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wilk husvagnar 

äntligen hemma



wilk husbilar

I mer än 60 år har namnet WILK 
borgat för högsta kvalitet och 
trovärdighet. WILKs husvagnar 
ligger i teknikens framkant i sin 
klass när det gäller säkerhet och 
köregenskaper. 

Samtliga WILK-modeller omfattas 
idag av all inclusive-konceptet och 
en tidlös elegant interiör.

tusen och en favoritlekplatser
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wilk.de
Entdecken Sie die ganze Welt  
der WILK Caravans im Internet: 
alle Varianten, Grundrisse, tech-
nischen Daten sowie aktuelle 
Messetermine und die bequeme 
Händlersuche auf einen Klick!

hemma i en wilk

vida

Modern atmosfär i kombination 
med smarta detaljer för den  
personliga husvagnssemestern – 
det är VIDA helt enkelt. 

Sid 4 - 21

sento

Eleganta SENTO är en fantastisk 
plats att tillbringa sin lediga tid 
på. Atmosfären, de alternativa 
planlösningarna och den exklusi-
va känslan är standard..

Sid 22 - 31

eterno

WILKs lyxiga premiummodell med 
genomtänkta lösningar och en touch 
extravagans in i minsta detalj. 

Sid 32 - 41 
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njut av medvinden



WILK VIDA erbjuder ett okomplicerat utbud av utrustning och en vänlig 
atmosfär utan att göra avkall på textiliernas tidlösa elegans, som exempelvis 
”Ambiance” (se bilden), ”Emotion” och ”Feeling”. 

känn dig hemma i en vida
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vida  
pluspunkter
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02

01

03

inbjuder till
avkoppling

VIDA är väldigt rymlig tack vare alla 
praktiska förvaringsutrymmen. Den 
runda sittgruppen, ny stämningsbe-
lysning och möbler i "Montreaux-
Birnbaum"-dekor skapar bästa 
tänkbara komfort.

vida  
design 

01 De öppna ytorna i VIDA ger 
en rymlig känsla. [450 HTD]

02 Hög textilkvalitet och ergo-
nomiskt utformade kuddar 
ger lyxiga sittplatser [490 UE]

03 Hörnhyllorna med alu- 
miniumlister är både  
eleganta och säkra. [450 HTD]
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vida  
kök
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01

02 03

vida  
plats för  
matlagning

en riktig höjdare för finsmakare

Gott om plats i både skåp och på bord, 110 l kylskåp som standard och generös belysning gör matlagningen  
i det rymliga VIDA-köket till en riktig höjdare.

01 Gasspis med tre lågor och 
rostfri diskho av högsta  
kvalitet. 

02 Kylskåpet på 110 l är  
standard. 

03 Gott om utrymme  
i det utdragbara skåpet.  
[Samtliga i 450 HTD]
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vida  
sovrum
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01

03

02 04

Familjevänliga VIDA har barnsäkra 
våningssängar, stora dubbelsängar, 
generösa förvaringsutrymmen och ett 
bekvämt badrum med separat hand-
fat – helt enkelt allt du behöver för en 
avkopplande semester.

01 Våningssängar för både lek 
och sömn. [490 KM]

02 Gott om integrerat förva-
ringsutrymme. [450 HTD]

03 Badrummets praktiska hyllor 
och mysbelysning skapar  
en trivsam hotellkänsla.   
[450 HTD]

04 Badrum av högsta kvalitet 
med duschmöjligheter.   
[490 UE]

vida  
badrum 

stora utrymmen  
även för de små
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vida  
highlights

Vitrinskåp
Glashyllor och rumsavdelare 
med inbyggd belysning. Både 
praktiskt och snyggt.

Belysning
Flytt- och vridbara spotlights 
skapar extra trivsel.

Madrasser
Ergonomiskt material (5-zone 
viskos) som andas och anpassar 
sig efter din kropp. Lämpligt för 
allergiker.

Bekväma sittdynor
Sittgruppen har ett bekvämt sitt-
djup och ergonomiskt utformat 
ryggstöd.

Förvaringsskåp
Det finns gott om utrymme 
under den u-formade sittgruppen 
och i förvaringsskåpen.

Rundade kanter 
Garderobsdörrarna har rundade 
kanter, vilket ger rummet en 
känsla av massivt trä och hög 
kvalitet.
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vida  
highlights 

Trä
Möbeldekoren i "Montreaux-
Birnbaum-trä" har ljus-beiga 
inslag och nya kromade handtag.

HEKI belysning
Integrerad LED-belysning  
i takluckan.

Bakre ventilation
Det finns en luftspalt mellan 
alla möbler och väggarna, vilket 
förbättrar luftcirkulationen.

Väggförvaring
Den praktiska textilpåsen ger 
ytterligare förvaringsutrymme.

Gångjärn
De fasta gångjärnen är starka 
och konstruerade för att hålla 
länge.

Väggfäste för platt-TV
Det f lexibla väggfästet med  
vridbar teleskopfunktion gör att 
du alltid kan se TV:n perfekt.
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upplev naturen



känn dig som hemma 
i vida natura

Specialmodellen VIDA NATURA är idealisk för dig som älskar naturen.  
Det är den perfekta husvagnen för två aktiva personer.
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vida natura  
special edition 
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tid för camping  
och naturupplevelser

VIDA NATURA är den perfekta husvagnen för dig som älskar naturen.  
Värmesystemet COMBI 4 är standard och garanterar behaglig inomhustemperatur 
i denna populära husvagn för två personer. Takräcket och den bakre stegen är också 
standard.

vida natura  
special edition
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vida natura  
special edition 
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perfekt för "after nature"

Praktiskt kök, skön sittgrupp, stor dubbelsäng, badrum med smarta extrafunktioner – helt 
enkelt allt du behöver efter en dag full av naturupplevelser.

01 Bekväm sittgrupp för två aktiva  
personer. 

02 Gott om förvaringsutrymme i det  
eleganta vitrinskåpet.

03 Toalett med extra skohylla för  
vandringskängor.

vida natura  
special edition
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vida natura  
paketlösning

Rullgardiner med naturmotiv
Rullgardinerna med naturmotiv 
gör att du har en vacker utsikt 
även på natten.

Stavhållare
Stavhållaren vid dörren håller 
ordning på dina gåstavar.

Allt under kontroll
Tack vare den smidiga kontroll-
panelen har du alltid full koll på 
vatten- och batterinivån.

Läge för en skön dusch
Den smidiga utomhusduschen är 
klar att använda på någon minut.

Total rörelsefrihet
Dina cyklar transporteras enkelt 
och säkert på det främre cykel-
stället.

Ljusa ögonblick
Integrerad LED-belysning ger  
ett behagligt ljus.
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Torka
Den utdragbara tvättlinan håller 
blöta kläder ur vägen. Praktiskt 
och enkelt.

Smart värme
Tack vare det inbyggda värme-
systemet i garderoben har du 
alltid torra kläder och skor.

Väderprognos
Barometern på väggen förbereder 
dig på bästa sätt inför dagens 
äventyr.

Snyggt och prydligt
Du kan förvara blöta skor och 
stövlar på en specialhylla i bad-
rummet.

Flexibel nöjesmaskin
Det f lexibla väggfästet gör att du 
alltid kan se TV:n perfekt.

vida natura  
paket 

Andra höjdpunkter i paketet:
– 70 l färskvattentank och 15 l avloppstank på hjul.
– 12 V mobilsystem.
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upplev frihet



Eleganta SENTO har en klassiskt modern interiör, alternativa planlösningar 
och en tidlöst vacker rumskänsla. De superbt designade badrummen är ett 
signum för den speciella SENTO-kvalitén.

känn dig hemma i en sento
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sento  
pluspunkter
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0201

för den bästa tiden 
på semestern

De eleganta möblerna i ”Montana Apple” i kombination med textilier som 
exempelvis ”Atmosphere”, ”Harmony eller ”Silence” bidrar till en harmonisk 
rumskänsla. Rundade överskåpsluckor med handtag i matt krom fulländar 
SENTO interiört. 

sento  
interiör 

01 Öppna ytor och perspektiv 
gör att du verkligen känner 
dig som hemma.

02 De ergonomiska soff-
kuddarna är både bekväma 
och mysiga. Belysningen är 
optimalt placerad och bidrar 
till en avslappnad atmosfär.
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sento  
kök
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02

03

01

01  110 l kylskåp som standard. 
[550 DM]

02 Stora rymliga lådor med 
”soft-close”-funktion, precis 
som hemma. [550 DM]

03 Det finns gott om utrymme 
i det snygga vitrinskåpet och 
det utdragbara underskåpet.  
[490 HTD]

sento  
plats för  
matlagning 

semester med mersmak

Smarta och eleganta köksmöbler, väl tilltagna arbetsytor och bra belysning gör semestermatlagningen till 
ett stort nöje. Köket i SENTO erbjuder också f lera eluttag och goda förvaringsmöjligheter.
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sento  
sovrum
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01

02 03

du kan inte resa
med bättre komfort

Sovrummet i SENTO har vackra tex-
tilier, ett modernt belysningskoncept 
och 5-zone viskosmadrasser som andas.  
Generösa hyllor och förvaringsutrym-
men samt ett handfat med upplyst  
spegel utanför toaletten fulländar  
SENTOs exklusiva privata sfär.

01 Det eleganta sovrummet har 
generösa förvaringsutrymmen 
under sängarna. [530 UE]

02 Toalett med massiv trädörr 
och separat handfat som  
standard. [550 DM]

03 Badrum med inbyggd dusch 
och gott om hyllor och  
förvaringsutrymmen.    
[530 UE]

sento  
badrum
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Ryggstöd och kuddar
Sittgruppens ergonomiska rygg-
stöd och bekväma kuddar är ett 
högkvalitativt hantverk.

Möbler
Eleganta kanter på skåp och 
luckor är representativt för SEN-
TOs klassiska kvalitet.

Soft-Close
Soft-close-lådorna är extremt 
tysta och lätta att stänga.

Rundade kantlister
Rundade kantlister är ett elegant 
inslag.

Madrasser
Ergonomiskt material (5-zone 
viskos) som andas och anpassar 
sig efter din kropp. Lämpligt för 
allergiker.

Sängbottnar
SENTOs sängbottnar är juster-
bara för att ge bästa tänkbara 
nackstöd.

Spotlights
Generöst med f lexibla spotlights 
runt sängar och sittgrupp.

sento  
highlights
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sento  
highlights 

Heki-belysning
Den stora Heki-takluckan har 
integrerad LED-belysning som 
standard.

Färskvattens-indikator
En färgdisplay ger dig informa-
tion om den aktuella nivån i 
vattentanken.

Smarta skåpluckor
Skåpluckorna har en smart 
låsfunktion som gör att de går 
att ställa upp när du fyller eller 
tömmer skåpen.

Mysbelysning
LED-belysningen som löper 
längs taket ger hela rummet ett 
varmt och behagligt ljus.

Mattor
Mattor av högsta kvalitet är 
självklart standard.

Vitrinskåp
Vitrinskåpet i SENTO har  
indirekt belysning.

Spisvreden i krom 
Den praktiska gasspisen har 
stilrena spisvreden i krom.
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när drömmar blir verklighet



Exklusiv möbeldesign och genomtänkt stämningsbelysning skapar den  
speciella atmosfären i ETERNO. WILKs premiumvagn har en elegant  
sittgrupp bak, inredning i Piemont körsbärsträ och lyxiga detaljer som  
förkromade lister och linjer på dörrar och möbler.

kärlek vid första ögonkastet
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eterno  
pluspunkter
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01 02

0403

så mycket lyx som du kan tänka dig

Det eleganta möblemanget med massivt trä från golv till tak ger en riktig vardagsrumskänsla.  
Lyxiga sittdynor i sittgruppen och det stabila bordet förstärker det exklusiva helhetsintrycket.

01 – 02 – 03
 ETERNO har en exklusiv 

rumsavdelare i form av skjut-
dörrar i träpanel och mjölkat 
glas. Det skapar unika  
möjligheter för både integri-
tet och öppenhet. [590 UE]

04 De många och f lexibla  
kuddarna i ETERNOs 
sittgrupp bjuder på bästa 
tänkbara komfort.   
[490 HTD]

eterno  
interiör 
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•  Köksmöblerna är av högsta 
kvalitet och har en lyxig  
inramning i massivt trä. 
Vitrinskåpet är utrustat med 
en inbjudande glasfront och 
alla skåpdörrar har en exklusiv 
finish.

•  Du har självklart valmöjlig-
heten att extrautrusta ditt kök 
med t ex mikrovågsugn, f läkt-
kåpa och integrerad gasugn.

eterno  
kök
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01 02 03

eterno  
plats för  
matlagning 

god smak i dubbel bemärkelse 

Köksutrustning av bästa märke och kvalitet, elegant bänkskiva med generös arbetsyta,  
110 l kylskåp och extrautrustning som t ex mikrovågsugn, f läktkåpa och integrerad gasugn 
gör matlagningen i ETERNO till ett rent nöje.

01 ETERNO har många 
köks-lådor och samtliga är 
utrustade med en sk ”soft-
close”-mekanism, vilken gör 
att de är mycket enkla och 
tysta att stänga. 

02 Det utdragbara skåpet  
erbjuder gott om förvarings-
utrymme och de special-
designade hyllorna håller 
innehållet på plats under 
körning.

03 Kylskåpet på 110 l är  
standard och har du behov av 
ett större kylskåp som finns 
det ett på 189 l som extra-
utrustning. [samtliga 590 UE]
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eterno  
badrum
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01 02

gränslös  
exklusivitet

Det generösa rumskonceptet i ETERNO bygger på gemyt, värme och  
utrymme. De innovativa skjutdörrarna och det unika badrummet med  
specialdesignat handfat fulländar det exklusiva boendet.

01 Sovrummet i ETERNO har 
rikligt och behagligt ljus även 
när skjutdörrarna är stängda.

02 Den stora garderoben med en 
smart extra låda är ingenting 
annat än ett under av för-
varingsutrymme 
[samtliga 590 UE]

eterno  
sovrum 
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eterno  
highlights

Höj- och sänkbart bord 
Det innovativa höj- och sänk-
bara matbordet vid sittgruppen 
erbjuder bästa tänkbara komfort 
vid alla tillfällen.

Flexibelt kuddsystem
Det f lexibla kuddsystemet gör 
sittgruppen både elegant, bek-
väm och ergonomisk.

Elegant TV-lösning
Den integrerade TV-modulen 
med plats för en platt-TV har 
diskret belysning.

Proffskök
Den exklusiva f läktkåpan i rost-
fritt stål är ett populärt tillval.

Bästa tänkbara sittkomfort
Sittgruppens kuddar ger bästa 
tänkbara stöd för din rygg.

Upplyst vitrinskåp
Hörnmöbel i glas med elegant 
belysning.
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eterno  
highlights 

Gott om utrymme
Möbelkonceptet är speciellt 
anpassat efter utrymmesbehovet 
hos krävande campare.

Generös belysning
Funktionella element för belys-
ning av hela rummet i kombina-
tion med individuellt justerbara 
spotlights.

Drömlösning
Deluxe-madrasserna passar  
perfekt i sängramarna.  
Förlängning av enkelsängar  
finns som tillval.

Kvalitet in i minsta detalj
ETERNO står för kvalitet in  
i minsta detalj, ett exempel på  
detta är de elegant välvda  
luckorna med push-lås.

Elegant karaktär
Den indirekta belysningen bidrar 
till interiörens eleganta karaktär 
och hela vagnens atmosfär.

Välplanerad förvaring
Det finns gott om lättillgängligt 
förvaringsutrymme under den 
fällbara enkelsängen.
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exteriör  
highlights
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exteriör  
highlights 

utsidan räknas också

Insidan är självklart viktigast. Det gäller både människor och husvagnar.  
Men för WILKs husvagnar räknas även utsidan. Våra husvagnar har tydliga 
linjer och grafiskt reducerade former för minskat luftmotstånd. Den grafiska 
profilen i mörkblått är elegant och ger din husvagn en sportigare karaktär.
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exteriör  
highlights

Detaljer som gör skillnad 
Produktgrafiken kombineras med 
kromade lister på SENTO och 
ETERNO.

Broms- och positionsljus
Broms- och positionsljusen 
monteras med LED-lampor i 
en aluminiumlist på WILKs 
husvagnar.

Stabila handtag
Stabila handtag gör hanteringen 
av vagnen enkel och säker.

Kantlister för markiser
Kantlisterna i aluminium är 
förberedda för markiser.

Eleganta backljus
Backljusen med förkromade 
ramar ger WILK-vagnarna 
bilkaraktär.

Välisolerat
Tonade ramfönster med en sofis-
tikerad design skyddar mot höga 
och låga temperaturer.

Säkert skåp för gasflaskor
I både SENTO och ETERNO 
finns ett rymligt, välisolerat och 
säkert skåp med metallgolv för 
förvaring av gasflaskor.

Integrerade hörnelement
Hörnelementen på baksidan av 
våra husvagnar är integrerade  
som enskilda element.
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exteriör  
highlights 

Lysande entré
Lampan över entrédörren ökar 
säkerheten när du går in och ut 
ur husvagnen.

Tvådelad dörr
Ytterdörren är tvådelad med dub-
bla lås och ett kraftigt handtag 
för största möjliga f lexibilitet.

Integrerad soptunna
Den tvådelade ytterdörren har en 
integrerad soptunna i den nedre 
delen.

Lätt att packa
Du kommer enkelt åt de invän-
diga förvaringsutrymmena även 
från utsidan.

Elegant entré
De integrerade och upplysta 
trappstegen pryds av WILKs 
logotype.

Säkerheten över allt
Locket till gasskåpet skyddas av 
ett extra säkerhetsskydd. 

Stabila stödben
De starka stödbenen ger husvag-
nen extra stabilitet.

Modern baksida
Baksidan på WILKs husvagnar 
har en modern och stilren layout. 
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420 fD 450 HTD 490 HTD 490 KM 490 UE

450 fS 450 HTD 490 HTD 490 UE 500 DM

VIDA

SEnTo

wilk  
textilier 
vida – vida natura – sento

sento silence

vida ambiance vida emotion

vida natura balancevida feeling

sento atmosphere sento harmony
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400 fD

490 HTD 590 UE 590 UEB

550 DM 640 HTD 700 DM

530 UE 550 DM 560 UE

ETERno

VIDA nATURA

wilk  
textilier
eterno

eterno mykonos  
(Läder är tillval)

eterno naxos

eterno senses
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gEnEralagEnT:

Bergholm Försäljning AB
Gesällgatan 6
681 42 Kristinehamn
Tel 0550-380 80

www.bergholm.com

Två års garanti är standard för samtliga VIDA, SENTO- och ETERNO-modeller.  
Dessutom ingår sex års täthetsgaranti så länge din husvagn genomgår en årlig täthetsbesiktning 
och du följer de senaste garantivillkoren. Standarden RCCD ger dig maximal säkerhet.

wilk kvalitet

Vi reserverar oss för tryckfel samt ändringar i uppgifter som vi ej kan råda över.  
Det kan förekomma ändringar på modeller och tillbehör sedan utgivningen av denna trycksak.
Fordon på bilder kan vara extrautrustade. Färger kan variera beroende på tryck och reproprocesser.

Vattenförsörjningen motasvarar normen för teknik 03/2009 (Riktlinje 2002/72 EG)


