PRESS RELEASE
Trigano VDL introducerar husvagnar under märket Caravelair i Sverige.
I samband med lansering av modellåret 2022 återintroducerar Trigano husvagnsmärket
Caravelair i Sverige.
Caravelair husvagnar finns i tre olika modellserier. Instegsmodellen ALBA kombinerar låg vikt
när ett lågt pris väger tungt. Denna modell finns också i versionen ALBA STYLE med ett
attraktivt utrustningspaket. Modellserien ARTICA ligger i ett mellansegment och är mycket
välutrustad i standardutförandet. I det övre segmentet finns modellserien ALLEGRA med en
stilren inredning, mängder av utrustning och en ypperlig komfort.
För att fira vårt 60-årsjubileum lanserar vi en specialserie under namnet TITANIUM
ANNIVERSAIRE. Dessa är fullutrustade med en unik inredning till ett attraktivt pris.
Alla våra modeller är byggda i en exklusiv IRP-teknik med XPS-isolering för att klara det
nordiska klimatet. Givetvis är alla vagnarna, från den enklaste till den mest exklusiva,
utrustade med elektrisk golvvärme.
Historien om Caravelair började för snart 60 år sedan. 1962 beslutade sig den franska
flygplanstillverkaren Sud Aviation att utöka verksamheten. Förutom de välkända Caravelleflygplanen börja man även tillverka husvagnar. På designkontoret med erfarna flygplanskonstruktörer sjöd det av kreativitet och nyskapande idéer. Det dröjde inte länge innan den
första Caravelair-husvagnen såg dagens ljus. Arvet från flygepoken finns kvar i vår logotyp.
Idag, efter 60 år av fortsatta innovationer är Caravelair fortfarande en av Frankrikes allra
mest älskade husvagnar, känd för hög kvalitet och väl genomtänkta lösningar som gör
semestern ännu behagligare.
Caravelair husvagnar kommer att säljas i Sverige av Fritidscenter Ängelholm, HusvagnSvensson Lidköping, Mobilen Borås och Mobilen Stockholm.
För ytterligare information kontakta Mats STOLTZ, Trigano VdL per mail mstoltz@trigano.fr
eller per telefon +33 (0)6 37 76 15 19.
Trigano Group är en europeisk tillverkare specialiserad på fritidsfordon. Företaget började tillverka
campingutrustning 1935 och verksamheten utökades senare till produktion av husvagnar, följt av
husbilar och mobilt boende. Idag är Trigano Group en av Europas största tillverkare av fritidsfordon.
Trigano VDL är ett dotterbolag till Trigano Group som producerar husbilar under varumärken
Chausson & Challenger samt husvagnar under varumärken Caravelair, Sterckeman & Silver.

