
Jesteśmy firmą Kingspan wraz
z produktami , usługami oraz 
rozwiązaniami LOGSTOR

Kingspan

Potencjał wsparty doświadczeniem
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MISJA KINGSPAN

Naszą misją jest bezemisyjna przyszłość, 
która koncentruje się na dobrobycie ludzi 
i naszej planety



Wysokowydajne rozwiązania w 

zakresie rur preizolowanych firmy 

LOGSTOR
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Zakłady produkcyjne LOGSTOR w Polsce

4 strategicznie położone fabryki w Polsce 

zaopatrujące Europę

Løgstør, DK Saarijärvi, FI

Gliwice I & II, PL Göteborg, SE

Zory, PL Zabrze, PL
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Eksperci izolacji

Rdzeniem 

każdego systemu 

jest izolacja

• Pomagamy klientom w realizacji nowych i 
modernizowanych systemów ciepłowniczych, 
które gwarantują inwestorom oraz operatorom 
ich minimalny całkowity koszt posiadania (TCO)

• Oferujemy maksymalną izolacyjność rur 
preizolowanych dzięki niskiej wartości lambda 

izolacji - zaledwie 0,0207 W/mK dla systemów 
elastycznych i 0,0220 W/mK dla systemów rur 
stalowych

• Na przestrzeni okresu eksploatacji zapewniamy 

utrzymanie wysokiej izolacyjności za sprawą 
wbudowanej bariery dyfuzyjnej – gwarantuje 
ona wyższą efektywność energetyczną i 
minimalne straty ciepła
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Eksperci Cyfryzacji

Napędzamy 

rozwój poprzez 

innowacje i 

cyfrowe narzędzia 

LOGSTOR

• Nadzór; dzięki proaktywnemu działaniu 

system nadzoru LOGSTOR Detect 
zapobiega poważnym naprawom, 
obniża koszty operacyjne i jest 
warunkiem wydłużenia żywotności 
systemu rurowego

• Narzędzie TCO; oblicza Całkowity Koszt 
Posiadania z uwzględnieniem inwestycji 
na materiały preizolowane, roboty 
wykopowe, montażowe oraz koszty 
eksploatacyjne, na straty ciepła i 
uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. 
Narzędzie TCO dostępne również online

• Zgrzewarka do złączy WeldMaster 5.0; 
umozliwia spawanie złączy osłonowych 
i jest postrzegana, jako najlepsza w 
naszej branży. Powodem tego są cechy  
związane z kontrolą procesu spawania 

oraz jego solidna dokumentacja, które 
przyczyniają się do zapewnienia długiej 
i bezawaryjnej żywotności.
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Fachowy Montaż

Mamy wszystko, 

czego 

potrzebujesz do 

doskonałej i 

wydajnej instalacji

• Oferujemy indywidualny projekt sieci w celu 
zmniejszenia nakładów inwestycyjnych oraz 
NAJDŁUŻSZEJ ŻYWOTNOŚCI

• Efektywny, trwały i kurczliwy system 

połączeń wykonanych z usieciowanego 
polietylenu (PEX) o unikalnej strukturze 
molekularnej

• Dygitalizacja nadzoru sieci ciepłowniczej 
dzięki możliwej do prześledzenia 
dokumentacji internetowej, dla każdego 
połączenia z lokalizacją geograficzną za 
pośrednictwem GPS

Kingspan Academy uczy, jak zaprojektować i 
wykonać rurociągi najwyższej jakości –

Zapraszamy!
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Eksperci we 

współpracy z klientem

Jesteśmy Twoim 

solidnym, 

doświadczonym i 

niezawodnym 

partnerem!

Dostarczamy jakość! Zrozumienie dla potrzeb 
klientów i umiejetność przekształcania ich w 
korzyści, to jeden z naszych największych atutów. 

• Jakość usług; posiadamy sprawdzony oraz 
wiarygodny Zespół Sprzedaży i Obsługi Klienta, 

który jest zawsze gotowy wesprzeć naszych 
klientów w realizowanych projektach.

• Dostępność produktów; kładziemy duży nacisk 

na zapewnienie ciągłości dostaw oraz ich 
elastyczności. Posiadamy na stanie 
magazynowym szeroką gamę produktów i
zawsze jesteśmy gotowi do ich dostawy - również 
w szczycie sezonu.

• Wsparcie techniczne; zapewniamy wsparcie 
techniczne oraz serwis na wszystkich etapach 
projektu - od pomysłu do pełnej eksploatacji. 
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• 400 000 km rur wyprodukowanych i 
sprzedanych na całym świecie od ponad 60 lat

• 50 lat wsparcia technicznego

• 20 lat aktywnego systemu nadzoru nad 
instalacjami

Systemy rurowe o najlepszych 

właściwościach izolacyjnych 

dla 4 głównych segmentów 

aplikacyjnych

LOGSTOR District Cooling 
Solutions

LOGSTOR District Heating 
Solutions

LOGSTOR Thermal 
Solutions 

LOGSTOR Industry  
Solutions 



Wspieramy program EU

Europejski Zielony Ład

dzięki preizolowanym rurom 

LOGSTOR Green z osłoną z 

zewnętrznego HDPE z recyklingu

Polepszamy standardy dla systemów rur 
preizolowanych, opracowując obudowy 
rur ciepłowniczych, wyprodukowanych 
w całości lub częściowo z materiałów 
pochodzących z recyklingu.

Iwestycje europejskie w sektorze 
środowiska w okresie 2022-2029 w tym 
m.in. rządowy program FEnIKS, 
ukierunkowane będą na wsparcie 

przejścia na gospodarkę w obiegu 
zamkniętym.



Zawsze 

gotowi do 

współpracy!


