
Summer 2021 - Limited opening 

Dear Customer, 

During the summer of 2021, LU-VE Sweden AB will close 

for summer holiday. The production is closed between 12 

of July to 6 of August and for the head office between 19 

of July to 30 of July.  

For stock and spare parts 

Wednesday 14 July is the last day to order spare parts 

and stock products, for delivery on Friday 16 July, the last 

day before the summer holidays. The first delivery day 

after the holidays is Monday 2 August. 

Custom made products 

Wednesday 9 July is the last day for delivery of dry coolers. 

During week 28 and 31 the logistic department has limited 

resources and only stock and spare parts can be shipped. 

In week 32, on Monday 9 August the production reopens. 

LU-VE Sweden AB`s sister companies will be closed from 

the 9 August until 20 August. 

Contact 

Please send your purchase order to 

orders.se@luvegroup.com 

 Customer service: +46 454 334 00 

Happy summer holidays! 

Best Regards, 

AIA, LU-VE Sweden AB 

Sommar 2021 - Semesteruppehåll

Kära kund, 

Under sommaren 2021 håller LU-VE Sweden AB 

semesteruppehåll. Produktion håller stängt mellan 12 juli 

till den 6 augusti och huvudkontoret från den 19 juli till 

den 30 juli.  

Reservdelar och lagerprodukter 

Onsdagen den 14 juli är sista dagen för beställning av 

reservdelar och lagerprodukter med leverans senast 

fredagen den 16 juli, som är sista dagen innan 

sommaruppehållet. Första leveransdagen efter 

sommaruppehållet är måndagen den 2 augusti. 

Kundanpassade värmeväxlare 

Onsdagen den 7 juli är sista dagen för leverans av 

kylmedelkylare. Under vecka 28 samt vecka 31 har 

logistikavdelningen begränsade resurser och endast lager 

och reservdelar kan levereras. Vecka 32, måndagen den 9 

augusti öppnar produktionen igen. LU-VE Sverige AB:s 

systerföretag i Europa håller stängt från den 9 augusti till 

och med den 20 augusti.  

Kontakt 

Vänligen sänd din Inköpsorder till 

orders.se@luvegroup.com  

Växel: +46 454 334 00 

  Trevlig sommar! 

Med vänliga hälsningar, 

AIA, LU-VE Sweden AB

LU-VE Sweden AB 
Södra Industrivägen 2-4 

SE-374 50 Asarum, Sweden 

+46 454 334 00, www.aia.se

mailto:orders.se@luvegroup.com
mailto:rders.se@luvegroup.com
mailto:orders.se@luvegroup.com

