VÄLKOMMEN TILL OSS
på Husvagnscenter i Luleå

Upplevelser på väg

Husvagnscenter grundades i slutet av
70-talet, och har stadigt vuxit sedan dess.
Nu säljer vi närmare 200 fordon om året,
med kunden i fokus vid varje affär. Under
flera decennier har vårt mål varit att
förverkliga dina drömmar om ett härligt
friluftsliv, där nya upplevelser väntar
bakom nästa vägskäl.
En trygg affär
Oavsett om du reser inom Sverige eller planerar
göra långturer ut i Europa är vi din handlare. Vårt
mål är att ditt husbils- eller husvagnsköp ska
vara en trygg affär – när du köper en husbil eller
husvagn hos oss kan du vara säker på att den är
i toppskick när den rullar ut ur hallen. Att många
av våra kunder återkommer när det är dags för
ett inbyte, och att de rekommenderar oss till sina
vänner och bekanta, ser vi som ett kvitto på att vi
är en partner att lita på.
Vi är återförsäljare för flest märken i hela
Norrbotten. De husbilar vi saluför är Bürstner,
Dethleffs, Sun Light, Knaus, Weinsberg, Ci,
Rollerteam och Morelo. Går du i husvagnstankar är märkena som vi representerar Knaus,
Dethleffs, Tabbert och TB. Vi har dessutom ett
stort lager av begagnade husbilar och husvagnar
i varierande utförande och prisklasser. Låt oss
hjälpa dig att hitta bilen eller vagnen som passar
just dina behov och önskemål!

Hållbarhet
– för kommande globetrotters
Vi på Husvagnscenter i Luleå tycker att det är
viktigt att vara en hållbar aktör för att även framtida generationer ska kunna fortsätta att resa
och uppleva vår värld. Därför ställer vi oss bakom
FN:s globala mål för hållbar utveckling.
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Husvagnscenter grundas
i Heden, Boden. Säljer
inledningsvis huvudsakligen
husvagnar och reservdelar.

Verksamheten växer och
ombildas 1994 till aktiebolag.
Samtidigt går flyttlasset till
Björkelund, Boden.

Ägarskifte. Dåvarande
ägarparet Nonne och Laila
Henriksson säljer verksamheten
till Johan Lundberg och Skifix.
Med skidor på vintern och
husvagnar på sommaren
fortsätter verksamheten växa.

2006
Lokalerna i Björkelund byggs
ut till det dubbla.

God service
– för både dig och ditt fordon

Vår verkstad är auktoriserad för alla märken som vi är återförsäljare för.
Vi utför service, garanti- och försäkringsärenden samt andra reparationer.
Vi hjälper dig med gasol-provtryckning samt fukttest. När du lämnar ditt
fordon i våra händer kan du slappna av, vi sköter jobbet och du kan istället
fokusera på att planera din nästa resa.

Du kollar väl fukten?
För att garantin på din husvagn eller husbil ska gälla är det obligatoriskt
att låta fukttesta fordonet årligen. Gör fukttestet hos oss! Vi utför fukttest
med de nyaste och bästa instrumenten på marknaden. Efter genomfört
test får du ett protokoll som visar resultaten av mätningen. Förutom att
detta krävs för att garantin ska gälla är det ett dokument som är värdefullt
vid en försäljning.

2012
Verksamheten servar numer
hela Norrbotten med husvagnsoch husbilsförsäljning. Därför
flyttar vi ännu en gång, till
centralt belägna och större
lokaler på Storheden, Luleå.

2016
Ett showroom på 1 600 m
ser dagens ljus. Numera
har vi även en auktoriserad
verkstad med egna lokaler på
1 000 m2 i Karlsvik.
2

2020

2021

Med 11 heltidsanställda
fortsätter vi representera
några av branschens största
och bästa varumärken av
fritidsfordon.

Försäljningen har ökat med
20%. Utvecklingen går framåt,
vi växer och är större än
någonsin.

Storhedens handelsområde
Betongvägen 7A, 973 45 LULEÅ
Telefon: +46 920 166 00
husvagnscenter.se
info@husvagnscenter.se

Vi finansierar
drömmar

Följ oss på Facebook och Instagram!

wasakredit.se

• 21189 • www.jssverige.se

STOLT LEVERANTÖR TILL HUSVAGNSCENTER

UPPLEV LYX NÄR DEN ÄR SOM ALLRA BÄST
Utsökt teknik, bästa kvalitet, elegant design och genomtänkta funktioner i kombination med
lyxig komfort, imponerande rymlighet och perfektion in i minsta detalj - det är allt detta som
gör Morelo så speciell.

morelo.se

