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Vi tillbringar merparten av vår tid 

inomhus. Inte undra på att vi ägnar så 

mycket omsorg och uppmärksamhet åt vår 

interiör. Vi tycker det är viktigt att vårt hem 

är ett säkert och bekvämt ställe att vistas 

på. LVI förstår att radiatorn är mer än bara 

en uppvärmningsanordning. Våra 

oljefyllda elradiatorer utstrålar inte bara 

en naturlig värme som känns behaglig, de 

är också trevliga att titta på. Vår 

designprincip är att radiatorn ska passa 

din inredning och inte tvärtom. Därför 

utformar vi alla våra radiatorer med ett 

öga på estetik och detaljrikedom. LVI 

grundades 1922 och är den ledande 

tillverkaren i Sverige i sektorn. Företaget 

har legat i framkant i branschen nästan 

hundra år och har använt sin erfarenhet 

och kompetens för att utveckla ett brett 

sortiment av värmelösningar som  

erbjuder den allra bästa typen av värme, 

oöverträffad komfort och gränslös 

valfrihet. Våra elradiatorer tillverkas  

enligt de strängaste miljökrav och har 

genomgått omfattande prov i hus, 

fritidsbostäder och flervåningshus, liksom 

i offentliga byggnader och institutioner.  

LVI erbjuder ett stort urval elvärmelösningar 

som utnyttjar avancerad teknologi. Den 

vegetabiliska olja som leder värmen i 

många av våra radiatorer är resultatet av 

35 års forskning och utvecklingsarbete. 

Oljan har en speciell, patenterad 

sammansättning, som kan motstå extrema 

temperaturer utan att dess egenskaper blir 

försämrade. Dessutom ger vegetabilisk olja 

en jämn och behaglig värme tack vare sina 

goda värmebevarande egenskaper. Tack 

vare den exakta termostaten och 

temperaturminskningsprogrammen 

kan du uppnå stora energibesparingar. 

Teknologin i LVI:s radiatorer baseras på 

värmeledningsprincipen, där en uppvärmd 

vätska cirkulerar i ett slutet system.Det 

egentliga värmeelementet består av två 

lager svenskt stål av hög kvalitet. De fogas 

samman med hjälp av maskinsvetsning, 

som ger en produkt utan svetsfogar eller 

skarvar.

 

skaPaR ETT BEhaGlIGT 
INoMhUsklIMaT
Eftersom LVI-radiatorerna avger en 

behaglig och naturlig värme fungerar 

de även vid låga yttemperaturer. Detta 

ger många fördelar. För det första blir 

radiatorn aldrig för het att vidröra,  

vilket är speciellt viktigt när det finns 

barn i närheten. För det andra minskar 

dammcirkulationen, vilket är goda 

nyheter för familjer med allergier. Och för 

det tredje gör den låga yttemperaturen 

att damm som samlas på elementet inte 

sveds eller bränns, vilket innebär att det 

inte uppstår obehagliga lukter. Allt 

detta medverkar till ett behagligare 

inomhusklimat.

klassIsk DEsIGN MED  
MoDERN ToUCh
Med sin diskreta horisontella design  

uppvisar Yali en mjuk finess i varje interiör. 

Kompletterad med toppgrill och sidopaneler 

som gömmer fula detaljer är Yali en tidlös 

panelradiator. Denna eleganta radiator med 

slät front ger en behaglig, naturligt 

utstrålande värme tack vare användningen 

av miljövänlig vegetabilisk olja. Yali finns i två 

släta versioner. Yali F med mjuk platt front och 

Yali PF med en platt front med profilerade 

linjer. Nya Yali GV är det senaste vertikala 

tillskottet i den välkända horisontella 

Yali-familjen. Yali GV är den perfekta 

lösningen när man har begränsat 

väggutrymme eller när man vill utnyttja 

väggytan optimalt. Radiatorn är utrustad 

med en digital väggmonterad termostat. Den 

trådlösa termostaten går att programmera i 

sex lägen (komfort, temperatursänkning, 

stopp, frostskydd, automatisk).En enda 

fjärrkontroll räcker för att reglera alla 

LVI-radiatorer i samma rum.  

lVI är en del av Rettig ICC, den ledande specialisten inom värmelösningar i Europa. Rettig ICC 

har 16 fabriker i 10 länder och designar, tillverkar och levererar radiatorer, golvvärme, ventiler 

och termostater till mer än 50 länder och genererar en omsättning på ca 572 miljoner euro. lVI 

grundades ursprungligen som lidköpings Värmeledningsindustri år 1922 och har sedan dess vuxit 

till ett ledande internationellt företag med aktiv närvaro Norge, sverige, Finland och Frankrike  

och exportverksamhet över hela världen.

Den gröna berättelsen om LVI

OM 
lVI

Ledarskap ligger 
i vår natur




