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Yali Digital är en modernt designad panelradiator med en

mängd nya funktioner. Den digitala termostaten sitter 

diskret inhyst i sidopanelen och erbjuder en utmärkt 

kontroll av inomhustemperaturen. Precis som många av de 

andra radiatorerna i Yali sortimentet har Yali Digital en 

separat pekskärm med WiFi anslutning som tillval.

YALI PARADA - GÖR  
MJUK KOMFORT TILL 
VERKLIGHET
Yali Parada har samma intelligenta funktioner som Yali 

Digital, ”öppet fönster funktion” och en elektronisk 

termostat med digital display, som enkelt kan 

sammankopplas till olika system. Parada har också separat 

temperaturkontroll på front- och bakpanelen för bättre 

energieffektivitet samt en barnsäker funktion med  

justerbar maximal yttemperatur.

LVI LANSERAR ETT NYTT SORTIMENT 
OLJEFYLLDA ELRADIATORER
LVI HAR VÄXT STABILT SOM VARUMÄRKE SEDAN STARTEN I SVERIGE ÅR 1922. VÅR FÖRSTA FABRIK I LIDKÖPING SOM 

PRODUCERADE VATTENBURNA RADIATORER EXPANDERADE UNDER 1970-TALET TILL ATT TILLVERKA OLJEFYLLDA 

ELRADIATORER. RUNT DENNA TIDPUNKT UTFORMADES DE FÖRSTA YALI PRODUKTERNA. GENOM ATT ANVÄNDA DE MEST 

VARAKTIGA MATERIAL SOM GÅR ATT TILLGÅ, SÄTTER YALIS TIDSLÖSA UTFORMNING NORMEN FÖR HELA INDUSTRIN VAD 

GÄLLER KVALITET, DESIGN OCH PRESTANDA. UNDER 1987 LÄGGS HANDDUKSTORKAR OCH ELEKTRONISKA TERMOSTATER 

TILL I PORTFÖLJEN, OCH DÅ TEKNIKEN UTVECKLAS, SÅ UTVECKLAS ÄVEN YALI-SORTIMENTET OCH VEGETABILISK OLJA 

INTRODUCERAS SOM ETT NYTT VÄRMEÖVERFÖRANDE MEDEL.
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YALI RAMO - GÖR VARJE
HUS TILL ETT HEM
Den strömlinjeformade Yali Ramo har en attraktivt avdelad 

frontpanel, raka sidopaneler och ett dekorativt toppgaller. 

Det minimalistiska intrycket slår fullt ut i Yali Ramo, en 

utsökt designad radiator med slät front, som pryds av en 

rad distinkta grunda spår. Liksom hos alla radiatorer i 

sortimentet har Ramo en komfortabel, strålande värme 

tillhandahållen av en miljövänlig vegetabilisk olja.

YALI COMFORT - DEN
PERFEKTA ERSÄTTAREN

Både i nybyggen och renovering är Yali Comfort ett 

fantastiskt uppvärmningsalternativ till hemmet.

En elektronisk termostat med lägesvred för temperatur/drift 

ger denna standard elradiator ett brett utbud av funktioner, 

som enkelt kan kontrolleras av användaren. Radiatorns 

yttemperatur kan enkelt ställas in och enheten kan kopplas 

till en extern klocka för tidsinställd drift.

KABA - EN FANTASTISK
FRISTÅENDE RADIATOR
Kaba är en perfekt extra värmekälla för de utrymmen i 

hemmet som inte används så ofta, till exempel garaget eller 

arbetsrummet. Dessa utrymmen behöver komfortvärme även 

om man inte regelbundet tillbringar så mycket tid där. Kaba är 

skapad för funktion och radiatorn har golvkonsoler som gör att 

den också kan användas som en flyttbar enhet. Ett enkelt 

temperaturvred gör Kaba till ett okomplicerat val för de 

utrymmen i hemmet som bara behöver en liten extra 

uppvärmning.
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Yali Digital har en pekskärm som tillval och kan  

enkelt anslutas till Wi-Fi. Liksom alla radiatorer i 

serien, tillhandahålls den sköna värmen av en 

miljövänlig vegetabilisk olja.

YALI DIGITAL

Denna radiator levereras med en helt plan front för att 

passa i alla interiörer.

YALI PARADA

Yali Ramo har en attraktivt strömlinjeformad frontpanel och 

har samma utmärkta funktioner som Yali Digital och Parada.

YALI RAMO

En elektronisk termostat med lägesvred för temperatur/drift 

ger denna standard elradiator ett brett utbud av funktioner.

YALI COMFORT

Ett enkelt temperaturvred gör Kaba till ett 

okomplicerat val för de utrymmen i hemmet som 

bara behöver en liten extra uppvärmning.

KABA


