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Håndkleholder i rustfritt stål (tilleggsutstyr)

Langila

Sanbe

nÅr Design MØter Dine BeHov,
velger DU LAnGiLA | SAnbe

kvalitet er uten tvil nøkkelen til vår fremgang. Med over 80 års erfaring innenfor smarte 
oppvarmingsløsninger vet vi nøyaktig hva våre kunder forventer seg: ovner som ikke bare 
tilbyr stil og komfort, men som også er meget energieffektive. De skal selvfølgelig være 
pene også!

vi streber etter å være ledende når det gjelder innovasjon, kvalitet, fleksibilitet og design 
på varmesektoren. Derfor har vi skapt to nye modeller: langila og sanbe. to vakkert de-
signede elektriske ovner hvor behovet for varme møter design for livet. vi har designet ov-
nerne ikke bare for at de skal få en spesiell plass i hjemme hos deg, men også i ditt hjerte. 
Med sine rene, rette linjer deler langila opp rommet, mens sanbes avrundede former gir 
en elegant designløsning i så godt som all innredning.

i likhet med alle våre ovner oppfyller langila og sanbe de strengeste normer og standar-
der. De gir deg ikke bare behagelig strålingsvarme, de har også ti års garanti mot lekkasje 
og to års elektronikkgaranti, noe som gir deg all den tryggheten og komforten du kan 
ønske deg.

langila eller sanbe. valget er ditt. Disse sofistikerte og usedvanlig stilfullt designede  
elektriske ovnerne pynter opp all innredning.
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DesigneDe el-ovner MeD 
myke kurver eller kanter

i alle hjem er soverommet en plass for hvile og 
intimitet. ved siden av stuen er soverommet 
kanskje ett av de mest avholdte rommene i hjem-
met. siden vi oppholder oss en tredjedel av livet 
i denne private sfæren, er design nøkkelen til å 
skape en følelse av ro. 

et behagelig inneklima og en god natts søvn stil-
ler krav til en veloverveid kombinasjon av varme 
og ventilasjon. en naturlig luftstrøm er nødvendig 
for en restituerende søvn, men når morgenen 
kommer, vil vi nyte varme og komfort. Med de-
signovnerne langila og sanbe får du begge deler.

Både langila og sanbe er designet for å passe alle 
soverom uansett om du foretrekker en romantisk, 
klassisk stil eller renere og mer moderne design. 



Designe MeD FARGe
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12 vakre farger. Det er hva du kan velge mellom i langilas eller sanbes balanserte design. Både 
langila og sanbe ser fantastiske ut i rent matt hvitt. til og med mot hvit bakgrunn trekker disse 
ovnerne blikkene mot seg. Men hvis du vil bruke ovnerne for å skape din egen design på veggen 
og gi rommet en ekstra distinksjon, kan du eksprimentere fritt med fargene både på ovnen og 
veggen bak.
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VannTeTT
design som
Bringer komfort
Til BadeT

Med sine myke, avrundede kanter utstråler 
sanbe en raffinert eleganse som subtilt
forsterker innredningens stil og komfort. 
langila med sine rette linjer skaper på sin side 
en klar aura av estetisk fristelse. Begge disse 
designoverne skaper et subtilt visuelt inntrykk 
i alle miljøer. langila og sanbe er bare 73 mm 
dype, så avstanden fra veggen til ovnens 
fremside er kun 83 mm. Minimal dybde med 
maksimal komfort!

akkurat som langila gir sanbe en elegant 
merverdi til alle innredninger, klassiske eller
moderne. Den minimalistiske designen hos 
både langila og sanbe gjør seg utmerket i alle 
rom, både stue, soverom, kjøkken og bad. slik 
at du kan nyte den unike designen og den be-
hagelige varmen fra disse vakre ovnerne over-
alt i hjemmet. som for eksempel på badet.

Både langila og sanbe kan gjøre badet ditt 
komplett, og de gir rommet en helt ny dimen-
sjon.



lvi tilbyr 10 års kvalitetsgaranti (2 år på elektroniske komponenter)  
på hele sitt sortiment av ovnerer og gulvvarmesystemer. 

LAnGiLA | SAnbe Den nye 
stanDarDen av elektriske  
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Design er én ting, effektivitet en annen. Men hos langila og sanbe går de hånd i hånd.
Uten at du merker det, kan denne nye generasjonen ovner skape et trivelig og behage-
lig inneklima med elektrisk varme. Begge ovnerne har symbolet «Ce» som betyr at de 
oppfyller de spesifikke normer som gjelder i de landene de selges i. ovnerne har en lav 
overflatetemperatur og har ingen varme punkter. ikke bare lavere temperaturer, men 
også lavere energikostnader! Det er det virkelig deilige med disse designovnerne. smart 
design begynner med smart tenkning.

Høyde Bredde  Spenning  Farger 
1800, 1950, 2100 mm langila: 230 v, 400 v standardfarge ral 9016. 
 325, 475, 625, 775 mm 12 stk like metalliske og  
 sanbe:  strukturerte farger etter   
 380 ,530, 680, 830 mm ønske.

rette kanter

Kontrollboks og 
termostat

Kontrollboks og 
termostat

avrundede kanter

Design soM PASSeR 
i alle MilJØer

Både langila og sanbe kan gjøre drømmekjøkkenet  
ditt komplett, og de gir rommet en helt ny dimensjon.  
Utformingen og fargen på disse designovnerne gjør at de 
passer perfekt sammen med ditt valg av skap, arbeidsflater 
og kjøkkenutstyr.


