
Пазар 
Леов Копмпани е извозно ориентирана фирма 
која во текот на годините, успешно разви 
продажба на своите производи на пазарите во 
Австрија, Италија, Грција, Полска, Шведска, 
Шпанија, Португалија, Албанија, Турција, Малта, 
Романија, Унгарија, Србија, Хрватска, Словенија, 
Босна и Херцеговина, Црна Гора и Косово.

Денес Друштвото се вбројува во трите 
најголеми производители на електрични 
греалки за вода (бојлери) на Балканот. Сите 
апарати произведени од Леов Компани се 
согласно барањата на стандардот за квалитет 
ISO 9001: 2008 и ги задоволуваат 
стандардите за квалитет согласно ЦЕ 
нормите, а воедно  електричните греалки 
за вода (бојлери) се согласно ЦБ нормите. 
Соларните колектори се согласно 
стандардот за Солар Ки Марк.

Главен приоритет на Леов Компани, 
заедно со своите партнери, секогаш е 
задоволството на крајниот корисник, па 
преку континуирано инвестирање во 
опрема и имплементирање на нови 
најсовремени технологии во 
производството, се нудат производи со 
највисок квалитет и сигурност во нивното 
експлоатирање.

Достигнувања
Потврда за успешното работење и 
високиот квалитет на производите е 
меѓународната награда за квалитет и 
технологија добиена во Женева, Швајцарија 
во март 2004 година.

Со работењето на современи 
постројки за производство запазени се 
високите еколошки стандарди. Тоа значи 
дека во процесот на производство, не 
постои емисија на штетни материи кои би 
биле опасни за околината и здравјето на 
човекот. Секојдневно се следат 

достигнувањата во усовршување на заштитата 
на животната средина и се применуваат во 
процесот на производство.

Работењето согласно ИСО 9001:2008 и 
водењето на евиденција за квалитетот на 
влезните суровини и компоненти, 
производните фази и готовите производи, како 
и редовното одржување и сервисирање на 
постројките за производство гарантира високо 
ниво на еколошка свест. 

Историјат
ЛЕОВ КОМПАНИ ДООЕЛ од Велес е 
друштво во приватна сопственост, основано во 

1984 година, со основна дејност производство 
на електрични апарати. Почнувајќи како семеен 
бизнис, Леов Компани низ годините се разви 
во компанија која денес е една од водечките на 
пазарот.

Местоположбата на Велес во централниот 
дел на Македонија, како место каде се 
вкрстуваат сите поважни транспортни 
коридори и локацијата на производствениот 
погон на Леов Компани во индустриската зона 
на градот, овозможуваат непречено работење 
на компанијата. Одличната сообраќајна 
инфраструктура, можноста за комуникација со 
товарни возила и близината на железничката 
станица со товарен колосек во кругот на 
компанијата, е од голема предност за 
доставување на суровините и транспортот на 
готовите производи.

Производ
Асортиманот на производи Леов Компани го 
сочинуваат различни апарати за домаќинство 
како: електрични греалки за вода (бојлери) во 
неколку модели, со можност за вертикална и 
хоризонтална монтажа, соларни греалки за 
вода (соларни бојлери) кои можат да бидат 
монтирани и да ја извршуваат својата 
функиција како надвор од затворен објект така 
и внатре, соларни колектори за загревање на 
вода од 1,5 м2; 2 м2; 2,5 м2 површина на 
абсорбер како и со вакуумски цевки од U-тип, 
плински уреди, прохром цевки - наребрени и 
рамни, кварцни греалици, разводни орманчиња 
и компоненти за сите производи. 

Својата палета на производи Леов Компани 
постојано ја зголемува и проширива, така што 
денес производниот асортиман се состои од 
електрични греалки за вода (бојлери) од 5 до 
500 литри, соларни греалки за вода (соларни 
бојлери) со капацитет од 100 до 500 литри, за 
внатрешна и надворешна употреба. 
Поголемиот дел од производството, дури 80%, 
отпаѓа на греалките за вода (бојлери) кои се 
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ДАЛИ СТЕ ЗНАЕЛЕ ДЕКА...

ЛЕОВ 

Производите на Леов Компани се меѓу првите во 
регионот кои се сертифицирани по СЕ марката - 
уште во 1997 година. 

Електрични греалки за вода (бојлери), во 
периодот од 1998 до 2003 година, на српскиот 
пазар беа застапени со 60-70% од вкупната 
годишна количина.  

Од електричните греалки за вода (бојлери), во 
периодот од 2005 до 2009 година, најбараната на 
црногорскиот пазар беше греалката на Леов 
Компани.

Леов Компани директно учествува во развојот на 
спортот во Македонија, преку спонзорство во 
локалниот женски ракометен клуб ЛЕОВ-БАРТЕК 
- Велес, кој се натпреварува успешно во 
Македонската Супер Женска лига во ракомет.

извозни артикли, а асортиманот и видот 
на производите се развиени согласно 
спецификите и барањата на  пазарите.

Неодамнешен развој
Основните карактеристики на техничко 
технолошките решенија кои се 
применуваат во производниот процес на 
Леов Компани се условени од 
карактеристиките на поставената 
технолошка линија за производство.

На автоматизираната линија за 
конфекционирање и кроење на лимовите 
од ролна, подолжно и попречно, се кројат 
потребните парчиња според кројната 
шема, директно се палетизираат и како 

такви се проследуваат во 
наредните фази на 

производство.
Пресувачкиот 
капацитет е 
автоматизиран и сите 
операции се 
изведуваат од ролна 
на материјал 
директно во калап.

Линијата за 
производство на 

резервоарот за греалката за вода (бојлерот) е 
целосно автоматизирана и секој изработен 
елемент согласно поставените и бараните 
параметри на производство гарантираат висок 
квалитет на заварениот резервоар. 

Заштитата на резервоарите се изведува на 
најсовремена комплетно автоматизирана 
постројка за пескарење, емајлирање и печење 
на припремените резервоари. Оваа линија е 
инсталирана во 2002 година, се карактеризира 
со строго контролиран процес на квалитет, 

прва од таков вид во регионот и една од 
неколкуте во Европа со електростатски нанос 
на емајл.

Постројката за производство на обвивка на 
греалката за вода (бојлер) е исто така 
автоматизирана. Конфекционираниот и 
издупчен лим, по утврдени димензии, се 
поставува на линијата за производство на 
обвивка за производот. На линијата се 
обликува во форма на обвивка, се пунктува и 
фалцува, и така припремени елементите се 

подготвени за заштита на автоматската 
постројка за електростатско фарбање. 

Сите други производи се произведуваат на 
современи постројки за производство кои се 
на врвот на производствената технологија и 
гарантираат висок квалитет на готовиот 
производ.

Промоција
За потврда на еколошкиот приод кон 
проектираните цели во производството, 
развиено е и производство на соларни 
апсорбери за топла вода кои се основен 
составен дел на соларните колектори.

Се произведуваат два типа на соларни 
апсорбери – апсорбер за колектор со 
вакуумски цевки и за панелен колектор. 
Примената на најсовремен апсорбер за 
прифаќање на светлината овозможува 
производство на многу ефектни панели кои 
максимално ја пренесуваат апсорбираната 
светлина на изменувачот во оддадена топлина. 
Соларните системи кои се  во комплет со 
соларните греалки за вода (соларни бојлери), 
гарантираат ефикасна заштеда на енергија за 
загревање на топла вода. Тие претставуваат 
идеална конфигурација за заштеда на сѝ 
поскапата електрична енергија и инвестиција 
која гарантира брз поврат на вложените 
средства.

Леов Компани е на самиот врв кога станува 
збор за технолошката подготвеност во однос 

на европските производители на греалки 
за вода. Веќе десет години се работи на 
најсовремени линии за производство: 
сечење, пресување, заварување, 
пескарење, емајлирање. Покрај тоа, Леов 
Компани е првата компанија од 
балканскиот регион која ја усвои 
заштитата на челикот со електростатски 
емајл.

Вредност на трговската 
марка
Професионалниот и деловен однос  на 
компанијата е препознатлив за сите 
соработници. Купувачите го 
препознаваат и бараат докажаниот 
бренд на сите пазари, а долгогодишната 

традицијата на купување на производите е 
успех кој компанијата ја води кон реализација 
на поголеми планови и нови идеи. 
Континуираниот квалитет, развојот на нови 
производи и заштедата на енергијата се доказ 
за правилната насока на зацврстувањето на 
позицијата на брендот. 
 
www.leov.com.mk
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