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Vintermiljö – Nordic husbilars
perfekta hemmamiljö!

Nu är nästan hela Sverige fint snöbelagt och vintern är här på riktigt.
Det är underbart att det blir ljusare för varje dag och man blir riktigt
sugen på att aktivera sig på alla sätt och vis.
Tur att man har en Nordic husbil som tål alla väder och årstider, då
kommer du ut alla dagar på året.
Här på Nordic husbilar är det
verkligen fullt ös på alla plan!
Vi har varit och visat upp vår nya
Nordic Explore/ Crossover med det
nya Mercedes chassit på Jokkmokks
marknad. Samma helg hade Nordic
husbilklubb träff i Mora Parken för
de som inte ville åka så långt, det
kom ett 20-talet husbilar.
TV4:s Nyhetsmorgon visade ett fint
reportage från Östersund där polisen satt sin nya polishusbil i rullning.
Polisen kommer använda den som
ett mobilt kontor under bland annat
VM i skidor under februari. Vill man
se reportaget så har vi lagt ut det
på vår Facebook-sida, samt även på
hemsidan:
www.nordicspecialhusbilar.se.
Sveriges Radio kommer att hyra två
stycken Nordic husbilar under tre
månader, de är ”uppstripade” med
P1, P2, P3 och P4, om ni skulle få syn
på dem på vägarna. De har sedan
tidigare köpt ett mobilt kontor.

Vad händer på tillverkningen hos oss
Vi har fått en bra start på 2019 och
är mycket glada att både privatpersoner, myndigheter och företag gett
oss förtroendet att tillverka husbilar
åt er.

Stor nyhet:

NORGE + NORDIC HUSBILAR = SANT

I dagarna har Nordic husbilar AB
tecknat avtal med en representant.
Frode Heum/Nordic Caravan blir
ansvarig för hela Norge med både
våra konsument husbilar samt specialhusbilar.

Caravan Stockholm 14 -17 februari
Monter nummer: U:01
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PÅ FÖRETAGSSIDAN är vi snart
klara med vår första Barnavårdscentral, vi tillverkar ytterligare en husbil
till Methron Nordic, det kommer
byggas en blodbuss och en polishusbil.
Vi har precis gjort klart en affär med
Hyresbostäder i Borås som köper vår
Nordic Office.

Kontaktperson:
Stefan Andersson/Tanskanen
Tel. 070-593 21 90
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