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lidköpingS värmElEdningS induSTri
SidEn 1922

lvi ble etablert i 1922, som lidköpings värmelednings-

industri i Sverige, for å selge vannbaserte radiatorer.  

Siden den gang har selskapet utviklet seg til et ledende 

internasjonalt selskap med en aktiv tilstedeværelse i 

Sverige, Finland, norge og Frankrike, og eksportvirksomhet 

over hele kloden. lvi er best kjent for sine elektriske 

radiatorer som bruker vegetabilsk olje som varmekilde,  

og som fortsetter å vokse i styrke og popularitet i  

mange markeder.

med et bredt spekter av produkter for innendørskomfort  

har lvi etablert et omdømme for kvalitet og pålitelighet. 

det er en del av rettig iCC, Europas ledende spesialist på 

oppvarmingsløsninger, og har dermed støtte i et stort 

internasjonalt nettverk. lvis sterke fokus på produkt-

utvikling har nå resultert i en ny generasjon med produkter. 

yali er et utvalg av elektriske radiatorer med en rekke 

funksjoner som gir bedre innekomfort på en rekke måter. 

mykvarme2.0, elektronisk termostat med digitalt display, 

wi-fi styring og mye mer. yali representerer mer enn bare en 

produktevolusjon. den neste generasjonen med oljefylte 

radiatorer er en revolusjon når det gjelder innekomfort, med 

en brukervennlighet og nøyaktighet som aldri er sett før. 

kun fra lvi, smart oppvarming siden 1922.

LidköpingS 
VäRmeLedningS 
induStRi



I  mykvarme

VAnnBASeRte
radiaTorEr

1922

eVoLuSjonen AV LVi-meRket
Som meRke hAR LVi VokSt jeVnt og tRutt heLt fRA StARten i SVeRige tiLBAke i 1922. VåR føRSte fABRikk i Lidköping pRoduSeRte hydRoniSke 

RAdiAtoReR, men ekSpAndeRte på 70-tALLet tiL oLjefyLte RAdiAtoReR, omtRent SAmtidig Som den føRSte yALi BLe deSignet. det BLe BARe BRukt 

de meSt SLiteSteRke mAteRiALene Som VAR tiLgjengeLig, og yALiS tidLøSe foRm SAtte StAndARden foR heLe BRAnSjen med henSyn tiL kVALitet, 

deSign og yteLSe. i 1987 BLe håndkLetøRkeRe og eLektRoniSke teRmoStAteR LAgt tiL LVi-poRteføLjen, og etteRSom teknoLogien utVikLet Seg, 

Skjedde det SAmme med yALi-utVALget, med intRodukSjon AV VegetABiLSk oLje Som VARmeoVeRføRingSmiddeL. i 1995 fikk LVi iSo 

9001-godkjenneLSe og gikk inn på det fRAnSke mARkedet. i 1999 BLe iSo 14001 LAgt tiL meRittLiSten. 

1987 1993 idAg1973

yali digiTal
yali parada

yali ramo
yali CompaCT
kaba

1987

intRodukSjoneR AV nye pRodukteR  

Håndkletørkere og elektroniske 

termostater ble introdusert

1993

foRnyet pRoduktutVALg 

med miljøvennlig vegetabilsk olje  

i radiatorene

ElEkTriSkE radiaTorEr
oLjefyLte

40 åR med  
komfoRtABeLt innekLimA

2000 2007

2000

LVi BLiR en deL AV  

Rettig-konSeRnet 

inklusive lanseringer av nye produkter 

og ekspansjon til nye markeder

2007

meRkepARApLy 

lvi blir en del av merkeparaplyen 

purmo, radson, lvi

2009

2009

dekoRAtiVt utVALg 

utvikling av et signaturutvalg av 

dekorative, elektriske radiatorer

i 2000 ble lvi en del av rettig-konsernet, noe som var 

starten på en ny suksessepoke for merket, med blant annet 

produktlanseringer og ekspansjon inn i nye markeder. dette 

omfattet et nytt salgskontor i Finland i 2001 og lanseringen 

av et utvalg av radiatorer med lvi i Frankrike i 2004 . Samme 

år utviklet lvi serien med håndkletørkere, og våre produkter 

ble tilgjengelige i Spania. denne ekspansjonen fortsatte året 

etter, med innledende salg på det japanske markedet.  

med utviklingen i 2009 av signaturutvalget av dekorative 

elektriske radiatorer, tok lvi vertikale og flatpanelprodukter 

inn i porteføljen, noe som økte markedsandelen betraktelig. 

i dag fortsetter utviklingen av lvi-merket, med flere 

funksjoner lagt til den klassiske yali-designen for å bringe 

den inn i hjertet av det moderne hjemmet. Elektroniske 

termostater med intelligent funksjonalitet, wi-fi kontroll, 

åpent vindu funksjonalitet, komfortteknologi, for å nevne 

noen. med den voksende suksessen til vår lvi-skole for 

montører og forhandlere, fortsetter vi å betjene kunder i og 

utenfor Europa med en tillitvekkende og voksende portefølje 

med innendørs komfortprodukter av høy kvalitet.

ny gEnEraSJon
yALi

oljefylte elektriske radiatorer
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I  mykvarme

lvi er synonymt med komfort, noe som betyr at du kan  

være sikker på at dine kunder vil være mer enn tilfreds  

med våre produkter. det nye yali-utvalget har mykvarme2.0, 

en innovasjon som tilbyr egenartet komfort og varme. 

mykvarme2.0 henviser nemlig til lvi produkter som er fylt 

med vegetabilsk olje i stedet for vann. når de varmes opp 

avgir de en naturlig og komfortabel strålevarme som vi 

kaller mykvarme2.0, takket være den elektroniske 

termostaten som er nøyaktig ned til utrolige 0,2°C 

yali-radiatorer er stille og luktfrie, og kan gi samme 

romtemperatur med lavere overflatetemperaturer. dette 

betyr at radiatoren aldri blir for varm til å berøres, og ikke vil 

svi eller brenne støv som faller på den. dessuten betyr 

mykvarme2.0 også en reduksjon av støvsirkulasjonen, noe 

som er svært gode nyheter for allergikere. i tillegg avgir yali 

en naturlig strålevarme som ikke fordamper fuktighet i 

luften. alt i alt gir den et inneklima som dine kunder vil 

elske.

dinE kundEr vil  
foReLSke Seg i mykVARme 2.0

I  mykvarme
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I  mykvarmeSE dEn SiSTE  
utVikLingen innen pRoduktinnoVASjon
yALi utVALget eR et utVALg AV oLjefyLte eLektRiSke RAdiAtoReR fRA LVi. med intuitiVe BetjeningSoRgAneR og Lett SynLig tempeRAtuR-

indikAtoR på mAnge modeLLeR, komBineReR yALi modeRne deSign med toppmodeRne teknoLogi. dette ReVoLuSjoneRende pRoduktutVALget 

eR nøyAktig ned tiL 0,2˚C, gåR LydLøSt, LuktLøSt og AVgiR RASk VARme Som fyLLeR hjemmet med komfoRt AkkuRAt nåR du tRengeR det meSt.

StiLLegående 
dRift

LuktfRi 
ikke BRent StøV

pReSiS 
tempeRAtuRReguLeRing

yali paradayali ramo yali digiTal yali ComForT kaba

ReguLeRBAR 
oVeRfLAtetempeRAtuR

modeRne deSign huRtig 
ReAkSjonSeVne

3 StAR jeVn foRdeLing miLjøVennLigtRådLøS 
StyRing (wifi)

åpent Vindu 
funkSjon

SekVenSieLL 
StyRing| 8  9 |
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I  mykvarme

det nye yali-utvalget har intelligente termostater (iQ),  

slik at du har tilgang til detaljert temperaturinnstilling  

på fingertuppene. yali er nøyaktig ned til 0.2˚C og gir 

uovertrufne komfortnivåer med mykvarme2.0. Fordi hver 

radiator er helt lukket system, er det ingen strøm av væske 

fra yali, noe som gjør at den er helt stille i bruk, og fordi den 

er en forseglet enhet, er yali helt luktfri: selv med den høye 

effekten den genererer, vil den ikke brenne eller svi støv i 

luften heller. dette holder inneklimaet alltid frisk. yali 

utvalget er testet for energieffektivitet av et uavhengig 

organ, og er tildelt den ettertraktede franske nF 3-star 

merket, det europeiske CE-merket og SEmko S-merket. 

pReSiS tempeRAtuRReguLeRing

ReguLeRBAR oVeRfLAtetempeRAtuR

modeRne deSign

huRtig ReAkSjonSeVne

3-StAR

miLjøVennLig

i tillegg til den moderne designen og det store modell-

utvalget, gir yali dessuten rask varme på de tidspunktene 

når du trenger å varme opp raskt. Siden den er fylt med 

biologisk nedbrytbar vegetabilsk olje, er den snillere mot 

miljøet også. ikke bare det, siden den drives med strøm, kan 

yali brukes med en fornybar energikilde, som vind, vann eller 

sol. dette er bare noen av grunnene til å anbefale yali til 

dine kunder.

et ReVoLuSjoneRende 
utVALg med mASSe  
foRdeLeR

Utrolig presisjon i reguleringssystemet betyr at 
temperaturen i Yali er nøyaktig ned til 0,2˚C.

StiLLegående dRift
Ingen bevegelige deler, ingen utvendige rør 
eller væskebevegelse inn eller ut av enheten 
= fullstendig stillhet.

LuktfRi, ikke BRent StøV
Den miljøvennlige oljen i Yali varmes opp uten å 
forårsake noen lukt, og den lave, jevne overflate- 
temperaturen gjør at ikke noe støv brennes.

Overflatetemperaturen kan reduseres till  
75 ˚C eller 60 ˚C

Yali-serien kan enkelt fjernstyres gjennom  
trådløs WiFi-tilkobling.

tRådLøS StyRing (wifi)

Visse Yali-radiatoer har gjort seg fortjent til den 
ettertraktede franske NF 3-star kategorien for 

førsteklasses energieffektivitet. 

Yali er laget for å både ta seg ut og å varme, 
og er designet med det moderne hjemmet i 

tankene. 

Siden det er en lukket enhet som drives 
elektrisk, kan Yali nå ønsket temperatur på 

bare noen sekunder.

Stål som kan resirkuleres. Fylt med nedbrytbar 
vegetabilsk olje. Kan drives med fornybare 

energikilder.

jeVn foRdeLing
Alle hjørner av Yali-radiatoren vil ha 

samme temperatur - uten kalde eller varme 
punkter noe sted.

SekVenSieLL StyRing
En intelligent funksjon som gjør at det bakre panelet 
begynner å arbeide først når temperaturen er 1 grad 
under innstilt verdi.

åpent Vindu funkSjon
En funksjon som medfører at radiatoren slutter å 
varme når romtemperaturen synker kraftig, f.eks. 

ved åpent vindu.
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Hold dEg nær varmEn  
mEd wi-fi kontRoLL
med en ny yali wi-fi reguleringsfunksjon kan dine kunder oppleve en revolusjonen innen  

bekvemmelig komfort. nå som yali digital, parada eller ramo kan fjernstyres, er det ikke lenger 

nødvendig å komme hjem til et kaldt hus. når de er koplet til en trådløs sentral programmeringsenhet, 

kan disse yali-modellene styres utanstrengt fra enhver nettleser. du kan bruke en smarttelefon til å 

gjøre enhver bolig varm før du stiger over dørstokken. denne innovasjonen innen inneoppvarming 

betyr at dine kunder kan ha tillit til at komforten kan styres. bare fra lvi. 
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lvi
kAn kontRoLLeReS med wi-fi



nyE SmarTE radiaTorEr mEd  
åpent Vindu funkSjon
yali-utvalget av elektriske radiatorer er designet med 

innekomfort, brukervennlighet og energieffektivitet i 

tankene. den nye radiatorserien har dessuten den hendige 

”åpent vindu funksjonen”. Hvis temperaturen faller et visst 

antall grader innenfor en periode på 30 minutter,  

er yali digital, parada og ramo programmert til å virke  

som om et vindu er blitt åpnet. den vil slå seg av inntil 

temperaturen igjen når en viss grense, og vil deretter 

fungere igjen som om vinduet er blitt lukket igjen. 
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yALi digitAL
yali digital er en moderne radiator med en rekke nye 

funksjoner. den digitale termostaten har et tydelig display 

diskret plassert i sidepanelet og gir førsteklasses 

temperaturstyring. Som mange andre modeller i yali-utvalget, 

kan yali digital betjenes med berøringsskjerm (ekstrautstyr), 

som er fremtidsbestandig og lett kan oppgraderes når nye 

funksjoner blir tilgjengelig. 

på yali radiatorer med dobbeltpanel kan panelene styres 

parallelt (sammen samtidig) eller i sekvens (sekvensiell), der 

det brukes både stråle- og konveksjonsvarme. dette er meget 

nyttig når det er stor forskjell mellom den innstilte og den 

målte romtemperaturen. når det er behov for mye strøm til å 

jevne ut denne temperaturfkløften, utgjør kombinasjonen av 

varmetyper en reell forskjell. når temperaturforskjellen er 

liten, er det bare behov for å bruke frontpanelet. dette 

medfører mer strålevarme forfra, og mindre varmetap mot 

bakveggen, siden det inaktive bakpanelet fungerer som en 

varmeskjerm.

yali digiTal - to-i-én inteLLigenS 
For EnHvEr dEkor

yali digiTal
oljefylt elektriske 
radiator

HøydE
300 mm

lEngdE
400, 500, 800, 1000, 
1100, 1300, 1500, 
1600, 2000 mm

FiniSH
Hvit ral 9016

HøydE
500 mm

lEngdE
400, 500, 550, 650, 
800, 950, 1050, 
1250, 1300 mm

FiniSH
Hvit ral 9016
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yali parada - gjøR jeVn 
komfoRt tiL en ReALitet
digital termostatstyring og et skarpt digitalt display gjør yali parada til et enkelt, men likevel effektivt tilskudd til 

enhver bolig. Temperaturområde, driftsmoduser og overflatetemperaturer som er fullstendig programmerbare, 

bringer fleksibilitet og brukervennlighet innenfor alles rekkevidde, slik at du kan glede deg over den pene 

paneldesignen på denne slanke oljefylte radiatoren fra lvi. 

yali parada har samme smarte funksjoner som yali digital, åpent vindu funksjon og digital termostat, som kan  

koples til en ekstern programmeringsenhet med ledning, en trådløs programmeringsenhet eller sentral kontroll  

med wi-fi funksjon. parada har også separat temperaturkontroll for forsiden og baksiden for bedre energieffektivitet, 

og en barnesikker funksjon med justerbar maksimal overflatetemperatur.

yALi pARAdA

yali parada
oljefylt elektriske 
radiator

HøydE
300 mm

lEngdE
400, 500, 800, 1000, 
1100, 1300, 1500, 
1600, 2000 mm

FiniSH
Hvit ral 9016

HøydE
500 mm

lEngdE
400, 500, 550, 650, 
800, 950, 1050, 
1250, 1300 mm

FiniSH
Hvit ral 9016
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yALi RAmo

yali ramo
oljefylt elektriske 
radiator

HøydE
300 mm

lEngdE
400, 500, 800, 1000, 
1100, 1300, 1500, 
1600, 2000 mm

FiniSH
Hvit ral 9016

yali ramo - gjøR hVeRt 
huS tiL et hjem
den slanke yali ramo har en attraktiv seksjonert forside, med rette sidepaneler og et 

dekorativt toppgitter. Som med alle radiatorer i sortimentet har ramo en komfortabel, 

strålevarme levert av en miljøvennlig vegetabilsk olje.

yali ramo har samme smarte funksjoner som yali digital, åpent vindu funksjon og digital 

termostat, som kan koples til en ekstern programmeringsenhet med ledning, en trådløs 

programmeringsenhet eller sentral kontroll med wi-fi funksjon. ramo har også separat 

temperaturkontroll for forsiden og baksiden for bedre energieffektivitet, og en barnesikker 

funksjon med justerbar maksimal overflatetemperatur.

HøydE
500 mm

lEngdE
400, 500, 550, 650, 
800, 950, 1050, 
1250, 1300 mm

FiniSH
Hvit ral 9016
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yali ComForT - den  
ideeLLe eRStAtteRen 
For både nye og oppussede boliger er yali Comfort en flott løsning for oppvarming av familieboligen. 

Elektronisk termostat med tempertur-/driftsmodusbrytere, gir denne elektriske standardradiatoren en 

utvalg av funksjoner som er lette å betjene for brukeren. radiatorens overflatetemperatur kan enkelt 

justeres og enheten kan koples med ledning til en ekstern klokke for tidsinnstilling. 

yALi ComfoRt

yali ComForT
oljefylt elektriske 
radiator

HøydE
300 mm

lEngdE
400, 500, 800, 
1000, 1100, 
1300 mm

FiniSH
Hvit ral 9016

HøydE
500 mm

lEngdE
400, 500, 550, 
650, 800, 950, 
1050, 1300 mm

FiniSH
Hvit ral 9016
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kABA kaba - En FloTT  
fRittStående
kaba er den perfekte kilden til suppleringsvarme for de deler av boligen som ikke brukes så ofte, 

for eksempel garasjen eller arbeidsrommet, steder der du kanskje ikke tilbringer så mye tid 

regelmessig. kaba er bygget for funksjon og kommer med fotbraketter slik at den også kan 

brukes som en mobil enhet. En enkel temperaturbryter gjør dette et enkelt valg for de områder 

av boligen som bare trenger en liten varmeøkning. 

kaba
oljefylt elektriske 
radiator

HøydE
300 mm

lEngdE
600, 1100 mm

FiniSH
Hvit ral 9016

HøydE
500 mm

lEngdE
1050, 1400, 
1750 mm

FiniSH
Hvit ral 9016
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en tReStjeRneRS løSning 
yali utvalget er gitt det ettertraktede franske nF-merket, det europeiske CE-merket og SEmko 

S-merket, og det er dermed sertifisert at det holder de nøyeste sikkerhets- og kvalitetsnivåene. 

alle yali og kaba produkter er fylt med biologisk nedbrytbar vegetabilsk olje og de ble designet 

for å være så snille med miljøet som mulig. Hver modell er meget energieffektiv, noe som 

reduserer energiforbruket og senker dine kunders strømregninger. Siden yali er elektrisk, kan du 

benytte fornybare energikilder som vind og sol. dette er bare noen av grunnene til at yali-

utvalget er den neste generasjonen som gjør evolusjon til revolusjon.
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en tReStjeRneRS LøSning


