
Stefan Andersson är marknadschef.
 – Vi styr hela tillverkningsprocessen och 
kan därför garantera kvalitet in i minsta 
detalj.
 Vår filosofi är att en husbil ska kun-
na användas året om. Därför har både 
chassi  och inredning anpassats till de 
nordiska ”vargavintrarna”. Vatten-
buren golvvärme, förstklas-
sig isolering samt isolerade 
skjutdörrar mellan hytt 
och bodel har alltid varit 
självklarheter. Isolering gör 
också att Nordics husbilar 
tillhör marknadens tystaste 
både på vägen och upp-
ställda.
 Nordic bygger sina 
husbilar på chassin från 
Mercedes och Fiat.

Stora investeringar
– Vi har under senare år 
investerat mycket i design 
och komfort för att kunna 
hålla en hög kvalitet och 
hela tiden utvecklas. Vi 

tycker det är gott betyg för vår kunskap 
att vi fått tillverka specialmodeller, t ex 
polishusbilar och rullande säljkontor. 
 Priset på Nordics husbilar ligger i seg-
mentet 900 000 kronor och uppåt.
 – Vi satsar på att husbilen ska kunna 
användas varje dag året om. Det kräver 
kvalitet och kvalitet kostar som bekant.

Nordic husbilar i Kristinehamn har tillverkat husbilar sedan 
1990 i egen fabrik och har under åren byggt upp en gedigen 
erfarenhet. Företaget är dessutom auktoriserad uthyrare av 
husbilar för dig som kanske vill prova på husbilslivet.

Inför 2011 presenteras två nya modeller 
av Nordic Explore. Dessutom en alkov-
modell och en rejäl facelift av storsälja-
ren Nordic Four Season.
 – All vår erfarenhet försöker vi omsät-
ta för att kunna bygga din husbil, pre-
cis som du vill ha den, fortsätter Stefan 
Andersson, som just nu planerar inför 
Nordics 20-årsjubileum.

20-årsjubileet firas 
17-19 september

– Välkomna till vår anläggning den 
17-19 september. Kom till oss och se 
Nordic husbilars nya modellprogram 
samt mycket annat, välkomnar Stefan 
Andersson.

     Nordic husbilar 

Familjeföretaget NORDIC 
husbilar AB drivs av 
Ove Andersson och 
sönerna Per Grödevik 
och Stefan Andersson. 
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