LVI jest szwedzką firmą należącą od roku 2000 do
koncernu Rettig, znanego w Polsce z marki Purmo.
Dziś LVI zatrudnia 130 osób, a jej udział w rynku
grzejników w Szwecji przekracza 35%, co zapewnia
firmie pozycję niekwestionowanego lidera w Skandynawii. W Polsce firma rozpoczęła swoją działalność 1 maja 2004 roku, w dniu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej.
LVI produkuje 3 grupy grzejników elektrycznych:
grzejniki płytowe wypełnione przyjaznym dla środowiska olejem roślinnym, grzejniki granitowe oraz
suszarki na ręczniki popularne w Skandynawii
głównie w kuchniach i łazienkach. Zarówno grzejniki płytowe, jak i granitowe sterowane są precyzyjnym termostatem elektronicznym zapewniającym
regulację z dokładnością do 0,1°C. Produkty te
wyposażone są fabrycznie w zabezpieczenie przed
przegrzaniem, a także nastawę antyzamrożeniową.
MEC
Sztandarowym produktem firmy są elektryczne
grzejniki płytowe MEC. Energia przekazywana
przez te grzejniki emitowana jest do ogrzewanych
pomieszczeń przez dużą powierzchnię o niskiej
temperaturze. Precyzyjny, elektroniczny termostat
czuwa, by temperatura każdego grzejnika była dostosowana do aktualnego zapotrzebowania na
energię cieplną w pomieszczeniu.
Dlatego też dzięki grzejnikom elektrycznym MEC
uzyskujemy taki sam komfort cieplny w pomieszczeniu, jaki zapewniłyby grzejniki płytowe w wodnej instalacji centralnego ogrzewania sterowanej
automatyką pogodową.

SET
Inną grupę produktów stanowią grzejniki granitowe SET. Odlewane z konglomeratu granitu w kolorze białym, szarym, piaskowym i grafitowym dostępne są w wykonaniu zarówno poziomym, jak
i pionowym. Wersja pionowa dostępna jest również z relingami na ręczniki.
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Suszarki na ręczniki
W ofercie LVI dostępnych jest także 6 modeli suszarek na ręczniki mocy od 40 do 100 W.
Są to wersje z ukrytym podłączeniem instalacji
elektrycznej ze ściany, jak i tradycyjne suszarki
„z wtyczką”.
Większość modeli wyposażona jest we włącznik
zasilania oraz regulację temperatury powierzchni
suszarki. Dostępne są produkty w kolorze białym,
w chromie, w chromie ze złotymi dodatkami oraz
kryte dwudziestoczterokaratowym złotem.

