
När Hem & Villamässan öppnar i Malmö på torsdag visar IVT för första gången 
upp designade värmepumpar. 
– Intresset för design och inredning är väldigt stort i Sverige och det har vi 
tagit fasta på. Vi vill visa hur man kan tänka design även när det gäller värme-
pumpar, säger Astrid Holmer. 

Motiven på pumparna är skapade av Ausra Cederteg, design- och utvecklings-
tekniker på IVT, med inspiration hämtad från naturen. Men det var inte en helt 
enkelt uppgift som hon ställdes inför.

– Pumpen ska synas, men inte sticka ut för mycket. Den ska fungera ihop 
med huset och smälta in naturen. Det är också viktigt att materialet är av 
högsta kvalitet så att det är hållbart och vackert under alla fyra årstider.

– När det gäller inomhuspumpen gällde samma förutsättningar, att den ska 
vara estetiskt tilltalande, men ändå inte för kraftig i sitt formspråk. 

Nu ska kunderna få säga sitt om de utsmyckade pumparna. 
– Genom att visa en idé på hur man med enkla medel kan designa sin vär-

mepump kan vi känna av intresset och skapa en dialog med kunderna, säger 
Astrid Holmer.  

Dekalerna som visas finns ännu inte till försäljning men blir intresset stort 
kommer vi att undersöka möjligheten att ta fram dem som tillbehör.

IVT visar pimpade pumpar

För mer information, kontakta: 
Astrid Holmer, marknadsansvarig på IVT Värmepumpar, 
tel 073-917 66 97 eller astrid.holmer@ivt.se

IVT har utvecklat och tillverkat värmepumpar i småländska Tranås i över 40 år. Totalt 

finns cirka 420 anställda i verksamheten som år 2011 hade en årsomsättning på 

1,1 miljarder kronor. IVT:s värmepumpar marknadsförs och säljs i Sverige genom ett 

rikstäckande nät av specialutbildade återförsäljare och IVT Center. Företaget ägs sedan 

2005 av Bosch Thermoteknik.

Nu ska värmepumpen inte bara vara funktionell – utan också dekorativ.
IVT Värmepumpar visar nu för första gången upp värmepumpar med 
motiv.

– Vi tror att det finns många som vill ha en pump med ett mer person-
ligt uttryck, säger Astrid Holmer, marknads ansvarig på IVT Värmepum-
par. 
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IVT Värmepumpar visar designade värme-

pumpar för såväl inomhus- som utomhus-

bruk. Motiven är skapade av Ausra Cederberg, 

design- och utvecklingstekniker på IVT. 
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