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Weinsberg på Elmia – idel nyheter

Bergholms tar över
Weinsberg visar upp ett helt nytt ansikte på Elmia. Missa inte tillfället att studera Weinsberg närmare
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gruppen har utvecklats till en attraktiv mötesplats med ny design som inkluderar förvaringslådor i hörnen.
Lars Bergholm.
En bekväm och praktisk myshörna. Skåpet till gasbehållaren har fått ett metallgolv och därmed förvandlats
till ett tillförlitligt
stuvutrymme.
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och Roller Team är italienska varumärken och tillhör den

franska koncernen Trigano Group. Fabrikerna finns i Toscana och produkterna präglas
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i alla planlösningar med våningssängar. Då blir det ännu mer utrymme för lek. Det nya badrummet har nu
- Vi bedömer att det finns en stor potential på vår marknad för dessa husbilar.
fått en första klassens handfatsmodul i trä och nya kranar. Och som om det inte var nog, tillför vi ännu mer
De ligger i en överkomlig prisbild trots en hög kvalitetsstandard med bland annat
solsken till din semester genom att erbjuda ett extra fönster längst fram, som tillval i alla planlösningar.

vindtunnel-, miljö- och klimattester på programmet. Med ytterligare anpassning
till våra skandinaviska förutsättningar kommer det här att bli succé, menar Lars.
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detta tema sker i samarbete med ca 35 återförsäljare runt om i landet och tanken är att
kampanjerna
i framtiden ska innefatta även en utökad köptrygghet för slutkunden.
CARABUS

Precis som CaraOne, kan vi nu presentera CaraBus med samma utvändiga färger och grafik – ett både
modernt och sofistikerat uttryck i champagnefärg. Och på insidan då? Även här följer CaraBus med i
samma designkoncept som CaraOne. Den nya utformningen av skåpluckor ger ett nytt intryck, likaså den
nya köksarbetsbänken och bordet. Textilierna är också nya och sätter extra snygg prägel på din CaraBus.
Vad mer gör att din semesterdag kan börja perfekt redan i ottan? Badrummet så klart. Här hittar du nu en
skön träkänsla i stället för plast - det förstärker tydligt känslan av elegans.
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