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Povestea verde despre LVI

Spiritul de
conducere este în
natura noastră

LVI este parte a Rettig ICC, lider european şi specialist în soluţii de încălzire. Cu 16 fabrici în 10
ţări, Rettig ICC creează, produce şi furnizează radiatoare, sisteme de încălzire prin pardoseală,
armături şi sisteme de control pentru mai mult de 50 de ţări, obţinând o cifră de afaceri de
aproximativ 572 milioane euro. LVI a fost fondată iniţial ca Lidköpings Värmeledningsindustri
în 1922, de atunci dezvoltându-se continuu şi devenind o companie lider internaţional,
prezentă activ în Norvegia, Suedia, Finlanda şi Franţa, cu exporturi în întreaga lume.

Ne petrecem cel mai mult timp în casă.

o încălzire uniformă şi confortabilă datorită

superior deosebit şi panouri laterale

Nu e de mirare că acordăm atâta atenţie

capacităţii ridicate de reţinere a căldurii.

care ascund interiorul radiatorului, Yali

confortului interior. Este evident că ne

Datorită termostatelor precise şi

este radiatorul panou atemporal. Acest

dorim o casă sigură şi confortabilă. LVI

programelor de scădere a temperaturii, poţi

radiator cu panou frontal plat oferă

înţelege că radiatoarele sunt mai mult

face reale economii de energie. Tehnologia

căldură confortabilă, naturală şi radiantă

decât un emiţător de încălzire. Radiatoarele

folosită pentru radiatoarele LVI se bazează

datorită folosirii uleiului vegetal protector

noastre electrice nu doar oferă căldură

pe principiul de conducţie termică care

pentru mediul înconjurător. Iniţial Yali a

naturală, dar au şi un aspect plăcut. Create

presupune încălzirea unui lichid care circulă

avut două versiuni: Yali F, cu un panou

pe principiul că un radiator trebuie să se

într-un sistem închis. Respectiv, sistemul de

frontal plat, şi Yali PF, cu panou frontal

încadreze în designul interior al unei

elemenţi din două straturi din oţel suedez

profilat. Noul Yali GV este cel mai recent

încăperi şi nu invers, toate radiatoarele

de înaltă calitate. Aceştia sunt uniţi cu

radiator vertical care se alătură gamei

noastre au un puternic simţ estetic şi al

ajutorul aparatului de sudură, obţinându-se

deja foarte cunoscută a radiatoarelor

detaliului. LVI a fost fondat în 1922 şi este

un produs fără puncte de sudură sau unire.

orizontale Yali. Radiatorul vertical Yali GV

producătorul numărul unu în industria

este soluţia perfectă în cazul unui perete

de profil din Suedia. Compania noastră

Climat interior confortabil

cu suprafaţă îngustă sau în cazul în care

este lider în domeniu de aproape un secol

Pentru că radiatoarele emit o căldură

doreşti să salvezi din suprafaţa peretelui

folosind această experienţă şi cunoaştere

confortabilă şi naturală, radiatoarele LVI pot

folosind la maximum înălţimea acestuia.

pentru a dezvolta o gamă largă de soluţii

fi folosite pe suprafeţe de joasă

Este dotat cu termostat digital, fără fir,

de încălzire - multe dintre ele pe ulei - care

temperatură. Ceea ce oferă multe avantaje.

care poate fi programat în 6 poziţii

oferă cea mai bună formă de încălzire, un

În primul rând, radiatorul nu este niciodată

(confort, scădere temperatură, stop,

stil deosebit, confort maxim şi opţiuni

prea fierbinte la atingere, ceea ce este

protecţie contra îngheţului, automat).

nelimitate.

avantajos mai ales când sunt copii prin

Nu este nevoie decât de o singură

preajmă. În al doilea rând, circulaţia prafului

telecomandă pentru a controla unul sau

Radiatoarele noastre electrice sunt produse

este redusă, ceea ce este o veste bună

mai multe radiatoare LVI montate în

în conformitate cu reglementările stricte

pentru familiile alergice. Şi în al treilea rând,

aceeaşi încăpere.

privind protecţia mediului şi sunt testate

datorită suprafeţei de joasă temperatură,

şi probate în numeroase case, cabane de

praful de pe radiator “nu se arde”, ceea ce

vacanţă şi apartamente, precum şi în clădiri

înseamnă că nu există mirosuri neplăcute.

şi instituţii publice. Folosirea uleiului

Toate contribuie la un climat interior şi mai

vegetal ca agent termic în multe dintre

confortabil.

radiatoarele noastre este rezultatul a 35 de
compoziţie specială, patentată, şi rezistă

Design clasic cu accente
moderne

la temperaturi extreme fără a-i altera

Cu un design discret orizontal, Yali conferă

proprietăţile. În plus, uleiul vegetal asigură

rafinament în orice interior. Având un grilaj

ani de cercetare şi dezvoltare. Uleiul are o
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