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Passionen för husbilar

Det var passionen för husbilar som skapade 
Nordic. Det började med att vår familj 
byggde en husbil 1984 och upptäckte hur 
smidigt det är med bostad och fordon i ett. 
Nordic husbilar AB startade 1990 och har 
sedan dess utvecklats till vad vi är idag. 
Fortfarande är det passionen och den nära 
kontakten med våra kunder som driver oss 
framåt.

Hela familjeföretaget och dess medarbetare 
är vana husbilsåkare. För att få till rätta 
känslan och det lilla extra måste alla veta 
vilka behov som kan uppstå under en 
husbilsresa. Detta gör att vi genom åren 
har fått till mycket funktionsriktiga husbilar. 
Till exempel vet vi att vintertid behövs mer 
torkutrymme för pjäxor och skidkläder. 

I den här broschyren presenteras våra nya 
modeller, men genom Nordic husbilars 
historia har det tillverkats många fler 
modeller. Dessa finns presenterade på 
vår hemsida och vi bygger naturligtvis 
fortfarande dessa på beställning.
Tack vare vår breda kunskap och fina 
maskinpark tillverkar vi även husbilar som 
skräddarsys efter kundens önskemål. 
Vi har under våra verksamma år byggt 
specialbilar till många olika företag. Bland 
annat till kustbevakningen, företag, polisen, 
företagshälsovård mm. 

Nordic husbilar är beläget i Kristinehamn, 
en stad med hantverkartraditioner och en 
underbar skärgård. Hit söker sig många 
husbilsåkare, dels för att besöka vår fabrik, 

Nordic Husbilar AB

Adress. Hantverkargatan 10
 681 42 Kristinehamn
Tel.  0550-834 34

men även för att avnjuta några dagar i våra 
fina omgivningar. Här finns även möjlighet 
att övernatta på Kristinehamns fina 
Herrgårds Camping.

Per Ove Stefan

E-post.  info@nordic-husbilar.se
Webb. www.nordic-husbilar.se
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Husbilar för året-runt-bruk
Grönskande och växtrika vårar – Varma 
och soliga somrar – Färgsprakande höstar 
– Snöiga och kalla vintrar. 

Årstiderna har alltid betytt mycket för oss här 
i Norden och tack vare dess olikheter lär vi 
oss att uppskatta hela året.

I en Nordic husbil är du aldrig begränsad av 
årstiderna. Våra välisolerade och välbyggda 
husbilar ger dig värme på vintern och svalka 
på sommaren.

Vart du än vill åka är din Nordic beredd 
att fungera som utgångspunkt, med 
den trygghet och komfort som är vårt 
kännetecken.

Nordic har utvecklats utifrån våra kunders 
behov och intressen. Husbilen ska fungera 
lika bra under vinterns skidresor som på 
sommarens resor till spanska golfbanor eller 
franska vindistrikt.

Du väljer själv om din nya Nordic ska byggas 
på ett chassi från Mercedes eller Fiat. När 
du satsar på Nordic kan du vara säker på att 
hela husbilen är anpassad för att klara den 
krävande miljön på nordiska vägar.

Det finns alltid en Nordic som passar dig. 
Väljer du en ny husbil har vi resurser att 
anpassa den efter dina behov. Du får 
generösa garantier och ett fordon som 
fungerar i många, många år framöver.



4 5 

Nordic Four Seasons

När du väljer Four Seasons får du husbilen 
som funnits så länge hos Nordic att den är 
ett signum för företaget.
 
Four Seasons är husbilen för alla årstider. 
Året runt ger den all bekvämlighet och 
komfort som du har rätt att förvänta dig 
av en Nordic. Du väljer själv om du vill ha 
din Four Seasons halvintegrerad eller som 
alkovmodell.

Four Seasons har finurliga detaljlösningar, 
smarta utvändiga lastutrymmen och en 
rymligt toalett. Utrymmet mot hytten kan 
stängas av med en isolerad skjutdörr. Det 
är mysigt och spar värme när det blir riktigt 
kallt ute, samt att det håller bodelen sval när 
det blir heta sommardagar.

Nordic Four Seasons

Längd: 6,5 m 
Bredd: 2,42 m 
Höjd: H 3,15 m/ A 3,25 m 
Antal åkare/bäddar: A5/H4

Smarta lösningar
Värmeväxlare som utnyttjas under färd och 
då ger värme inne i bodelen, vilket innebär 
att ingen gasol förbrukas.

Torrt & varmt
På toaletten finns en effektiv värmefläkt som 
torkar dina handdukar och blöta kläder.
Tack vare våra luftspalter i skåpen har ni 

alltid varma och sköna kläder att ta på er.
Det spar värme och är mysigt tack vare 
skjutdörrarna mellan bodel och förarhytt. 
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Nordic Explore

Du vill upptäcka världen, besöka gamla och 
nya vänner, se platser du drömt om, men 
också komma tillbaka till ställen där du inte 
varit på länge. Du vill kunna vara ute och åka 
husbil ALLA dagar på året. Vilka skäl du än 
har när du väljer målet för din resa kommer 
du säkrare dit i Nordic Explore.

Du åker säkert och tyst, samt sover 
bekvämt i sängarna med riktigt underbara 
resårmadrasser.

Denna modell finns i två olika varianter 
beroende på hur stort lastutrymme ni 
önskar, högbädd eller lågbädd.

Våra önskemål hur ett kök ska se ut 
varieriar. En del vill att det ska vara stora 
köksbänkar och en del av oss vill att det 
ska vara stora kyl- och frysutrymmen. Du 
väljer själv hur du vill att ditt kök ska se 
ut. Inmonterad ugn går att få i alla våra 
modeller.

Här finns en rymlig sittgrupp, bordet är 
bara att dra ut när det är dags för den stora 
måltiden. Får du dessutom besök är det 
bara att dra ut soffan.

Nordic Explore

Längd: 7,5 m 
Bredd: 2,42 m 
Höjd: H 2,9 m / A 3,15 m 
Antal åkare/bäddar: 4 / 4

Sommarsvalt
Aircondition i hytten ger vid varma 
sommardagar en sval och komfortabel miljö. 
Allt för att du ska åka behagligt och säkert.

Varma handdukar
Handdukstork i toalett- och duschutrymmet 
gör att dina handukar är hotellvarma samt 
att de torkar snabbt. Utrymmet håller sig då 
fräscht och fuktfritt. 
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Lågbädd
Sängarna är i samma nivå som sittgruppen. 
Lastutrymmet blir då lite lägre, men räcker 
ändå till massor av packning.

Högbädd
Sängarna är högre placerade med ett 
praktiskt trappsteg. Då blir lastutrymmet 
tillräckligt högt för att få med  Eu-mopeden 
eller andra stora föremål.

Alkov
Är ni fler än två som vill ut och åka, så kan 
man välja Alkovmodellen med fast säng 
ovanför hytten. 
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Nordic Active & Nordic Adventure

Den perfekta husbilen för dig som gillar att 
vara ute på motorsport, hästtävlingar eller 
följa dina barn på olika idrottsevenemang. 

Det finns en generös säng med en 
praktisk garderob bredvid. Generöst med 
förvaringsskåp för kläder och med Nordics 
flexibilitet går det att välja till fler hyllor i 
husbilen samt överskåp. Under den lyxiga 
sängen finns gott om stuvutrymme.

Även här finns ett praktiskt vinkelkök, allt 
för att tillfredsställa den bästa kocken, samt 

en rejäl sittgrupp för fyra personer. Som 
alternativ finns även en sovalkov för två 
personer över förarplatsen.

Dubbelsängen längst bak i bilen är 
kombinerad med en smart stickkoj. En dröm 
för barn eller barnbarn som åker med! 

Det smarta lastutrymmet under sängen är 
uppvärmt och har plats för cyklar eller skidor 
och annan utrustning.

Du söker äventyret, det finns runt hörnet. 
Kroatien eller Jokkmokks marknad.
Spännande platser med nya möjligheter. 
Du väljer själv. Ett äventyr kan vara stort 
eller litet, men ger alltid samma sköna 
tillfredsställelse. Efteråt pustar du ut i din 
Nordic Adventure.

Planlösningen med rejäl dubbelsäng. 
Modellen där du kommer åt dubbelsängen 
från båda sidor.Nordic Active

Längd: 7,5 m 
Bredd: 2,42 m 
Höjd: H 2,9 m / A 3,15 m 
Antal åkare/bäddar: 4 / 4

Nordic Adventure

Längd: 7,5 m 
Bredd: 2,42 m 
Höjd:  H 2,9 m / A 3,15 m
Antal åkare/bäddar: 4 / 4

Håll kylan ute
Våra isolerade skjutdörrar hjälper till att 
hålla värmen på vintern samtidigt som det 
bidrar till svalka på sommaren

Utvändiga valbara färger
Grey Edition - färgalternativ
Black Edition  - färgalternativ

Bilalternativ
Hos oss väljer du vilken bil du föredrar, Fiat 
eller Mercedes. Fiat är framhjulsdriven och 
Mercedes bakhjulsdriven. Båda alternativen 
finns med Al-ko chassi.

Active Adventure

Alternativ 
alkov

Alternativ 
alkov
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Nordic Extreme

eftersom alla våra modeller har aircondition i 
hytten som standard.

Utvändig har vi här valt att visa Black Edition, 
lite tuffare utformning som går att välja mot 
extra tillägg i alla våra modeller.

Nordic Extreme

Längd: 7,5 m 
Bredd: 2,42 m 
Höjd: H 2,9 m / A 3,15 m 
Antal åkare/bäddar: 4 / 4

Varma fötter
I våra modeller finns det vattenburen golv-
värme samt ett skofack där man kan värma 
sina blöta skor eller pjäxor.

Rinnande vatten
Invändig vattentank och avfallstank som är 
monterade på luftspalter. Vattenslangarna 
ligger direkt intill värmesystemet. 

Avtappningen finns invändigt för att systemet 
inte ska frysa. 

Alternativ alkov

Du finns där det händer. När det är dags för 
Vasaloppet, Vättern runt, Lidingöloppet eller 
Vansbrosimmet. Precis som Nordic husbilen 
– En svensk klassiker. Du kommer till starten 
vältränad och förberedd, med rätt utrustning 
för att du ska kunna prestera ditt bästa. 
Självklart åker du Nordic Extreme!

Här finns komforten som gör det lättare 
att vara en aktiv människa. När du åker i 
din husbil på väg till starten i Sälen har du 

värmeväxlaren igång som effektivt ser till 
att utnyttja motorvärmen under körning. 
Cirkulationspumpen ser till att bodelen är 
uppvärmd när man väl kommer fram. Tack 
vare bra luftspalter och ventilation kommer 
även kläderna i garderob och skåp vara 
varma och torra.

Med klädförvaring och torkskåp för skor vid 
ingången slipper du blöta kläder i bodelen.
Varma dagar åker du behagligt och säkert 
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Torrt & Varmt
Häng upp kläder och skor direkt innanför 
dörren. Under kalla och blöta dagar kan man 
givetvis nyttja värmen som kommer från 
skofacket. I toalettutrymmet finns det en 

värmefläkt som ser till att era handdukar är 
hotellvarma. Lastutrymmet är uppvärmt och 
där finns det möjlighet att hänga upp blöta 
regnkläder eller kalla vinterkläder.
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Nordic Expedition

Mer av allt är vårt flaggskepp som är metern 
längre än våra övriga modeller, Nordic 
Expedition är en modell som ger svängrum 
även för den som reser mycket med sin 
husbil eller för den större familjen. Men även 
för paret som unnar sig det lilla extra.

Expedition är utrustad med ett praktiskt 
vinkelkök och ett kylskåp ergonomiskt 
placerat i midjehöjd. Backskåp med fack 
och rymlig garderob är ytterligare några 

exempel på bra lösningar. Dessutom finns 
ugn monterad för att smidigt laga kulinariska 
läckerheter.

Modellen har en stor toalett med underbart 
rymligt duschutrymme, för din bekvämlighet 
är det självklart golvvärme och handdukstork 
på toaletten.

Här finns en rymlig vinkelsoffa och en 
längsgående soffa med ett väl tilltaget bord 

för att man ska kunna bjuda in flera gäster.
TV:n är praktiskt placerad vid långsoffan för 
att alla ska kunna avnjuta en mysig kväll.

Nordic Expedition

Längd: 8,50 m 
Bredd: 2,42 m 
Höjd: H 3,0 m / A 3,15 m 
Antal åkare/bäddar: 4 / 4

Lågbädd
Då är sängarna i samma nivå som 
sittgruppen. Lastutrymmet blir då lite lägre, 
men räcker ändå till massor av packning.

Fastbädd
Är ni fler än två som vill ut och åka, så kan 
man välja Alkovmodellen med fast säng 
ovanför hytten. 

Alterativ alkov

Högbädd
Sängarna är högre placerade med ett 
praktiskt trappsteg. Då blir lastutrymmet 
tillräckligt högt för att få med  Eu-mopeden 
eller andra stora föremål.
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10 goda skäl att välja Nordic

1. Vintervarmt & sommarsvalt

Materialet är Styrofoam som är både 
vintervarmt och sommarsvalt. Kjolpaketet 
samt sidostolpar och bakramper är 
i armerad plast. Dörrar, fönster och 
bakluckor är anpassade för att ge största 
möjliga trygghet och säkerhet.

4. Fria luftvägar

Luftspalter mellan väggar, urfräsningar-
ventilation. Det måste vara fri passage 
från golv, under sängar, bakom kök, 
stuvutrymmen och skåp. God ventilation 
innebär att värmen kan stiga uppåt 
väggarna vilket ger en god och jämn 
värmefördelning.

7.  Smarta lösningar

Värmeväxlare som utnyttjas under färd ger 
värme inne i bodelen, vilket innebär att 
ingen gasol förbrukas.

10. Energisnål

Sedan 1990 ser vi det som en självklarhet 
att alla våra husbilar har isolerade skjut-
dörrar mellan hytt och bodel. Ett måste för 
att få den bästa komforten vintertid, men 
även under alla råa och kyliga dagar året 
runt.

2. Varmt och skönt

Alde vattenburen centralvärme med 
elpatron och varmvattenberedare. Den 
mest tysta och effektivaste värmen för 
alla väderförhållanden i allmänhet och för 
extrema vinterförhållanden i synnerhet.

5. Rinnande vatten

Invändig vattentank och avfallstank som är 
monterade på luftspalter. Vattenslangarna 
ligger direkt intill värmesystemet. 
Avtappningen finns invändigt för att 
systemet inte ska frysa.

8. Bra körkomfort

Rätt anpassade chassin från Mercedes 
och Fiat, allt för att de ska kunna nyttjas 
i extrema förhållanden. Bland annat 
dieselvärmare i hytten. Då klarar du kalla 
vinterdagar under din utflykt. Dessutom 
kan du se till att du har en varm bildel vid 
avfärd.

3. Varma fötter

Golvvärmen är integrerad med konvektor-
systemet som drivs både med gasol och 
elpatron, vilket ger en jämn komfortabel 
värme i alla väder under alla årstider.  
Vattenburen golvvärme ger kalla fötter 
skönt underlag.

6. Varma handukar 

Handdukstork i toalett- och duschutrymmet 
gör dina handukar är hotellvarma samt att 
de torkar snabbt. Utrymmet håller sig då 
fräscht och fuktfritt. 

9. Sommarsval
 
Aircondition i hytten ger vid varma 
sommardagar en sval och komfortabel 
miljö. Allt för att du ska åka behagligt och 
säkert.
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Dina valmöjligheter

Chassi
Hos oss väljer du vilken bil du 
föredrar - Fiat eller Mercedes. 

Kaross
Du kan välja vilken kaross du vill 
ha. Halvintegrerad ger en lägre och 
mer strömlinjeformad bil, medan 
alkovmodellen ger fler bäddar. 

Färg
Standardfärgen på våra husbilar 
är vit. Du kan själv välja om du vill 
lackera husbilen i någon av våra 
tillvalsfärger.

Kök
Även köket går att byggas efter dina 
önskemål. Antingen väljer du en 
stor kyl/frys eller så väljer du att 
prioritera en stor arbetsyta. 

Bädd
Nordic erbjuder 4 olika 
bäddlösningar, allt för att tillgodose 
dina behov så mycket som möjligt.

Fiat

Fiat är framhjulsdriven och finns 
med  alternativet Al-ko-chassi.

Mercedes

Mercedes är bakhjulsdriven och 
finns med alternativet Al-ko-
chassi.

Halvintegrerad Black Edition Stor arbetsbänk

Kylskåp/frys 86,5 l/10,5 l

Alkov Grey Edition Stor kyl/frys

Kylskåp/frys 146 l/33 l

FB

Dubbel sidosäng

QB

Dubbelsäng, 
centrumsäng

LB

Långbädd

TB

Dubbelsäng med 
stickkoj.



Hantverkargatan 10        681 42 Kristinehamn        0550-834 34        info@nordic-husbilar.se        www.nordic-husbilar.se    

Frihet - Närhet - Möjlighet
En Värmlandsklassiker - Tillverkad sedan 1990


