
• Effektivare och billigare installation än traditionella lösningar

• Driftsäker VA-lösning med lång livslängd

• Energisnål och miljövänlig drift

• Möjlighet att ansluta larmsystem som detekterar läckor

• Flexibel lösning som erbjuder minimal inverkan på närmiljön 
vid installation

LOGSTOR VA-system erbjuder dig  
flexibilitet och stabil drift
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Säkerställd drift, ekonomi och miljö 
VA-System

Erfarenhet, innovation 
och praktisk kompetens
LOGSTOR är en global leverantör av pre-isolerade rörsy-
stem, som erbjuder energieffektiva lösningar till en rad oli-
ka branscher, bl.a. inom fjärrvärme, olja & gas samt industri-
ella processer. LOGSTOR är marknadsledare i sin bransch 
och har sedan mer än 50 år kontinuerligt utvecklat sin kom-
petens och förmåga till innovation. LOGSTOR kan därmed 
erbjuda ett brett och kundanpassat produkt- och tjänste-
erbjudande, med fokus på kvalitet, kostnadseffektivitet och 
driftssäkerhet. 

LOGSTOR tillhandahåller en lång rad tjänster, bl.a. E-Ser-
vices, utbildning och montageservice. LOGSTOR erbjuder 
dessutom rådgivningstjänster som hjälper våra kunder i ar-
betet att planera, konstruera, installera och underhålla sy-
stemlösningar med fokus på driftsäkerhet, kostnadseffekti-
vitet, energibesparing och lång livslängd. Våra produkter är 
väldokumenterade och av hög kvalitet, liksom vårt tjänste-
erbjudande. Vår kompetenta medarbetare är tillgängliga att 
stötta våra kunder genom hela processen från konstruktion 
och installation, till drift och underhåll.



Spolbrunn

Avluftning

Grundförlagt

Flexibelt rörsystem

Pumpbrunn

Frostsäker vid låga temperaturer

Övervakningssystem för läckage

P-STN

P-STN

En unik kombination
LOGSTOR VA-system är en komplett vatten- och 
avloppslösning, som kombinerar inflöde av färskvatten 
och utflöde av avloppsvatten i ett och samma pre-iso-
lerade rörsystem. LOGSTOR är först ut på marknaden 
med denna tredimensionella VA-lösning, och erbjuder 
ett komplett system med rör, böjar och kopplingar. Lös-
ningen integrerar rör för färskvatten, avloppsrör samt en 
värmekabel, allt sammanfogat i ett pre-isolerat rörsys-
tem. Systemet säkerställer en stabil och energieffektiv 
VA-lösning som kan läggas direkt under markytan.

Miljövänlig
LOGSTOR VA-system är revolutionerande och nytän-
kande på flera sätt. Det nya LTA-systemet gör etable-
ringsarbetet enkelt, med minimal inverkan på markytor 
och miljö. Det krävs mindre och lättare grävmaskiner än 
vad som är fallet med traditionella rörsystem, installa-
tionen går snabbare och mängden grävmassor som 
måste fraktas bort minskar betydligt. Husanslutningen 
utgörs av ett flexibelt rör, vilket underlättar installation i 
trädgårdar samt i terräng med besvärliga och bergrika 
markförhållanden. LOGSTOR VA-system ger därmed 
minimal inverkan på närmiljön.
      
Säker och stabil drift 
LOGSTOR VA-system är omslutet av en motstånds-
kraftig mantel. Systemet kan kompletteras med larm 
och övervakningsutrustning, vilket gör det möjligt att 
snabbt detektera och åtgärda potentiella läckor. Detta 
stärker driftssäkerheten ytterligare.

Frostsäkert system
LOGSTOR VA-system har genomgått omfattande tes-
ter som dokumenterar tålighet och driftsäkerhet även i 
mycket låga temperaturer. Den inbyggda värmekabeln 
aktiveras automatiskt och bara när den kringliggande 
marken blir för kall, vilket gör systemet mycket energis-
nålt.

LOGSTOR VA-system är en revolutionerande tredimensionell 
lösning, som svarar upp mot den stränga miljölagstiftningen 
i EUs ramdirektiv för vatten. Lösningen som ett grundförlagt 
system och som säkerställer stabil och effektiv drift i frost-
känsliga områden.
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