
Husvagn 2015

Upptäck mer.



För att leda, måste man våga. Våga göra nya saker, våga pröva nya 
vägar, våga gå först. Solifer har alltid varit bra på att våga, både i 
utvecklingen av vagnar, och ute på våra vägar - i skog, på berg, vid 
hav. Genom det har vi legat i framkant när det gäller smarta lösningar 
på husvagnar.

Fö r s t  ly s t e  va r u m ä r k e t  s o l i F e r  u p p  cyklisternas höstmörka vägar. Sedan vann mopeden 

Solifer skinnknuttekillarnas hjärtan. Namnet Solifer kommer från latin och betyder ljusbäraren. 

Det var också ett mycket beskrivande namn på Solifers varufamilj, som visade vägen för utveck-

lingen. Namnet bar man sedan med in i produktionen av husvagnar som Oy Bensow startade. 

1964 byggs den allra första Solifern i Helsingfors, Finland. Drygt ett och ett halvt år senare sker 

den officiella premiären för allmänheten, den 20 januari 1966. 

1960-talet
Solifer husvagnar hade modellbenämningar såsom Goldie, Camping och Jupiter. Vagnarna var 

utrustade med punktvärme, några vagnar hade toalett och längderna var 3-3,5 meter. År -69 

lanserades vagnsmodellerna Consul, Attache, Ambassadör och President. I dem tjänade toan även 

som luftsluss och de var från första början utrustade med dubbelglas och centralvärmesystem. 

Vagnarna marknadsfördes i Finland, Sverige och Norge.

1970-talet
Vagnarna planerades för året om-bruk och vikten sänktes att motsvara lagarna och bilparken. 

Den aerodynamiska formgivningen utgjorde en stor utmaning. År -71 tog Solifer en egen körsi-

mulator i bruk. Karosskonstruktionen kunde göras starkare och vikten sänkas. Man började 

exportera vagnar till Holland år 1972. Vagnarnas utveckling tog ny fart då Oy Lohja Ab köpte 

fabriken 1975. Året därpå flyttades produktionen till en större fabrik, där man började använda en 

ny korgelementlimningsmetod. Den gav en lättare, starkare och mera värmeekonomisk kaross-

konstruktion. Elementbyggandet med ”sandwich” började. 1977 kom Arcticmodellerna och 1978 

Finlandia. Vid slutet av årtiondet presenterades viktiga Soliferismer såsom ventilationsluckorna 

och de uppfällbara sängarna.

1980-talet
Att bilparken blev lättare som en följd av energikrisen medförde också en stark utveckling på 

husvagnsfronten. Köldisoleringen förbättrades och vagnarna fick en aerodynamisk formgivning 

som gjorde dem lättare att dra samtidigt som man sänkte vikten. 1984 flyttade man åter till en 

ny fabrik, där Solifer visade vägen med sitt kyllaboratorium, där man kunde testa vagnarna i så 

låga temperaturer som -40 grader. 

1990-talet
Nya plan- och inredningslösningar och tillverkningsmetoder som baserades på marknadens behov 

var det som präglade 90-talet. Minsta modellen får en självbärande kaross. Våren -91 presente-

rades Articinamodellerna, som vände sig till den ungdomliga generationen. Solifer gick in i en 

ny era, där den lilla fabrikens individuella utrustningsprogram och den stora fabrikens förenades.

2000-talet
Produktionen av Solifer flyttas till fabriken i Dorotea. 

2014
Produktionen av Solifer flyttas till Tyskland och modellerna Nordica, Evolution och Sense presen-

teras. Målet när dessa producerades var att bygga den bästa husvagnen som någonsin byggts. 

och fortsätta hitta unika lösningar, Soliferismer, för installation, bekvämlighet och funktionalitet.

Nu går vi ännu en gång först och släpper helt nya Solifer, där 
innovation och kvalitet går hand i hand med ett pris som är mer 
tillgängligt. Vi vill göra husvagnen tillgänglig för alla. 
Varmt välkommen att upptäcka Solifer 2015.
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Soliferism pl. er :unika detaljer och 
konstruktionslösningar hos Solifer
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Oavsett vad dina äventyr är har vi skapt husvagnar 
för alla livsstilar -För att du ska kunna upptäcka 
mer! Med en stor dos nyfikenhet och vår långa 
erfarenhet av att bygga mobila hem på hjul  har 
vi utvecklat Solifer husvagnar. För din skull har vi 
skapat  prisvärda och attraktiva husvagnar som 
passar olika behov. Upptäck Solifer 2015. 

Tillverkaren förbehåller sig rätten för eventuella ändringar och reserverar sig för eventuella tryckfel.

  Solifer 2015
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Låt oss presentera...

...Solifer Nordica
Här får du mycket vagn för pengarna. Solifer Nordica 
är en perfekt vagn för den nya camparen som vill 
få ut maximalt för varje satsad krona. Med sina 
planlösningar från stort till smått riktar sig Solifer 
Nordica till det ensamma paret, men även till den 
större familjen.

läs mer om Nordica på sidan 6-13.
Antal planlösningar:  4 st

...Solifer Evolution
En praktisk och otroligt prisvärd vagn anpassad för 
alla äventyr. Solifer Evolution är inte bara marknadens 
mest avancerade husvagn rent konstruktionstekn-
iskt, den är också byggd enligt vårt koncept Rum+ 
Systemet. Det innebär att vi har maximerat utrymmen 
utan att påverkat komfort och standard. Välkommen 
in, så förstår du vad vi menar.

läs mer om evolution på sidan 14-25.
Antal planlösningar:  5 st

...Solifer Sense
Vill du unna dig mycket av det lilla extra? Solifer Sense 
kommer ge ditt campande en helt ny dimension. 
Med sitt fantastiska Panoramafönster i taket, sina 
exklusiva snickerier och väl avstämda detaljer, är 
detta en husvagn för den riktiga finsmakaren. Helt 
enkelt en klass för sig!

läs mer om sense på sidan 26-36.
Antal planlösningar:  3 st
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Med Solifer Nordica får du väldigt mycket husvagn 
till ett helt oslagbart pris. Allt du behöver - förpackat 
med både stil, funktionalitet och mysfaktor. Namnet 
Nordica är en blinkning till Solifers historia då Nordica 
var en av de gamla klassiska modellerna i utbudet. 
Med Nordica vill vi göra husvagnslivet tillgängligt för 
fler! Somna vid en sjö eller kanske med havsutsikt, 
ge dig ut på en helgtrip för att plocka svamp, ta med 
dig boendet till festen eller stick iväg med barnen på 
skogsäventyr. Semester så fort du får en stund över 
helt enkelt.

Nordica Evolution Sense

7



        Nordica

Kort faKta

× Al-KO chassi

× Front, bakvägg och tak i glasfiber

×  Låg tjänstevikt

×  Aluminiumgolv i gasolkoffert

×  Multi-rullgardiner som håller borta  
 insekter, och löser mörkläggningen  
 när det är dags att sova

×  Bodelsdörr med dubbla låspunkter  
 kommer göra din vistelse tryggare  
 och säkrare

Nordica
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        Design

Nordica Evolution Sense
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alltid i en Nordica

Även om du älskar husvagnsliv, är du troligtvis inte expert 
på att bygga husvagnar.  Därför har vi hjälpt dig att inkludera 
allt det där du verkligen behöver. Sedan kan du krydda med 
tillval för att skapa en vagn som är precis ”din stil”.

Standardutrustning
Chassi

ALKO chassi ”One Piece” 
Stötdämpare 
Diagonal axel 
Säkerhetskoppling AKS 
Stödben
Stålfälgar 
Stänkskydd 

Kaross 
Öppningsbara fönster med Solifer multifunktions 
gardiner 
Tak samt fram / bakstycke i GRP 
Taklucka 40 x 40 cm 
Tredje bromsljus 
Gasolflaskhållare med hydraulisk stötdämpning 
Kulhamrad sidoplåt
Bodelsdörr ”Comfort” inkl. sophållare 
Lastlucka
Taklucka med vittonat glas 28 cm x 28 cm, inkl natt 
och mygg gardin. 

LLT - Long Life Technologie 
Kaross med XPS och PU 
Högeffektiv isolering 
Tak samt fram / bakstycke i GRP 
Golv utvändigt i glasfiber
7-års-täthet-garanti 

Interiör
Invändiga sidoväggar i design ”Taro” 
Främre och bakre vägg i trädekor, 
lika övriga snickerier
Taklampa i sittgrupp 
Garderob fram 
Indirekt belysning 
Läslampa i sittgrupp 
Snickerier i  design ”Acuto” 
Överskåpsluckor i design ”Acuto” 

Brandvarnare  
Optimerad ventilation av väggar och överskåp. 
Våningsäng max 80 kg 
Läslampa vid säng
Taklucka i barnkammaren
Baldachin med belysning 
Hydraulisk lyftfunktion för fasta sängar 

Kök 
DOMETIC kylskåp 86 l
Kökslåda med bestickinsats 
Kökslåda med självstängning ”Soft close” 
Central avtappning för gråvatten 
Trelågig-spishäll i kombination med diskho 
Öppningsbart köksfönster med 
Solifer multifunktions gardiner
Taklucka 40 x 40 cm

Badrum 
Toalettskåp i ”Trä dekor”
Rymligt toalettrum inkl. duschgolv 
Handdukskrok 
Kassett toalett med elektrisk spolning 
Badrumsspegel 
Duschgolv

Värme/Klimat/Teknik
TRUMA värmepanna 3004 med ventilationsinstal-
lation 
230V ventilationssystem
Färskvattentank 44 liter 
12 V belysning med 400 W transformator 
Vägguttag CEE 230 V 
Jäger system (13 polig adapter) 
Strömbrytare och uttag i svart 
Central elförsörning
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Planlösningar

Liten och smidig 
Liten behändig vagn. Trots sina små yttermått ger denna 
vagn gott om komfort för både 2 och 3 personer.

Antal bäddar: 2-3

För det resande paret 
Med sina långbäddar vänder sig denna modell främst till 
det lite äldre paret, som gillar att upptäcka nya platser.

Antal bäddar:  2-4

Barnfamiljens semesterfordon
Med sin bekväma dubbelbädd och sina tvärställda 
våningssängar är detta vagnen för den lilla eller stora 
familjen. Plats för upp till 6 personer

Antal bäddar: 4-6

Prisvärd familjevagn
I Nordica 570 finner du plats för hela familjen. Generös 
utrustning trots det attraktiva priset.

Antal bäddar: 4-6

Läs mer detaljerad teknisk data i prislista och teknisk data.

Teknisk data 420 470 510 570

Totallängd inkl dragstång ca cm 630 683 718 765

Karosslängd ca cm 490 545 573 630

Totalbredd ca cm 222 222 232 232

Totalhöjd ca cm 261 261 261 261

Invändig bredd ca cm 218 218 218 218

Invändig takhöjd ca cm 198 198 198 198

Tjänstevikt ca kg 860 945 1026 Ej fastställt

Vikt i körklart skick ca kg 940 1024 1105 Ej fastställt

Maxlast ca kg 160 176 195 Ej fastställt

Totalvikt* ca kg 1100/1500 1200/1500 1300/1800 1500/1800

Vad har du för planer? 
Ska du åka på egna äventyr 
eller ska du dela semestern 
med släkten?

*Vagnen levereras alltid med den lägsta totalvikten som standard. Övriga alternativ mot pristillägg.
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TextilierVad har du för behov?
Alla har vi olika behov och prioriterar 
olika. En del vill smycka sin vagn lite ex-
tra och göra den mer personlig, andra vill 
skämma bort sig med ett extra stor TV.  
Här nedan får du ett smakprov på våra 
tillval. Läs vidare i prislista och teknisk 
data. 

Exempel på tillval

tillval och textilier 

To
rn
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alälven
, stan

d
ard

Trippelvåningssäng
Täckkåpa över dragstång
Heki takfönster
Myggnätsdörr
Rullbar spillvattentank, ca 25 liter
Nivåmätare för färskvattentank
LED-TV 19” inkl mottagare
Truma Therme, varmvattensystem
Fjärrkontroll för markisens LED belysning
Sidoväggar i slät aluminium, vit
Takrails, kort modell
Gasolregulator”Duo Control”
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Textilier

Säkerhetskoppling AKS
230V värmefördelningssystem
Lastlucka höger fram
Lastlucka vänster fram
Bodelsdörr med fönster
Kyl/frys 190 liter 
Truma Therme varmvattensystem
Batteri 75 Ah
Batteriladdare
Kontrollpanel
12 V värmefördelningssystem
Extra 12V uttag

Ett enkelt val! 
Man kan bli trött på alla val, eller 
hur? Därför har vi skapat ett paket  
som sätter pricken över i:et på din 
vagn. Smidigt helt enkelt.

Innehåll Soliferpaket

Innehåll i paketet kan skilja mellan vissa 
planlösningar, läs mer i prislista och teknisk data.

Paket

Nordica Evolution Sense
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Evolution är tuffingen. En tuffing med hög komfort 
och lyxig känsla. En husvagn som närmar sig husbils-
känsla. Evolution är mycket gedigen med allt som 
krävs för både vintercamping och solsemester.  Med 
utmärkta resultat i både köld och täthetstester kan 
du lita på din Evolution i alla väder. Evolution är en 
vagn med tekniska lösningar i framkant – en vagn att 
uppskatta för alla som letar efter Soliferismer. 

Nordica Evolution Sense
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Kort faKta
 

×  Ergonomiska utformade ryggdynor

× Djup sittdyna ger bra stöd för benen

×  Bordet är skjutbart på en stabil pelare

×  Teflonbehandlad klädsel- lätt att torka av!

×  Lättillgängliga öppna hyllor under överskåpen

× Flera ljuskällor ger ett behagligt ljus- taklampor, 
 läslampor i hörnen och indirekt dimbart ljus

    Evolution

Evolution
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Nordica Evolution Sense

    Design17



    Design

Efter en lång dag på stranden, i skidbacken, ute på fjället, på 
en cykel, på forsränning, vandring, svamplockning, läsning 
i solstolen.... 
Sov gott!
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Nordica Evolution Sense

    Design

Komfortmadrass som lätt 
går att individanpassa i 
fasthet genom att ta bort de 
röda ”blommorna”. Sängar-
nas längd är hela 2 meter i 
alla modeller.
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Chassi
AL-KO galvaniserat lättviktschassi med galvaniserad 
axel
Extra långa dragbalkar för bästa köregenskaper; 
gott om plats för cykelhållare
AL-KO Delta-axel
AL-KO Big Foot stödbensplattor
Stödhjul
Dragkåpa av plast
Påskjutsbroms med backautomatik
AL-KO AKS 3004 stabilisatorkoppling

Kaross
Isolerad gasolkoffert med lätt och stadigt golv av 
durkaluminium samt låg lasthöjd
PUAL sandwichkonstruktion 
Sidoväggar, färg: Carrara White
Front, gavlar och tak, färg: Carrara White
Lättviktsgolv av glasfiberarmerad plast med styro-
foam-isolering; helt utan trä
Kraftiga draghandtag fram
Aluminiumrör över bakgaveln fungerar som drag-
handtag
Hållare för soppåse i entrédörren
Entrédörr med fönster
Upprullningsbart myggnät med sidostyrning vid 
entrédörren
Säkerhetslås med sidokod; 1-nyckelsystem
Dörruppställare
Integrerad gasolkoffert med plats för 2x11 kg gasol, 
reservhjul, spillvattentank och nivåkilar
Samtliga fönster försedda med myggnät och mörk-
läggningsgardiner
Tonade, dubbla fönster av acryl
Samtliga fönster med säkerhetslås och vädringsläge
Seitz D-Lux karmfönster med kassett (myggnät och 
mörkläggningsgardin)
Öppningsbart badrumsfönster med opaliserat glas, 
mörkläggningsgardin och myggnät
Öppningsbart frontfönster med mörkläggningsardin 
och myggnät
Takluckor med säkerhetsventilation enligt EN-stan-
dard
Taklucka, 40x40 cm, med myggnät och mörklägg-
ningsgardin ovanför sängen
Panoramatakfönster, 80x50 cm, med dubbelglas 
och LED-belysning ovanför sittgruppen
Lastlucka, 100x40 cm, på höger sida bak*

Interiör
Stor garderob med ventilerad låda ovanför värme-
pannan
Skofack vid entrén
Stabil sängram av metall
Samtliga fastasängar försedda med ”Ergo” uppfäll-
bar ribbotten av trä
Samtliga fasta sängar försedda med kallskum-
madrass
Samtliga sängar försedda med avtagbara, tvättbara 
madrasskydd
Bäddbar sittgrupp
Skjutdörr av trä mellan sovrum och vardagsrum
Snickerier: Päronträ ”Trentino”
Samtliga dynor behandlade med Solifer fläckskydd
Sittgrupp: SL ”rund”
Standardklädsel: Santorin

Kök
Spisvreden borttagbara för enklare rengöring
Stänkskydd av glas
Vattenblandare
Kökslåda med bestickinredning
Kökslådor med ”Soft Close”-funktion
Kylskåp med invändig belysning och separat frys-
fack

Badrum
Modern blandare i hemmakvalité
Spegel med belysning
Thetford bänktoalett med separat spolvattentank, 
nivåindikering och rullbar tank**
Duschkar

Värme / Klimat / Teknik
13-polig släpvagnskontakt (system Jaeger)
Omformare 230 V / 12 V med automatisk omkopp-
ling till dragbilen
CEE-anslutning; automatsäkringar
12 V LED-belysning
Moderna, svängbara spotlights
LED förtältbelysning med rörelsedetektor
Indirekt belysning
2 st. 230 V-uttag i kök vardera vardagsrum; 1 st. 
uttag i badrum och sovrum
Luftspalter bakom ryggstöden för bästa värmeför-
delning
Ventilerade sänglådor
Vinteranpassad, tack vare frostsäker vatteninstalla-
tion
Nivåmätare för färskvatten
50 l färskvattentank, isolerad och uppvärmd, place-
rad under golvet
Integrerat dimbakljus

Standardutrustning

alltid i en Evolution

*Gäller inte planlösning  545  **Gäller inte planlösning 580, 585

Med lite extra omsorg  och arbete 
har vi skapat Solifer Evolution - vagnen som ger dig mer.
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Nordica Evolution Sense

Planlösningar

SOLIFER Evolution 541

622

240

1.600 kg [ 1.700 kg / 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg  ] 

SOLIFER Evolution 545

607

240

1.600 kg [ 1.700 kg / 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg  ] 
SOLIFER Evolution 580

652
240

1.700 kg [ 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg /  ]  

SOLIFER Evolution 585

652

240

1.700 kg [ 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg /  ]  
SOLIFER Evolution 595

622

240

1.600 kg [ 1.700 kg / 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg  ] 

54
1
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Teknisk data 541 545 580 585 595

Totallängd inkl dragstång ca cm 764 750 800 800 764

Karosslängd ca cm 622 607 652 652 622

Totalbredd ca cm 240 240 240 240 240

Totalhöjd ca cm 262 262 262 262 262

Invändig längd ca cm 565 550 595 595 565

Invändig bredd ca cm 228 228 228 228 228

Invändig takhöjd ca cm 198 198 198 198 198

Tjänstevikt ca kg 1610 1590 1635 1635 1610

Vikt i körklart skick ca kg 1675 1655 1700 1700 1675

Maxlast ca kg 125-325 145-345 100-300 100-300 125-325

Totalvikt* ca kg 1800-2000 1800-2000 1800-2000 1800-2000 1800-2000

Läs mer detaljerad teknisk data i prislista och teknisk data.

Fantastisk lyx för två
Populär planlösning för paret som söker en husvagn med 
det lilla extra. En vagn med den absolut senaste tekniken, 
både konstruktionsmässigt och utrustningsmässigt. 

Antal bäddar: 4 

Generösa utrymmen
Trots sin begränsade storlek, ger denna vagn en känsla 
av rymd. Väl disponerad husvagn med generösa inneru-
trymmen trots sin storlek.

Antal bäddar: 4

Optimal planlösning
Husbilarnas populäraste planlösning finns nu även hos 
Solifer husvagn. Med sina enkelsängar och tvärgående 
toalettutrymme är detta ren lyx för två

Antal bäddar: 4

Komfort och lyx
Vagn med dubbelsäng och tvärställt toalettutrymme.
Gott om plats i alla lägen gör Evolution 585 till ett säkert 
val, även för den mest erfarna camparen. 

Antal bäddar: 4

Barnfamiljernas vagn
Med plats för 6 personer, är detta en optimal familjevagn 
oavsett årstid. Med absolut senaste teknik garanterar denna 
vagn att hela familjen trivs, oavsett väder.

Antal bäddar:  6

*Vagnen levereras alltid med den lägsta totalvikten som standard. Övriga alternativ mot pristillägg.
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Textilier San
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tillval och textilier 

Vad vill du ha?
Valen är många och längre ner på sidan 
kan du se några exempel på våra tillval. 
Ta del av hela tillvalslistan i prislistan och 
teknisk data. 

Exempel på tillval

Truma Mover
Reservhjul
AL-KO ”Big Foot” stödbensplattor
Entrédörr med fönster
Säkerhetslås
Bäddbar sittgrupp
Frostsäker vatteninstallation
Stänkskydd av glas
Kökslådor med ”Soft Close”-funktion
Nivåmätare för färskvatten
Ventilerade sänglådor
Skjutdörr av trä mellan sovrum och vardagsrum

Tillval
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Textilier

Paket

Nordica Evolution Sense

Uppgradering till 1800 kg (innebär nytt chassi och däckstorlek: 195 R 14 C 106 L)
Aluminiumfälgar
AL-KO-dragbom med stödhjul och med inbyggd lastindikator
AL-KO Trailer Control (ATC)
Vintertäckning för frontpanel
Utdragbart fotsteg entré
Skidbox 30 x 15 x 198 cm, med yttre förvaringslucka 75 x 30 cm, höger sida fram
Electro-paket: 95 Ah AGM-batteri i bodel, automatisk laddare 230 V, LED-display för laddning, 
booster
Centralvärmepanna ALDE med 3000 W värmepatron och 8,4 l inbyggd varmvattenberedare 
Vattenburen golvvärme
Avloppstank 55 l under golv, isolerad och uppvärmd inkl. isolerade och uppvärmda avloppsrör
Spis Aspire inkl. och ugn
Mikrovågsugn inkl. 230V-uttag
Vintertäckning för kylskåp
Lyxig duschutrustning (vikbara duschväggar, 40 x 40 cm takventil i stället för tvättrumsföns-
ter, duschblandare med duschslang och väggfäste)

Soliferpaket 
Med Soliferpaketet vässar du din Evolution till max. Ni är redo för de tuffas-
te förutsättningarna som resan kan testa er med.

Innehåll Soliferpaket

Innehåll i paketet kan skilja mellan vissa planlösningar, läs mer i prislista och teknisk data.
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Rum+ Systemet
För Solifer 2015 har vi tagit fram ett koncept som vi kallar Rum+Systemet. 
Husvagnsbygge kräver en vagn som maximerar material och ytor för en 
lätt vagn, men samtidigt vill man ha så mycket plats som möjligt att bo 
i. Därför har vi lagt mycket eftertanke för att använda alla utrymmen så 
smart som det bara går - resultatet är Rum+ Systemet. 

rum+systemet

UtrymmE + 

× 100% lagringsutrymme utan installationer som är i vägen. Med det menas att alla 
elledningar är dragna i väggen. Det finns alltså inga synliga ledningar

× 100 % lättåtkomligt

×  Stora lagringsutrymmen under sängen

× Sänghöjden är optimerad för förvaringsluckans 100x40 cm 

×    Optimerade  överskåp för maximalt utnyttjande av utrymmet

×     Skidbox

Komfort + 

× Sängarna är alltid 2 m

× Skjutdörr till sovrummet för avskildhet

× Oval sittgrupp med maximal komfort

× Kylskåp i Smart-Tower

× Rymligt badrum 

× Takhöjd: 1,98 m

Innehåll rum+Systemet
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Lastkapacitet upp till  500 kg.

Färskvatten och gråvattentank placerad under vag-
nen med uppvärmning för att klara kalla vinternätter.

Glasfibergolv (träfritt).

Lagringsutrymmen utan kablar på golvet.

Chassit
•	 AL-KO Vario III Chassi
•	 Lastvikt  upp till 500 kg
•	 AL-KO AKS 3004 antisladdkoppling
•	 AL-KO Trailer Control (ATC) (tillval)
•	 Truma Mover XT (tillval)
•	 Big foot stödben AL-KO

vinteregenskaper
•	 30 mm PUAL isolering
•	 Utrymme för gasflaskor isolerad mot vardagsrummet 
•	 Överskåp ventilerade bakifrån
•	 Lådan under garderoben är uppvärmd och ventilerad
•	 Stora dubbelglasade PU-inramade fönster
•	 ALDE varmvattenuppvärmning, även för golvet
•	 Frostsäker vatteninstallation
•	 Vattenburen golvvärme från ALDE (Tillval)
•	 Installation till 100% enligt de europeiska dricksvatten-

föreskrifterna
•	 Färskvattentank på 55 l är placerad under golvet för 

optimal väghållning och utnyttjande av yta. Den är 

exteriör design
•	 Frontutymmet öppnas smidigt med en gasfjäd-

rad lucka. De två elvakilos gasflaskorna lastas 
lätt i och ur då kanten är extra låg för ergono-
misk hantering

•	 Unik  PUAL-teknologi (30 mm)
•	 Markisbelysning med inställbar rörelsedetektor
•	 Glasfibergolv

Exteriör design

Nordica Evolution Sense

Soliferismer
Evolution är en vagn med den 
senaste tekniken. Den har ny-
skapande lösningar som gör att 
du slipper ha kablar ivägen. Den 
har smarta lösningar som gör att 
vagnen tål alla väder, även tuff 
vintercamping.
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Nordica Evolution Sense

Husvagnen som är vad den heter. Lyx och komfort 
som ger en härlig känsla.. Storlek, detaljer, materialval 
- allt är inkluderat på Sense, för att ge dig maximal 
komfort på resan.
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Sense

Kort faKta

×  Ergonomiskt utformade ryggdynor

×  Djup sittdyna ger bra stöd för benen

× Bordet är skjutbart på en stabil pelare

× Teflonbehandlad klädsel - lätt att torka av

×  Lättillgängliga öppna hyllor under överskåpen

× Flera ljuskällor ger ett behagligt ljus - taklampor,  
 läslampor i hörnen och indirekt dimbart ljus

Sense

28



Nordica Evolution Sense
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Design

I en Solifer Sense får du just det, känsla. 
Ett förstaklassboende på hjul för dig 
som önskar det där lilla extra. 
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Design

1.

2. 3.

4.

1. TEC Tower är standard i Sense
2. En mycket smart funktion är lådan med ventilering 

och värme. Kryp in i en varm handduk efter duschen! 
I garderoben kan man själv justera höjden på de olika 
utrymmena.

3. Smidigt utdragsskåp (apoteksskåp) med bra översikt i 
hyllorna. Underlättar matlagning och bakning.

5.

7.

4. Servodämpade lådor,  stor bestickinsats. krydd-
hylla, en stor låda till kastruller och skrymmande 
husgeråd.

5. LED ger mjukt ljus och låg energiförbrukning.
6. Spis med tre gasplattor och en elplatta ”Aspire”
7. Rejält med utrymme i överskåp för maximalt 

användande av utrymme.

 

6.

Nordica Evolution Sense

mISSa INtE DEtaLjErNa
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Chassi
AL-KO galvaniserat lättviktschassi med galvaniserad 
axel
Extra långa dragbalkar 
AL-KO Delta-axel
AL-KO Big Foot stödbensplattor
Dragkåpa av plast
Påskjutsbroms med backautomatik
AL-KO AKS 3004 stabilisatorkoppling

Kaross
Sidoväggar, färg: Carrara White
Front, gavlar och tak, färg: Carrara White
Daghandtag av aluminium fram
Aluminiumrör över bakgaveln fungerar som drag-
handtag
Odelad entrédörr med garderob och spännband
Hållare för soppåse i entrédörren
Entrédörr med fönster
Upprullningsbart myggnät med sidostyrning vid 
entrédörren
Säkerhetslås med sidokod; 1-nyckelsystem
Integrerad gasolkoffert med plats för 2x11 kg gasol, 
reservhjul, spillvattentank och nivåkilar
Isolerad gasolkoffert med lätt och stadigt golv av 
durkaluminium samt låg lasthöjd
Samtliga fönster försedda med myggnät och mörk-
läggningsgardiner
Tonade, dubbla fönster av acryl
Öppningsbart badrumsfönster med opaliserat glas, 
mörkläggningsgardin och myggnät
Öppningsbart frontfönster med mörkläggningsgardin 
och myggnät
Öppningsbart bakgavelfönster med mörkläggnings-
gardin och myggnät
Takluckor med säkerhetsventilation enligt EN-stan-
dard
Taklucka med mörkläggningsgardin och myggnät
Solifer panoramatakfönster, 80x50 cm, med dubbel-
glas och LED-belysning ovanför sittgruppen
Lastlucka, 100x40 cm, på höger sida bak 

Interiör
Stor garderob; fack med ställbar hylla för smutstvätt; 
ventilerad låda ovanför värmepannan
Skofack vid entrén
Samtliga fastasängar försedda med ”Ergo” uppfällbar 
ribbotten av trä

Samtliga fasta sängar försedda med flerzons kalls-
kummadrass
Samtliga sängar försedda med avtagbara, tvättbara 
madrasskydd
Bäddbar sittgrupp
Skjutdörr av trä mellan sovrum och vardagsrum
Snickerier: Valnöt ”Turino” 
Dynor behandlade med Solifer fläckskydd 
Standardklädsel: LuxusLine

Kök
3-lågig spis med elektrisk tändning 
Spisvreden borttagbara för enklare rengöring 
Stänkskydd av glas 
Spisfläkt 
Blandare i hemmakvalité 
Kökslådor med ”Soft Close”-funktion 
TEC tower (160 l kyl/fryskombination med ugn/grill) 
Sopkärl i kökslåda

Badrum
Blandare i hemmakvalité 
Duschkar 
Duschtrall av trä 
Spegel med belysning 
Toalett med rullbar tank för enkel tömning 
Toaletten försedd med nivåindikering och kopplad till 
färskvattentanken

Värme / Klimat / Teknik
13-polig släpvagnskontakt (system Jaeger) 
Omformare 230 V / 12 V med automatisk omkoppling 
till dragbilen 
CEE-anslutning; automatsäkringar 
12 V LED-belysning 
Moderna, svängbara spotlights 
LED förtältbelysning med rörelsedetektor 
Indirekt belysning 
1 st. 230 V-uttag i badrum, kök och vardagsrum 
Luftspalter bakom ryggstöden för bästa värmefördel-
ning 
Ventilerade sänglådor 
45 l fast monterad färskvattentank med utvändig 
påfyllning 
Nivåmätare för färskvatten 
Vinteranpassad, tack vare frostsäker vatteninstalla-
tion 
22 l rullbar spillvattentank, placerad i gasolkofferten x
Integrerat dimbakljus

Vi har laddat din Sense med allt du behöver för en maximal 
upplevelse - oavsett om du njuter av solnedgången i Provence 
eller läser en bok medan regnet smattrar på rutan.

Standardutrustning

alltid i en Sense 32



Teknisk data 590 690

Totallängd inkl dragstång ca cm 793 882

Karosslängd ca cm 652 762

Totalbredd ca cm 240 250

Totalhöjd ca cm 262 262

Invändig längd ca cm 590 700

Invändig bredd ca cm 228 238

Invändig takhöjd ca cm 198 198

Tjänstevikt ca kg 1650 1990

Vikt i körklart skick ca kg 1710 2050

Maxlast ca kg 190-290 450

Totalvikt* ca kg 1900/2000 2500

Nordica Evolution Sense
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Planlösningar

Läs mer detaljerad teknisk data i Prislista och teknisk data.
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När känslan får bestämma 
Vår absoluta toppklass. Här finner du de allra lyxigaste 
snickerier, den senaste tekniken, och en känsla som bara 
finns i just,  “Sense”.

Antal bäddar: 4

En klass för sig
Sense 690 ger med sina utrymmen och sin ombonade 
känsla ett intryck av de allra lyxigaste båtar. Ren lyx när 
den är som bäst.

Antal bäddar: 4

Tillval med byrå
Samma lyx som i 690, men här med en extra byrå i mitten. 
Det ger dig gott om extra förvaring.

Antal bäddar: 5

Solifer Sense erbjuder 
smakfulla planlösningar 
med mjuka former.

*Vagnen levereras alltid med den lägsta totalvikten som standard. Övriga alternativ mot pristillägg.
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LuxusLine (standard) Himalaya (tillval) Läder (tillval)

tillval och textilier 

Textilier

Exempel på tillval

Det är ditt val 
att komma till himlen?
Sense har tre planlösningar – 590, 690 
och 690s. De två senare identiska vad 
gäller de tekniska aspekterna, men där 
690 har en förvarings- och kontorsdel 
har 690s en bäddbar soffa. På 690 och 
690s kan man få panoramafönster 
som tillval - nära till himlen.

Panoramatakfönster 
Truma Mover
Reservhjul
AL-KO ”Big Foot” stödbensplattor
Entrédörr med fönster
Säkerhetslås
Bäddbar sittgrupp

Frostsäker vatteninstallation
Stänkskydd av glas
Kökslådor med ”Soft Close”-funktion
Nivåmätare för färskvatten
Ventilerade sänglådor
Skjutdörr av trä mellan sovrum och vardagsrum
13-polig släpvagnskontakt
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Nordica Evolution Sense

Paket

AL-KO-dragbom med stödhjul med inbyggd lastindikator
AL-KO Trailer Control (ATC)
Vintertäckning för frontpanel
Utdragbart fotsteg entré
Skidbox 30 x 15 x 198 cm på sidovägg, främre delen till höger*
Electro-paket: 95 Ah AGM-batteri i bodel, automatiska laddare för 230 V, LED-display för ladd-
ning, booster
Universaluttag vid markis 230 V, 12 V, TV 1)
Centralvärmepanna ALDE med 3000 W värmepatron och 8,4 l inbyggd varmvattenberedare 
Vattenburen golvvärme 
Avloppsledning isolerad och uppvärmd
Externt gasoluttag med avstängningskran
Vintertäckning för kylskåp

Premiumpaketet 
Ibland är det skönt att slippa välja. 
Därför har vi satt ihop ett färdigt 
paket med det du kan behöva för en 
härlig resa.

Innehåll Premiumpaket

Innehåll i paketet kan skilja mellan vissa planlösningar, läs mer i prislista och teknisk data.
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Antisladdsystemet Trail Control(ATC)  
indentifierar tidigt farliga pendelrörelser 
och utlöser en kontrollerad  bromsning, 
som rätar ut ekipaget och stabiliserar 
det igen. (Tillval)

Taket och alla sidoväggar har ge-
nomgående 30 mm tjock PUAL-på-
byggnad med utmärkt isolering utan 
köldbryggor - 
även mot gasollådan i fronten.

Alko chassiet och dess extra långa 
v-formade dragbom i kombination med 
en deltaaxel och individuell hjulupp-
hängning ger ger optimal väghållning 
och maximal körstabilitet. Säkerhet, 
helt enkelt.

Thule dragstångcykelställ ger säker 
plats för cyklar på dragstången. För 
att komma åt frontförvaringsutrym-
met fäller man enkelt undan den. 
(Tillval)

Det låsbara frontförvarings-
utymmet öppnas smidigt med 
en gasfjädrad lucka. Förutom två 
elvakilos gasflaskor med gasol finns 
det plats för reservdäck, tillvalet 22 l 
avloppstank och bromskilar.

Det inbyggda AL-KO säkerhets-
bromssystemet ger en permanent 
hög och säker bromsverkan.

Lastkapacitet upp till  500 kg.Exteriör design

Sådant som hjälper dig på vägen

Nordica Evolution Sense
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Garantier
När du väljer en Solifer gör du ett 
tryggt köp. Vi vet att vår vagn är 
extremt tät och välbyggd - därför 
har du två års fabriksgaranti och 
sju års täthetsgaranti.
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SOLIFER Evolution 541

622

240

1.600 kg [ 1.700 kg / 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg  ] 
SOLIFER Evolution 545

607

240

1.600 kg [ 1.700 kg / 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg  ] 

SOLIFER Evolution 580

652

240

1.700 kg [ 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg /  ]  

SOLIFER Evolution 585

652
240

1.700 kg [ 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg /  ]  

SOLIFER Evolution 595

622

240

1.600 kg [ 1.700 kg / 1.800 kg / 1.900 kg / 2.000 kg  ] 

54
1

54
5

58
0

58
5

59
5

59
0

6
9

0

6
9

0
 

4
20

4
70

57
0

51
0

Planlösningar översikt

Solifer Nordica

Solifer Evolution

Solifer Sense

Gällande från 2014-09- 01. Tillverkaren förbehåller sig rätten för eventuella ändringar och reserverar sig för eventuella tryckfel.

Med byrå (tillval)



Var bär dina drömmar?

  Solifer 2015 
tar dig dit.



solifer.com


