
Panorama Sky roof Aluminiumfälgar

Alde vattenburen centralvärme inkl. 
varmvattenberedare samt Alde golvvärme

Kraftfull strömförsörjning inkl. laddmodul, 
huvudbrytare med nivåvisning för färskvatten

Ha koll på gasolnivån inne med Duo 
Control CS och Fjärrvisning inkl. eis X

KöksfläktResordynor sittgrupp fram för 
ökad sittkomfort

Invändigt avloppssystem, 100% frostsäkert

Köksutrustningskit: Pappershållare, 
kryddhylla, handdukshängare

Kylskåp, 190 liter, två dörrar samt 
mikro över kyl Formsydd golvmatta

Dessutom:  Dragstångstäckning
AKS-säkerhetskoppling
Plexiglas ovan pentrybänk
Stereo, CD/MP3 inkl. antenn och högtalare
Scandinavian Selection utvändig dekor
TV förberedd inkl. TV-arm
Alde vattenburen golvvärme
Gasolvarnare och brandvarnare
Hagelresistent GFK-tak
Slät plåt

PERFEKT ANPASSAD FÖR
ALLA ÅRSTIDER



SCANDINAVIAN SELECTION
Anpassad för Skandinavien, redo för världen

Här på Knaus lägger vi extra stor vikt vid att lyssna på våra 
kunder, och aktivt anpassa oss till en levande marknad. Vi kan 
därför med stolthet anse oss vara branschledande inom teknik 
och utveckling. Det är just på grund av denna lyhördhet som vi 
tagit fram Scandinavian Selection, en ny standard anpassad efter 
Era önskemål och ett tuffare klimat.

Scandinavian Selection är en generös utrustningsstandard som 
erbjuder hög flexibilitet och få kompromisser. Oavsett om du 
färdas på isiga vägar genom snötäckta landskap, eller längs soliga 
kustvägar, på väg till värme och salta bad, så ger Scandinavian 
Selection både trygghet och komfort.

Så gör det lätt för dig i ditt val av fritidsfordon, för du behöver 
faktiskt inte välja, när du kan få allt.

Mauro Degasperi
Area manager Skandinavien

Vi grundades 1992 och har sedan dess importerat husvagnar 
och husbilar från några av de absolut största märkena inom 
branschen. Vi befinner oss i värmländska Kristinehamn där vi har 
ett stort reservlager som distribuerar ut varor i hela landet, samt 
en välutrustad serviceverkstad. Vi representeras i vår tur av ett 
omfattande nät av återförsäljare i hela Sverige.

Hitta din närmaste återförsäljare och förverkliga drömmen om att 
vakna där du vill redan idag på bergholm.com

EN TRYGG SVENSK IMPORTÖR
med sveriges starkaste återförsäljare

Du behöver inte välja, när du kan få allt

SCANDINAVIAN SELECTION


