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Het groene verhaal achter LVI

Leiderschap zit
in onze aard

LVI is onderdeel van Rettig ICC, de marktleider in Europa op gebied van verwarmingsoplossingen.
Rettig ICC heeft 16 fabrieken in 10 landen waar radiatoren, vloerverwarmingen, ventielen en
thermostaten worden ontworpen, geproduceerd en geleverd aan ruim 50 landen, met een jaaromzet
van ongeveer €572 miljoen. LVI werd in 1922 opgericht als Lidköpings Värmeledningsindustri en
groeide daarna uit tot een vooraanstaand internationaal bedrijf met vestigingen in Noorwegen,
Zweden, Finland en Frankrijk en exporteurs over de hele wereld.
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