Vår garanti – din trygghet!
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Gillar du friheten på hjul?
Strax utanför Örkelljunga i nordvästra Skåne vid korsningen E4 och
väg 24 hittar du Bengt i Örkelljunga, ett familjeföretag som vet allt om
friheten på hjul. Vi säljer, servar, byter in, reparerar, rekonditionerar
och ger råd om husbilar och husvagnar.

Vill du ha hjälp med att
inspirera din personal?
För föreläsningar, säljträning och coaching,
kontakta mig för ett upplägg just för ditt företag!

Lasse Olsson | 0705-51 01 54 | lasse.olsson@stjarnsaljarnaab.se
www.stjarnsaljarnaab.se
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Vem är Bengt?
Bengt i Örkelljunga är ett av Sveriges största och äldsta företag i branschen och grundades av vår pappa Bengt
och mamma Britta 1966. Vår familj var tidigt ute med husvagn och det var alldeles underbart den regniga
sommaren 1965 när vi campade i Halmstad. Alla tältande campare grävde kanaler för att leda bort regnvattnet. Vi öppnade dörren och kunde gå in i vår torra moderna husvagn. Pappa tyckte att den roligaste delen
med husvagnslivet var att hjälpa andra husvagnsvänner med förbättringar och reparationer av vagnarnas
funktioner som vatten, el och värme. Därför blev det helt naturligt för våra föräldrar att starta ett husvagnsföretag. Nu är vi tre syskon som äger företaget och vi fungerar väldigt bra tillsammans. Två av oss började redan
1975 och en började 1980.

Välkommen till oss!
Bengt-Åke, Britt-Marie, Christina och alla medarbetare.

Tillbehör för din husbil:
stödben, cykelhållare, drag
luftfjädring fram/bak, ACS framfjädring
al-ko.se
Sänd ett e-mail till husbil@al-ko.se för frågor eller broschyrbeställning
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Från vänster: Kit Larning, Patrik Henriksson, Jimmy Cordasic, Magnus Bengtsson, Christian ”Krille” Gunnarsson, Lena Månsson, Morgan Nilsson, Susanne Nilsson och Peter Landin.

Medarbetarna – vår viktigaste resurs
På företaget arbetar 45 servicemedvetna och kunniga medarbetare, de är vår allra viktigaste tillgång. På bildern ser
vi de medarbetare som varit hos oss längst. Många har arbetat här större delen av sitt yrkesverksamma liv. Vissa har
föräldrar som arbetat här precis som vi, det blir inte mer familjärt än så. Du kanske undrar vad alla gör? Så här är vi
organiserade för att ge dig den bästa service vi kan:
•

Ledning/Administration och försäljning: 9 medarbetare

•

Kundmottagning/Tillbehör & Reservdelar/Garantihantering: 9 medarbetare

•

Bilverkstad: 7 mekaniker

•

Bodelsverkstad: 9 montörer

•

Skadeverkstad och snickeri: 6 montörer och snickare

•

Rekonditionering/Fastighet/Transport: 5 medarbetare

Avtex 16”, 19”, 22”, 24”och 32”

Marknadsledande larm för husbilar

Tv för er som kräver det bästa

JRL Trading info@jrltrading.se

www.jrltrading.se
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Familjekänsla
Här på Bengt i Örkelljunga är begreppet familj så
mycket större än blodsband, våra medarbetare är en
del av familjeföretaget, många har arbetat här i 20 år
eller mer och vi har kunder som varit med ända sedan
sextiotalet då deras föräldrar köpte sin första husvagn.
När man har en sådan fantastisk historia som vi alla har
gemensamt då vet vi att vi har en fin framtid tillsammans också. Eller som Bengts barnbarn Alexander, vår
nuvarande försäljningschef säger:

”

Om vi fortsätter att sätta våra
kunders behov i centrum
och alltid fokuserar på att
hitta rätt alternativ för dem
så kommer fler att se mer av
världen. Det är inget dumt
sätt att bli ihågkommen på
för morfar!

Trött
på att
veva?
Visste du att
Dometic har
det bredaste
sortimentet
elektriska och
manuella markiser.
Besök vår hemsida
för mer information
www.dometic.se
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Vår utställningshall
För oss handlar det alltid om dina planer och om hur du kommer att använda din husbil. Så när du kommer
in till oss för att titta på våra husbilar vill vi gärna lära känna dig bättre, vi ställer frågor för att kunna ge dig
rätt råd, information och erbjudande. Så tänk gärna igenom saker som; vem ska åka med, vart ska ni åka,
hur länge kommer ni att vara borta och vid vilken årstid ska ni använda bilen. Vi är måna om att du får rätt
husbil med dig hem, den ska kännas skräddarsydd.
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Prova dig fram i lugn och ro
Vi säljer fem olika husbilsmärken och de har i sin tur ett flertal olika modeller. I vår varma och ljusa utställningshallar på 4000 kvadratmeter finner ni nära 100 nya och begagnade husbilar. Det handlar om hur ni vill sova, vilken
inredningsstil och vilka färger ni gillar. Ska det vara lyxigt eller är en robust funktionalitet att föredra? Beroende på
intressen och användning kan stuvutrymmen vara avgörande för ert val av husbil. Därför är vår utställningshall den
bästa platsen för att jämföra och skapa en uppfattning om vad ni kan förvänta er och vad som passar er allra bäst.
När du kommer hit får du god hjälp av en säljare som har svaren på dina frågor. Funderar du på att köpa husbil är
detta det bästa stället att börja på.

50 år

Bengt i Örkellju

nga

Grattis på
födelsedagen!

Carthagos premium-DNA - en för alla.

Mer än 10 år med
Carthago!

Sedan över 35 år visar Carthagos husbilar nya vägar på marknaden. Som alla
levande varelser har de ett DNA. Liner-premiumklassens DNA, som gör varje husbil
från Carthago till något speciellt. Vi har satt upp som mål att tillverka den bästa
husbilen i varje klass. Ta reda på skillnaden du också och res i premiumklassen.
www.carthago.com
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Jubileum 50 år – 1966-2016
1969-1970
Under dessa år fick husvagnsförsäljningen ett riktigt uppsving. Vi
sålde otroliga 400 husvagnar! Det var framförallt det jugoslaviska
märket Adria som slog igenom.

1966
Vi startade med försäljning av
1968
husvagnar utomhus.
Vi byggde Sveriges då största utställningshall för husvagnar. På 400 kvadratmeter
fick vi plats med 15 husvagnar.

1972
Vi blev generalagent
för det tyska märket
Tabbert.

1971-1981
Bengt i Örkelljunga utvecklade
och tillverkade det egna märket
Sveland.
1987
Året då vi började med husbilsförsäljningen och det stora märket
hette FFB. Utvecklingen gledsnabbt
från husvagnar till husbilar.

1984
Generationsskifte: Bengt lämnade över ansvaret för företaget till
Bengt-Åke, Britt-Marie och Christina, men han fortsatte att hjälpa till
med olika uppgifter. Det blev lite mer tid för egna resor också.

2000
Nu var det dags att bygga ut.
700 fräscha kvadratmeter
med plats för husbilar.
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2006
Eftersom E4 lades om bestämde
vi oss för att flytta med så att vi
låg tillgängligt. I januari stod
vår nya anläggning på
5000 kvadratmeter klar.

2013
Platsen räckte inte till, vi
byggde till hallen för de
begagnade husbilarna
med 2000 kvadratmeter.

2014
Vi bygger till verkstaden med 1000
kvadratmeter.
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Jubileum 50 år – 1966-2016
I januari 2015 har vi 10 000 kvadratmeter under tak varav 3000 består av verkstäder. I vårt helhetskoncept hittar
du nya och begagnat husbilar och begagnade husvagnar, moderna verkstäder med avancerad utrustning och
15 lyftar. Du kan vara säker på att vi har det du behöver här. Vi vet det eftersom vi i kundnöjdhetsundersökningar
alltid får fina betyg både från stamgäster, nya kunder och besökare på genomresa. Det är något vi är mycket
stolta över.
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VI GRATULERAR
BENGT I ÖRKELLJUNGA TILL 50 FRAMGÅNGSRIKA ÅR

Exklusiva Knaus och CI husbilar, stolta leverantörer till Bengt i Örkelljunga, har
vad som krävs för att tillgodose den mest kräsna köparen som söker den perfekta
husbilen. Knaus borgar för kvalitet, design, innovation och frihet. CI präglas av
italiensk hantverksanda med avancerad teknologi och modern design som främsta
kännetecken.

14

Begagnat med samma kompletta service och trygghet
Vi har ett av Sveriges största sortiment av begagnade husbilar och när du köper en sådan husbil hos
oss ingår en mängd bra förmåner som du inte alltid kan räkna med på andra försäljningsställen. Hos
oss ingår allt: Stor bodelsservice, provtryckning av gasolsystem, fukttest med protokoll, motorservice,
invändig städning, utvändig tvätt, demonstration av fordonet på leveransdagen, generösa garantier
och förmånlig finansiering. Om det behövts har vi även bytt kamrem och besiktigat bilen innan du får
nyckeln. Här finns också alltid flera husvagnar till salu med samma typ av service.
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Grattis till ditt nya fordon!
Behöver du någon gång hjälp med service, reparationer, försäkringsärenden eller en rekonditionering så finns
vi här för dig. Årlig service innan Europaresan, reparation av inredningen eller en allmän rundsmörjning och
uppfräschning, oavsett vilken hjälp du behöver för att hålla ditt fordon i rätt skick så finns vi här för dig. Här finns
en auktoriserad FIAT-verkstad och välutbildade snickare som kan reparera inredningar. Våra rekonditionerare
är välkända för det resultat de skapar. Ditt fordon är helt enkelt i goda händer här! Med specialkompetens på
alla områden ser vi till att dina planer blir av utan avbrott. Bor du för långt ifrån Örkelljunga så har vi duktiga
samarbetspartners över hela Sverige. Slå oss en signal så rekommenderar vi dig till rätt verkstad.
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Allt inom bildelar och biltillbehör
MECA Hässleholm
Åsvägen 2C · 0451-801 02
Hämta bilen
utan att betala!

www.gbbygg.com

www.meca.se
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Välj en enkel
Husbilslånet
Prata med din handlare
eller kontakta oss direkt.

Välkommen till Swedbank Finans
Telefon: 08-585 986 50
www.swedbankfinans.se
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En ljus framtid
Vi är säkra på att människor kommer att fortsätta resa med husbil, fler kommer att inse vilket fantastiskt sätt
det är att uppleva världen på. Och vårt familjeföretag kommer att fortsätta vara lika familjärt. Vi syskon har
sammanlagt sju barn som kan ta över efter oss och fyra arbetar redan i företaget.
Vi fortsätter arbeta lokalt i Örkelljunga, vi kommer aldrig att starta filialer. Istället satsar vi på goda samarbeten
med serviceverkstäder på flera håll i Sverige. På så vis kan våra kunder i hela Sverige serva sina husbilar på
närmre håll. Vi har även lokala expansionsplaner men vad som ska hända vill vi inte berätta riktigt ännu. Håll
utkik på marken runt vår anläggning!
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En design
med verklig

French touch

7.39 m

6.99 m

Och en innovativ teknik
Dubbelgolv med förvaringsmöjligheter åtkomliga från båda
sidorna ● AL-KO-chassi ● Karosstruktur (tak, väggar, golv)
100 % polyuretan ● Isolering Styrofoam 30 mm ● Kaross i
100 % polyester (stötsäkra) ● Ny front.
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- RAP N°8 - Ph. P. Rebmann, IStock

Serien DISTINCTION Kollektion 2016

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska
manualen.

KATALOG KOLLEKTION 2016
PR HUSBILAR AB Vetegatan 6 - 466 33 SOLLEBRUNN ● Tel. 0322.832.10 ● info@prhusbilar.com - www.prhusbilar.com
BENGT I ÖRKELLJUNGA Skåneporten 2 - 286 38 Örkelljunga ● Tel. 0435-555 00 ● info@bengtiorkelljunga.se - www.bengtiorkelljunga.se
AB LINDSTRÖMS HUSVAGNAR Sköldvägen 11 - 746 50 BALSTA ● Tel. 0171.500.13 ● info@lindstromshusvagnar.se - www.lindstromshusvagnar.se
TUMBO HUSVAGNAR & HUSBILAR Tumbo 17 - 640 45 KVICKSUND l Tel. 0163.471.30 ● info@tumbo.se - www.tumbo.se
HUSVAGN & FRITID Følehagsvegen - 392 39 Kalmar ● Tel. 0480.889.44 ● kalmar@husvagnofritid.se - www.husvagnofritid.se
NORRKUST CARAVAN AB Klöverstigen 10 - 952 51 Kalix ● Tel. 46 73 831 82 50 ● kalix@norrkustcaravan.se - www.norrkustcaravan.se

Hitta oss på

www.rapido.fr
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Adria har designat och tillverkat fritidsfordon i över femtio år. Denna
erfarenhet, liksom vår arbetsstyrkas passion och skicklighet, spelar en
stor roll i formgivningen och tillverkningen av ditt nästa fordon.

Oavsett vilken Carthago-modell du väljer får du samma förnämliga
karosskonstruktion, samma tillförlitliga teknik och samma förstklassiga
snickerier som i våra exklusiva liner de luxe-modeller.

Ci fordon står för pålitlighet, säkerhet och hållbarhet. De möter alla
internationella standarder, och genomgår kvalitetskontroller och
säkerhetstester vid varje steg i produktionskedjan.

Upplev en ny dimension av klass. Med exklusiv komfort, smarta funktionella
lösningar och vacker design kommer du att känna dig som hemma i din nya
Knaus husbil. Vad mer kan du önska på din färd?

Besöksadress:
Skåneporten 2
286 38 Örkelljunga

Postadress:
Box 64
286 21 Örkelljunga

bengtiorkelljunga.se
Tel. 0435-555 00
Fax 0435-544 70

• Concept: JS Media Tools A/S • 9946 • www.jssverige.se

Rapido har alltid, alltsedan dess grundande, lagt samma omsorg på att
utarbeta sina produkter. Strävan efter en oöverträffad kvalitetsnivå är och
förblir det primära målet för Rapido i dess dagliga verksamhet.

