTOR Impreuna

• Împreună, suntem o companie globală cu peste 160 de 

unități de producție și peste 16.000 de angajați în întreaga

lume

• Cifră de afaceri anuală de 4,6 miliarde EUR

• Investim în inovația și digitalizarea produselor și serviciilor

noastre

• Ne pasă de planetă

• În 2020, Kingspan a refolosit 573 de milioane de sticle de 

plastic, a recoltat 21,2 milioane de litri de apă de ploaie și a 

economisit 164 de milioane de tone de CO2

•



Solutii Logstor pentru 

maximizarea eficientei 

energetice in termoficare
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Numarul 1 in izolație

• Obiectivul nostru principal este de a dezvolta sisteme care, în
toate aspectele, asigură cel mai mic cost total de proprietate
pentru clienții noștri

•

• Valoarea lambda de izolare este de până la 0,0207 W/mK
pentru sisteme flexibile și de 0,0220 W/mK pentru sistemele de 
țevi din oțel

• Teste externe ale valorilor izolației

• Bariera de difuzie încorporată asigură proprietăți de izolare de 
clasă mondială, o eficiență energetică mai mare și un minim de 

pierderi de căldură

• Minimizăm cheltuielile de funcționare cu izolație de înaltă

calitate, ceea ce reduce pierderile de căldură în sistemul de 
conducte

•

Costuri investitie

Costuri de operare
30 de ani

Costuri de investitie – Primul an : 
- Conductele preizolate
- Instalarea
- Planificarea si punerea in functiune 

Costuri de operare – Anul 2÷30(min) : 

- Costul pierderilor de energie;

- Costurile energiei de pompare;

- Costuri cu intretinerea si reparatiile;

- Costuri de datorate calitatii scazute

Nucleul oricărui sistem este
izolația. 



10

Propunerea Noastra

Implementarea conductelor duble (TWIN PIPES) 

•DN 80
•DN 50

Reducerea pierderilor de energie cu mai mult de 50 % 

• Alegerea sistemului TWIN va reduce cu 10-15 % costurile de instalare.

• TwinPipe reprezintă 35% din totalul vânzărilor în dimensiuni în cazul în care Twin este

posibil;

• În Danemarca este mai mult de 70

• Cea mai mică pierdere de căldură energie.



11

Analiza costului total de proprietate – 30 de ani  

Alegerea tipului de 
conducta preizolata

va determina costul

total de proprietate

de-a lungul celor
minim 30 de ani.
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Amprenta Logstor - Tehnologia secolului 21

Bariera anti difuzie

- Impiedica imbatranirea izolatiei si ajuta la pastrarea

proprietatilor izolatoare pe toata durata vietii;

- Reduce pierderile de energie cu 15-30 % pe toata durata

de exloatare. 

Utilizarea mansoanelor elctrosudabile

- Eliminarea erorilor de instalare datorita procesului electronic 

controlat;

- Sistem etansat perfect datorita procesului de sudura prin

electrofuziune eliminand riscul de erori in sistemul de 

semanlizare;

- Utilizarea pachetelor de spuma predozate pentru fiecare

diametru de manson,  asigurand proprietati identice cu 

izolatia conductelor.

Utilizarea coturilor si ramificatiilor flexibile – SXB &SXT  

- Kiturile sunt concepute pentru spumare in santier;

- Reducerea numarului de mansoane din system 

- Flexibilitate in instalarea in unghiuri diferite .  
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Schimbarea incepe cu noi !

Mentalitatea
NU mai acceptati compromisuri de calitate



Vă mulțumesc !


