Esittelyssä
lvi

LVI:n vihreä tausta

Johtoasema on
meillä verissä

LVI on osa Rettig ICC -konsernia, joka on Euroopan johtava lämmitysratkaisujen asiantuntija. Rettig
ICC:lla on 16 tuotantolaitosta 10 maassa. Se valmistaa ja myy lämmittimiä, lattialämmityksiä,
venttiilejä ja säätimiä yli 50 maahan liikevaihdon ollessa noin 572 miljoonaa euroa. LVI perustettiin
alun perin nimellä Lidköpings Värmeledningsindustri vuonna 1922. Se on sittemmin kasvanut
johtavaksi kansainväliseksi konserniksi, joka toimii Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Ranskassa ja vie
tuotteitaan kaikkialle maailmaan.

Vietämme suuren osan ajastamme

kasviöljy on tulosta 35 vuoden tutkimus-

myöskään pala kiinni lämmittimeen eikä

kotona. Ei siis ihme, että kiinnitämme

ja tuotekehitystyöstä. Öljyn koostumus

epämiellyttävää hajua synny. Kaikki tämä

paljon huomiota sisustukseen. Haluamme

on patentoitu, ja se kestää äärimmäisiä

lisää huoneilman miellyttävyyttä.

kodin olevan turvallinen ja mukava

lämpötiloja ominaisuuksien

paikka. Me LVI:lla ymmärrämme, että

heikentymättä. Lisäksi kasviöljy takaa

lämmittimet ovat paljon muutakin kuin

tasaisen ja mukavan lämmön sen lämpöä

Klassista muotoilua
ripauksella nykyaikaa

laitteita. Sähkölämmittimemme paitsi

varaavien ominaisuuksien ansiosta.

Huomaamaton, vaakasuuntainen Yali sopii

säteilevät luonnollista lämpöä, ovat myös

Tarkkojen termostaattien ja lämpötilaa

sulavasti kaikkiin ympäristöihin. Tyylikäs

ilo silmälle. Lämmittimien pitää sopia

laskevien ohjelmien avulla saavutetaan

yläritilä ja sivusuojat peittävät lämmittimen

sisustukseen, ei toisin päin, joten kaikki

todellista energiansäästöä. LVI:n

sisäosat, joten Yali on aidosti ajaton

tuotteemme on suunniteltu ulkonäkö ja

radiaattoreissa käytettävä tekniikka

paneeliradiaattori. Elegantti, edestä sileä

yksityiskohdat huomioiden. Vuonna

perustuu lämpöjohtavuusperiaatteelle,

malli luovuttaa mukavaa, luonnollista

1922 perustettu LVI on alansa johtava

jossa suljetussa järjestelmässä

lämpöä ympäristöystävällisen kasviöljyn

valmistaja Ruotsissa. Yrityksemme on ollut

kiertävää nestettä lämmitetään.

käytön ansiosta. Yali F on edestä sileä, kun

alan edelläkävijä lähes vuosisadan ajan,

Itse lämmityselementissä on kaksi

taas Yali PF oli lisäksi profiloitu. Uusi

ja olemme hyödyntäneet kokemustamme

korkealaatuisesta ruotsalaisesta teräksestä

Yali GV on tuorein lisä tunnettuun

ja tietotaitoamme monien, usein

valmistettua kerrosta, jotka on hitsattu

Yali-pystymallistoon. Pystysuuntainen

öljytäytteisten, lämmitysratkaisujen

kiinni toisiinsa. Lopputuotteessa ei näy

Yali GV on täydellinen ratkaisu silloin,

kehittämisessä. Ne tuottavat miellyttävää

enää yhtään hitsaussaumaa tai liitosta.

kun seinätilaa on rajoitetusti tai jos

lämpöä, ovat erittäin tyylikkäitä,

haluat käyttää sitä muuhun tarkoitukseen

äärimmäisen mukavia käyttää ja

sijoittamalla lämmittimen pystyasentoon.

Miellyttävää huoneilmaa

Lämmittimeen kuuluu digitaalinen, seinälle

Koska LVI-lämmittimien luovuttava

kiinnitettävä elektroninen termostaatti.

Sähkölämmittimemme valmistetaan

lämpö on miellyttävän luonnollista,

Langattomassa termostaatissa on 6 asentoa

tiukimpien ympäristövaatimusten

niiden pintalämpötilaa voidaan pitää

(comfort, lämpötilan laskeminen, seis,

mukaan, niitä on testattu käytännön

alhaisena. Se tuo mukanaan monia

jäätymissuoja ja automaattinen). Yhdellä

olosuhteissa omakotitalossa, mökillä ja

etuja. Pinta ei ole koskaan liian kuuma

kaukosäätimellä voidaan säätää yhteä tai

kerrostalossa, julkisissa tiloissa ja

kosketettavaksi, mikä on erittäin tärkeä

useampaa samassa huoneessa olevaa

laitoksissa. LVI tarjoaa monia,

ominaisuus etenkin lapsiperheissä.

LVI-lämmitintä. 

uusinta tekniikkaa sisältäviä

Lisäksi pöly kiertää vähemmän, mikä

sähkölämmitysratkaisuja. Monissa

on hyvä uutinen allergikoille. Alhaisen

lämmittimissämme lämpöä kierrättävä

pintalämpötilan ansiosta pöly ei

tarjoavat rajattomasti vaihtoehtoja.
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