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Vi tillverkar på 4-hjulsdrivna Mercedes, bakhjulsdriven eller framhjulsdriven. Kunden väljer själv, vi tillverkar även på Fiat.

Nordic husbilar 30 år 2020!
Vi har nu tillverkat husbilar för året runt bruk under 30 år och
huvudsakligen av alla Nordic husbilar har sålts på Nordic och
alltid varit på beställning.

Standardmodeller till konsument
Det finns fem stycken olika standardmodeller som vi bygger på Fiat eller
Mercedes, kunden väljer själv.
Explore och Extreme är 7,5 meters
husbilar och är en meter kortare än
vårt flaggskepp – Expedition som är
8,5 meter. Explore och Expedition har
samma planlösning. Alla tre är rikligt
standardutrustade och byggda för en
riktiga kall vargavinter.
Mercedes Sprinter har vi tillverkat på
sedan de började med Sprintermodellen för 25 år sedan.
Vi har Crossovermodell, Halvintegrerat
eller med Alkov.
Inför vårt 30-års firande har vi tillverkat
fler visningshusbilar än vad vi tidigare haft, för att väcka intresse hos fler
Nordic husbilskunder. Så i dag finns
både Explore och Expeditionmodeller
för visning, samt en Nordic Extreme,
4x4 hjulsdriven Mercedes.

Representanter i Norden
Vi anser att tiden nu är mogen att engagera fler representanter som vill sälja
vårt varumärke.
Under 2019 etablerade vi en ansvarig agent för Norge = Frode Heum på

Nordic Caravan. Frode startade med
Nordics specialhusbilar och har lyckas
bra. Vid Röros marknad i vintras var det
då premiär för våra standardmodeller
för konsumet, där visade vi upp en
Nordic Expedtion.
Frode är ansvarig för att ta fram 1-2
handlare i Norge utöver honom själv.
I Sverige inledde vi ett samarbete med
Navis Powerstore i Luleå, som drivs av
Mikael Hjorth med fru Karolina. Premiärvisningen för våra standardhusbilar var
under ”Skoternsdag” i oktober 2019,
även där var resultatet mycket bra.
Framöver vill vi få 1-2 handlare till i mellersta och södra Sverige. Vi vill även utöka i Finland med 2-3 representanter.
Som representant för Nordic husbilar
ges en unik möjlighet att även få sälja
Nordic specialhusbilar.

första skruv i tillverkningen, samt att
vara lite annorlunda ute på vägarna.
Vi har sedan 25 år tillbaka en egen husbilsklubb = Nordic Husbilsklubb, med
medlemmar över hela Sverige och
som är mycket trogna kunder. Vi har
ett 10-tal träffar om året, landet runt
vid normala förhållanden än vad som
råder nu.
Att sälja en Nordic husbil är inte bara
en produkt, det är en helhetsupplevelse som man får tillsammans med
sin kund och oss som tillverkare. Vi tar
hand om varandra som en stor familj
och vår strävan är att inspirera, utvecklas och fortsätta i Nordics anda.
Vi på Nordic är uppväxta tillsammans
med husbilarna dygnet runt. Husbilar
är inte ett yrke för oss, det är inte heller en hobby. Det är en livsstil och på
Nordic Husbilar lever vi som vi lär
– Din fritid = Vår passion!
Stefan
Tanskanen.
VD och säljansvarig.
Tel. 070593 21 90

Under de senaste åren har vi tillverkat
mellan femton till tjugo enheter, vårt
mål i framtiden är att minst fördubbla
tillverkningen inom de närmaste fem
åren.
Vi har ingen ambition att bli volymtillverkare, för vi vill att alla Nordic husbilskunder ska känna sig lite unika och
stolta över att de har köpt en svensktillverkad husbil, som de kan följa från

Per Grödevik.
Inköps- och
Produktionsansvarig.
Tel. 070375 36 95
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Nordic Explore LBT. Nytt träslag – ljuskalkad ek. Ny gardinuppsättning.

Köksavdelning

Ny Crossover modell

Starta morgonen
med en härlig
frukost som gör
dig redo för
dagens äventyr.
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