
Weinsberg på Elmia – idel nyheter
 
Weinsberg visar upp ett helt nytt ansikte på Elmia. Missa inte tillfället att studera Weinsberg närmare 
och låt dig inte luras av ett nytt yttre. Även på insidan har denna populära tillverkare mycket nytt att 
presentera. CaraOne har fått en helt ny design och ståtar nu med en utvändig grafi k i elegant champagne 
och antrasitgrå.

ÄNNU FLER NYHETER
Mycket har förändrats även interiört med enhetlig design i linje med Weinsbergs husbilar. Den varma 
trädekoren kombineras med en modern vit nyans som med de mörkbruna kanterna ger en elegant 
framtoning. Med den nya harmoniska belysningen som nu är inkluderad i belysningspaketet (tillval) blir 
CaraOne ännu mer mysig. Skåp och lådor i köksdelen är nu utrustade med praktiska knapplås som ser till 
att allt stannar på sin plats, även under färden. Överskåpen har en takpanel med inbyggd belysning.  Sitt-
gruppen har utvecklats till en attraktiv mötesplats med ny design som inkluderar förvaringslådor i hörnen. 
En bekväm och praktisk myshörna. Skåpet till gasbehållaren har fått ett metallgolv och därmed förvandlats 
till ett tillförlitligt stuvutrymme.

RÄCKER DET?
Eftersom vi vet att det också fi nns små Weinsberg-fans, sitter nu alla ljus-strömbrytare lägre och kan nås 
av barn. Och när vi ändå är inne på barnens välmående så kan man lätt ta bort botten på den lägre sängen 
i alla planlösningar med våningssängar. Då blir det ännu mer utrymme för lek. Det nya badrummet har nu 
fått en första klassens handfatsmodul i trä och nya kranar.  Och som om det inte var nog, tillför vi ännu mer 
solsken till din semester genom att erbjuda ett extra fönster längst fram, som tillval i alla planlösningar.

JUST DET – PLANLÖSNINGAR!
Finns det några nyheter här också? Nya CaraOne startar upp året med nio olika planlösningar. 440 FD 
har utgått och ersatts med 450 FU. Dessutom fi nns den mindre 390 QD och den mycket populära och 
barnvänliga 550 QDK som bjuder på extra mycket stuvutrymme och lekytor för barnen. 

CARABUS
Precis som CaraOne, kan vi nu presentera CaraBus med samma utvändiga färger och grafi k – ett både 
modernt och sofi stikerat 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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Bergholms tar över  
Caravans International och Roller Team

Bergholms i Kristinehamn har övertagit agenturen för Caravans International och 
Roller Team för husbilsförsäljningen i Sverige. Övertagandet har skett i samråd 
med den tidigare generalagenten Bengt i Örkelljunga som kommer att fortsätta som 
återförsäljare.

-	Vi	är	mycket	tacksamma	för	möjligheten	att	integrera	dessa	fina	varumärken	
bland våra etablerade produkter. Vi representerar redan ett antal märken bland 
både husvagnar och husbilar och detta blir ett mycket intressant tillskott, säger 
Lars Bergholm.

Caravans International och Roller Team är italienska varumärken och tillhör den 
franska	koncernen	Trigano	Group.	Fabrikerna	finns	i	Toscana	och	produkterna	präglas	
av italiensk hantverksanda med avancerad teknologi och modern design som främsta 
kännetecken. Båda märkena är väl etablerade och har ett servicenät med över 200 
servicepunkter i Europa. 

-	Vi	bedömer	att	det	finns	en	stor	potential	på	vår	marknad	för	dessa	husbilar.	
De ligger i en överkomlig prisbild trots en hög kvalitetsstandard med bland annat 
vindtunnel-, miljö- och klimattester på programmet. Med ytterligare anpassning 
till våra skandinaviska förutsättningar kommer det här att bli succé, menar Lars.

Bergholm driver med stor intensitet och framgång reklamtemat ”Vakna där du vill”  
som har utvecklats till ett bestående varumärke på den svenska marknaden. Här 
kommer även Caravans International och Roller Team att ingå. Aktiviteterna under 
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.

För mer information: lars@bergholm eller patrik@bergholm.com


