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Zielona historia LVI

Z natury
jesteśmy liderem

LVI jest częścią koncernu Rettig ICC, europejskiego lidera branży grzewczej. Koncern posiada 16
zakładów produkcyjnych w 10 krajach. Projektuje, wytwarza i dostarcza grzejniki, ogrzewanie
podłogowe, zawory i systemy sterowania do ponad 50 państw, generując obroty rzędu 572
milionów EURO. Firma LVI powstała w 1922 roku i pierwotnie funkcjonowała pod nazwą
Lidköpings Värmeledningsindustri. LVI rozwinęła się w duże międzynarodowe przedsiębiorstwo,
które działa na rynkach Norwegii, Szwecji, Finlandii i Francji oraz prowadzi działalność
eksportową na cały świat.

Większość czasu spędzamy w domach. Nic

grzejników elektrycznych to rezultat 35

zapachu. Wszystkie te zalety składają się

dziwnego, że wystrojowi wnętrz poświęcamy

lat rozwoju i badań. Olej o specjalnie

na komfortowy klimat we wnętrzu.

tak wiele uwagi. Staramy się, aby dom był

opracowanym, opatentowanym składzie,

wygodnym i bezpiecznym miejscem do

zachowuje swoje właściwości w kontakcie

życia. W LVI rozumiemy, że grzejnik to

z wysokimi temperaturami. Oprócz tego,

Klasyczny design ze szczyptą
nowoczesności

o wiele więcej niż tylko urządzenie grzewcze.

dzięki wysokiej bezwładności cieplnej,

Dyskretny, poziomy kształt grzejnika Yali

Nasze grzejniki elektryczne nie tylko emitują

zapewnia równomierne rozchodzenie się

subtelnie dopasowuje się do każdego

przyjemne ciepło, ale są również miłe dla

ciepła. Precyzyjne termostaty i automatyczne

wnętrza. Wnętrze grzejnika Yali przykrywa

oka. Projektujemy urządzenia zgodnie

programy nastaw obniżające temperaturę,

z góry elegancka osłona typu grill, natomiast

z zasadą, że grzejniki powinny zostać

pozwalają zaoszczędzić energię. Technologia

z boku dwie osłony boczne. Elementy te

dopasowane do wnętrza, a nie wnętrze do

zastosowana w grzejnikach LVI jest oparta

tworzą ponadczasową linię. Ten elegancki

grzejników. Dlatego wszystkie nasze grzejniki

na zasadzie przewodzenia ciepła, które

grzejnik o płaskim panelu przednim, dzięki

są projektowane ze szczególną dbałością

ogrzewa czynnik grzewczy, krążący

przyjaznemu dla środowiska wypełnieniu

o estetykę i detale. LVI została założona

w układzie zamkniętym. Grzejnik

olejem roślinnym zapewnia komfortowe,

w 1922 roku i jest liderem szwedzkiego rynku

zbudowany jest z dwóch warstw

naturalnie rozchodzące się ciepło. Pierwotnie

ogrzewania. Firma od niemal wieku stoi na

szwedzkiej stali o najwyższej jakości.

Yali występował w dwóch wersjach: Yali F

czele rozwoju branży i wykorzystuje swoje

Blachy stalowe łączone są w procesie

– z gładkim panelem frontowym oraz Yali PF

doświadczenie oraz unikalne technologie

spawania maszynowego. Gotowy produkt jest

– z płaskim panelem z przetłoczeniami.

w projektowaniu bogatej palety rozwiązań

pozbawiony dodatkowych spawów i łączeń.

Nowy grzejnik Yali GV to najnowszy model
uzupełniający dobrze już znaną linię

grzewczych. Grzejniki, z których duża część

poziomych grzejników Yali. Yali GV to idealne

najlepsze: optymalną formę ogrzewania,

Stwórz komfortowy klimat
wnętrza

niezwykłe wzornictwo, wyjątkowy komfort

Grzejniki LVI dają przyjemne, naturalne

ścianie lub gdy chcemy maksymalnie

i nieograniczony wybór.

ciepło i mogą pracować w trybie obniżonej

wykorzystać wolne pionowe przestrzenie.

temperatury powierzchni. Takie rozwiązanie

Yali GV jest wyposażony w cyfrowy

Nasze grzejniki elektryczne są produkowane

oferuje wiele korzyści. Po pierwsze grzejnik

elektroniczny termostat montowany na

zgodnie ze ścisłymi standardami ochrony

nigdy nie jest zbyt gorący, aby go dotknąć

ścianie. Bezprzewodowy termostat

środowiska. Prowadzimy szeroko zakrojone

– jest to szczególnie ważne, gdy w domu są

można zaprogramować w 6-ciu trybach

badania i testy urządzeń w domach, domkach

małe dzieci. Po drugie ograniczona zostaje

(komfort, obniżenie temperatury, stop,

letniskowych, blokach mieszkalnych, a także

cyrkulacja powietrza wraz z unoszącym się

antyzamrożeniowy, automatyczny).

budynkach publicznych i instytucjonalnych.

w nim kurzem – to dobra wiadomość dla

Jeden termostat kontroluje pracę jednego

LVI oferuje szeroki zakres elektrycznych

alergików. I po trzecie – temperatura na

lub nawet kilku grzejników w danym

rozwiązań grzewczych wykorzystujących

powierzchni grzejnika jest obniżona, dzięki

pomieszczeniu. 

najbardziej zaawansowane technologie. Olej

czemu nie pojawia się efekt “przypiekania”

roślinny stosowany do wypełniania naszych

kurzu i związanego z tym nieprzyjemnego

ma wypełnienie olejowe, oferują to, co
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