DISTRIBUTION

LOGSTORs nye
leveringskoncept
Forbedret leveringsevne og fleksibilitet

For bedre at afstemme forventningerne med vores kunder
på forhånd har vi udvidet vores leveringskoncept for 2021.
Vi inkluderer nu leveringstider for en række specielle krav.
Leveringstid
Produkt grupper

Maks. antal arbejdsdage (EXW) for
standard produkter på varenr.

Små og mellem dimensioner
(DN 25 – DN 250)

10

Store dimensioner (DN300, DN 350,
DN400 og DN 500)

15*

Store dimensioner ventiler

Efter aftale

Fleksible rør: 100 m
ruller

5

Flex: Fixlængder & tilbehør

2

Øvrige produkter

Efter aftale

* Leveringstiden forstås som leveringsstart. Det anbefales at aftale en
leveringsplan for hele projektet, da leveringstiden for rå stålrør kan være
væsentlig længere

Specielle ønsker

Yderligere leveringstid i antal
arbejdsdage (EXW)

Sporbarhed på stål

3

Buerør (standard preisolerede stålrør)
og bøjninger

5

Speciallængder på preisolerede
T-fittings, reduktioner, ventiler

5

Specialplaceringer på
overvågningstråde

5

Specialhøjder på ventilspindler (gælder ikke Vexve)**

20

HDW overvågningstråde

5

Böhmer preisolerede ventiler

10

Fuldborede ventiler

20

FW401 (ø33-ø76)

5

Preisolerede 90° svejsebøjninger
i henhold til EN10253-2 type A

15

Øvrige ønsker

Efter aftale

** Ingen yderligere dage for Vexve

Formålet med leveringskonceptet er at afsende ordrer på produkter fra nævnte

OM LOGSTOR

kategori indenfor det maksimale antal arbejdsdage i tabellen.
For at sikre den høje leveringsydelse og fleksibilitet har vi optimeret produkt mix og
lagerbeholdninger ud fra historiske salgstal og fremtidige salgsudsigter. Kontakt vores
Kundeservice for detaljer om leveringstid på specifikke projekter.
For store dimensioner er det vigtigt at have kendskab til den forventede leveringsplan
i god tid således, at vi kan sikre tilgængelighed af råvarer.
Alle leverancer finder sted i henhold til LOGSTORs generelle Salgs- og leveringsbetingelser. Produkternes
tilgængelighed, dvs. den faktiske leveringstid, kan variere afhængig af den aktuelle efterspørgsel. I nogle tilfælde

LOGSTOR er en global leverandør af komplette præ-isolerede rørsystemer der hver dag arbejder for at øge energieffektiviteten for vores
kunder. Opfindelsen af teknologien bag præisolerede rørsystemer har gjort LOGSTOR til
førende global leverandør og producent af rørsystemer til energibranchen.

kan den maksimale leveringstid derfor være længere end anført i tabellen.

VIRKSOMHEDSFAKTA
•

Hovedsæde i Danmark

•

Mere end 50 års erfaring
med en omfattende referenceliste

•

Ca. 200.000 km. leverede præisolerede
rørsystemer

•

Færdige end-to-end-løsninger

HOVEDKONTOR
LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11
DK-9670 Løgstør
Tel: +45 99661000
Fax: +45 9966 1180
logstor@logstor.com
www.logstor.com

