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COMFORT BY LUVIAN   
Centrala inbyggda system  -  kyla, luftrening, värme och frisk luft  
 
Komfort 
Komfortabelt inomhusklimat innebär att luften skall kännas ren och frisk. Det 
får inte vara för varmt och inte för kallt. Det får inte finnas obehagliga lukter 
och inte heller får det vara dragigt. 
 
Behaglig temperatur året runt 
Stabil lagom temperatur året runt. Det luftburna systemet för värme / kyla är 
en förutsättning för snabb korrigering av temperaturförändringar oavsett de 
beror på yttre temperatursvängningar eller värmekällor inomhus. 
Det är också möjligt att sänka temperaturen några grader på natten för 
behagligare sömn.  
 
Kyla på sommaren 
Luftkonditionering i.e. kyla förknippas ofta med en bullrig apparat på väggen. 
I Luvian® System är det inbyggt, automatiskt och närmast ljudlöst. 
När det är varmt ute pumpas sval, renad luft ut i alla rum utan att någon 
egen åtgärd behövs. 
 
Ren luft och luftfuktighet  
Slipp odörer. Parfym, pollen, osande ljus mm filtreras effektivt bort 
tillsammans med miljontals andra partiklar i en ständigt pågående 
reningsprocess. Luvian® System skapar en påtaglig upplevelse av ”frisk och 
fräsch” inomhusmiljö.  Som en följd av att upp till 98% av alla partiklar 
filtreras bor bevaras fuktigheten i luften istället för att bindas i fritt svävande 
partiklar.  
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Golvvärme 
Golvvärme är skönt. I våtutrymmen och längs ytterväggar i övriga utrymmen 
finns det anledning att installera golvvärme som ger ett begränsat 
värmetillskott. Luvians luftburna system räcker annars mer än väl för 
uppvärmningen.    
 
Punkt för Punktlösningar och onödigt  buller 
Luvian System innebär att man slipper bullriga tilläggsystem som drar energi, 
måste underhållas, måste slås av/på och är svåra att möblera med. Det är 
bättre att bygga in komforten i husets befintliga infrastruktur. 
 
 
”Comfort by LUVIAN” är ingen tilläggsprodukt. Det är en integrerad del 
av Luvians klimatsystem för moderna småhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


