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I denna specialversion av vår egen tidning Hela vägen berättar vi 
mer om oss själva och bjuder på några av våra kommande nyheter. 
Vårt mål är att alltid vara det trygga valet av leverantör oavsett om 
det gäller husbil, husvagn eller förmedling.  

MED EN 30-ÅRIG erfarenhet från branschen vet vi vad som krävs för 
att göra våra kunder nöjda. God service och förståelse för dina be-

hov är två avgörande delar. Något som vi är extra stolta över är vår fina verkstad 
där vi servar fordon, eftermonterar tillbehör och utför reparationer.

När det kommer till valet av leverantörer så säljer vi enbart husbilsmärken 
från det välrenommerade Rapido Group – ett franskägt familjeföretag med 
flera märken under sitt paraply. Som den första återförsäljaren i Sverige hand-
plockade PR Husbilar flaggskeppet Rapido för dess genuina känsla och kvalitet.

När sedan instegsmärket Itineo gjorde entré var det en självklarhet för oss 
att även ta upp detta märke till försäljning. Mycket tack vare att vi då kunde 
erbjuda husbilar med barnkammare och andra smarta planlösningar.

I TAKT MED ATT VANLIFE-KULTUREN växer sig allt starkare i Sverige består vårt 
sortiment av hela tre märken – Dreamer, Rapido Van och Westfalia.

EN KUL NYHET FÖR 2020 är att även Hobby Husvagnar kommer att ingå i sorti-
mentet. Vi har länge haft en önskan att kunna erbjuda våra kunder en flexibi-
litet mellan husbil och husvagn, något som nu blir verklighet. Hobby tillverkar 
genuina produkter som borgar för en problemfri fritid för dig som kund.

 
Välkommen till oss!
 

Fredrik Ryberg

Service  
hela vägen

VÄLKOMMEN

Var med på sammankomster,   lär känna  
trevligt folk och få rabatt hos PR Husbilar genom 
att gå med i PR Husbilsklubb. Klubben är till för 
alla er som köpt en husbil hos PR Husbilar.
  @prhusbilsklubb.se

Ta del av   senaste nytt och få en rejäl dos 
husbilsinspiration på vår Facebook- och 
Instagramsida. Här kan du även ställa frågor 
om det är något du undrar över.
  @prhusbilar

På vår webbsida   hittar du det mesta du 
kan tänkas behöva. Botanisera bland nya och 
begagnade husbilsmodeller, hitta aktuella  
öppettider och evenemang, besök vår 
webbshop och läs mer om företaget och 
PR-Husbilsklubb. 
  prhusbilar.com

på webben

i sociala medier

Husbilsklubb

Följ oss

Ps.
Vill du veta mer om oss  

som bolag, lyssna gärna på 
vår podd som du hittar på 

prhusbilar.com
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I VÅR BUTIK hittar du allt från förbrukningsvaror som gasol och  
komforttillbehör till smarta tillbehör för egenvård av husbilen.

Vi har även ett brett sortiment av campingmöbler som bord,  
stolar och dynor. 

VÅRA KUNDER SKALL vara nöjda även efter köpet. Därför har vår verkstad en nyckelroll i 
verksamheten. Kundmottagare Niclas Frisk ser till att vi gör vårt bästa och att ni får den hjälp ni 
behöver i vår verkstad.

Vårt team brinner för husbilar och gör alltid sitt yttersta för att du som kund, skall kunna köra  
ut genom porten med ett leende på läpparna.

ATT KÖPA HUSBIL är en stor och viktig investering för de allra flesta. Vi är därför väldigt måna om 
att ditt köp ska bli det bästa tänkbara. Boka tid hos någon av våra säljare, då du i lugn och ro kan gå 
igenom de frågor och funderingar du har inför köpet. 

Allt 
under 
ett och 
samma 
tak

Rådgivning & Försäljning

Butik
Verkstad & Service

PR Husbilar finns där för dig 
som värdesätter service även 
efter köpet.
Foto: Helena Johnsson
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Psst...
Du vet väl att du kan  

sälja din husbil genom vår 
förmedlingsservice?

Hur det funkar hittar du 
på prhusbilar.com
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Rapido
Kvalitet, innovation och elegans
I toppsegmentet av husbilar ligger den franska klassikern Rapido, som PR 
Husbilar var först i Sverige med att ta in. Sedan dess har PR haft en viktig 
roll i utvecklingen av deras nya modeller. 
Text: Eva-Lotta Sigurdh   

Å
ret var 2002 och det var dags att ta 
nästa kliv. PR Husbilar önskade det 
där lilla extra som komplement till 
sitt redan breda modellprogram. 
Valet föll på den ansedda, exklusiva 
klassikern Rapido, av flera skäl:

– Dels var vi imponerade av deras fina hant-
verk och av att de bygger sina bilar, inklusive all 
inredning, i princip helt själva. Och dels gillade vi 
ägarstrukturen – att det är ett familjeföretag med 
direktkontroll hela vägen och stor passion för det 
de gör, motiverar PR Husbilars VD Fredrik Ryberg 
valet.

ATT RAPIDO DÄRTILL är innovativa och framåt- 
blickande trots grundmurade traditioner så långt 
tillbaka i tiden som tidigt 60-tal, då möbelsnickaren 
Constant Rousseau för sin egen semester lät tillverka 
ett slags campingkapell som blev stommen till den 
framtida husbilen, är förstås också en bonus.

ALLTSEDAN DESS HAR Rapido legat i bräschen när 
det gäller nytänkande och smarta lösningar, som för 
till exempel förvaring.

– Deras perfekta kombination av tradition och 

modernitet faller verkligen våra kunder bra i sma-
ken, konstaterar Fredrik, som stolt framhåller att 
PR Husbilar idag är en av de största Rapido-åter-
försäljarna i Europa.

Samarbetet med Rapido visade sig alltså med 
facit i hand bli ett riktigt lyckokast:

– I dag är Rapido vårt största varumärke och vi 
har ett fantastiskt samarbete med företaget, berättar 
Fredrik stolt.

SAMARBETET BYGGER PÅ ett ömsesidigt förtroende, 
utvecklar han, där PR Husbilar haft en viktig roll 
i Rapidos produktutveckling av nya modeller ända 
sedan samarbetet inleddes. Som första återförsäljare 
av Rapido i Sverige har PR Husbilar byggt upp 
en unik kundkännedom och expertis kring vilka 
förutsättningar som krävs för att anpassa husbilen 
till skandinaviska förhållanden:

– De har bland annat bidragit stort till vårt 
välutvecklade värmesystem i bilarna, exemplifierar 
Timo Nylenna, exportansvarig för Skandinavien på 
Rapido, som bekräftar det lyckade samarbetet:

– Vi är väldigt nöjda! PR Husbilar är otroligt 
engagerade och hyser en stor passion för det de gör, 
precis som Rapido. Därför fungerar vi så bra ihop. 

VARUMÄRKE

I modell 656F halvintegrerad   och 856F 
helintegrerad finner ni en ny planlösning med 
Queensbed och soffor face to face.

Köket är utrustat med ett högskåp för mat-
varor, samt ett kylfack för drickor. I sovrummet 
finns en rejäl garderob att hänga kläder i.

Att välja en modell   från M-serien är att 
vara försäkrad om att få den bästa tekniken, 
kombinerad med ett exceptionellt chassi och 
en unik körupplevelse.

Nytillskottet i Rapidos sortiment.   Den nya 
M-serien kommer i ett nytt träslag, Duna 
som ger ett ljust och modernt utseende. Med 
soffor face-to-face blir det en stor öppen säll-
skapsyta. Serien kommer i två planlösningar; 
mittbädd eller separata bäddar. 

6,79m med Queensbed

Bästa tekniken

Serie M - En ny generation

Nyheter! - Rapido

Nu med 
Mercedes 

chassi!
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Van med husbilskänsla

Dreamer - drömbilen

Westfalia 
- Trendsättaren

INFÖR ÅRSMODELL 2020 har Rapido återigen lyckats 
med sin känsla för stil och komfort genom att satsa 
på luftighet och fått fram känslan av en fullstor 
halvintegrerad husbil, fast i en plåtis. På endast 
6,36 m finner du en öppen sittgrupp med skyview, 
ett stort badrum med dusch, en fransk bädd, stor 

KOMPAKTA DREAMER är ännu en av Rapidos familje- 
medlemmar, vilket märks på både kvaliteten, det 
stora antalet modeller och påhittigheten. Den 
smarta planlösningen och flexibla inredningen gör 
att litenheten till trots känns denna husbil rymlig. 
Det finns gott om plats för både passagerare och 
prylar och uppfinningsrikedomen är påtaglig. 

– Dreamer har bland annat en finurlig design- 
lösning där en vridbar garderob blir till ett funktio-
nellt duschrum, berättar säljaren Joel.

MÄRKET FINNS OLIKA serier och modeller, där 
samtliga passar utmärkt för såväl längre semestrar 

VILL DU HA det där lilla extra som ingen 
annan har och känna att din van ligger i 
absolut framkant i såväl kvalitet som inno- 
vativa planlösningar? Då är Westfalia 
vanen för dig. 

MED ÖVER 60 ÅR på marknaden känne-
tecknas märket av såväl gedigen tradition 
och kvalitet, som av imponerande 
lyhördhet inför det allra senaste. Bilarna 
anpassas med olika tillval och utrustning 
beroende på kundens önskemål. 

VÄLJER DU WESTFALIA får du en van 
som ingen annan har, då märket är en 
av de få på marknaden med bland annat 
vattenburen dieselvärme och fyrhjulsdrift 
– idealiskt för dig som vill ta av ifrån de 
större vägarna ut i mer oländig terräng.

WESTFALIA ÄR ETT av de senaste tillskot-
ten i Rapidogruppen, i syfte att bredda 
utbudet och stärka sin ställning inom 
van-segmentet. Utbudet är stort, med allt 
ifrån transportbilar med pop up-tak till 
högklassigt inredda vanar.  

garderob, ett vinkelkök och ett 135 l kylskåp, är 
några av de få detaljerna som framhäver V62.

Utöver denna modell bygger även Rapido modell 
V55 med tvärbädd och separat dusch (modulspace) 
i endast 5,99 och den populära V68 med separata 
bäddar. 

som för dagsturer – och till vardags året om.
Mycket prisvärda Dreamer Fun är mer av en 

instegsbil, perfekt för nybörjaren som vill prova 
på husbilslivet, medan Dreamer Select utmärks av 
högre standardutrustning och mer påkostad inred-
ning, med mycket gediget trämaterial.

ALLA DREAMER-BILAR är kompakta, med en 
maxlängd på 6,36 meter. Ändå finns modeller 
med plats för fyra passagerare plus förare, tack vare 
fiffiga lösningar som våningssängar och taksängar. 
Oavsett serie och modell utlovas maximal körglädje 
och njutning. 

”Idealiskt för dig 
som vill ta av ifrån 
de större vägarna.”

VARUMÄRKE

 Nyhet!
James 
Cook

 Nyhet!
Camper 

Five

 Nyhet!
Rapido 

V62

Ny badrumsdesign.

Dreamer D55 med Skyview. Text: Eva-Lotta Sigurdh
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Står du inför ditt första husbilsköp och vill ha en lite enklare och prisvärd 
bil, men med fortsatt hög kvalitet och smarta planlösningar? Då kan Itineo 
vara bilen för dig.
Text: Eva-Lotta Sigurdh

N ågot av det mest utmärkande 
med Itineo, är förutom den 
moderna designen även deras 
smarta planlösningar, där mär-
ket är ledande på marknaden. 
Tack vare fiffiga och flexibla 
konstruktioner finns gott om 

förvaringsplatser som kan varieras efter behov. Här 
finns alltifrån queenbäddsbilarna med sängar som 
mäter ända upp till 160 x 195 cm till modellerna 
med separata bäddar på 80 x 197 cm. 

DE SMARTA PLANLÖSNINGARNA präglar alla modeller, 
men är anpassade efter olika målgrupper.

– Barnkammarbilarna har inretts med vånings-
sängar för att ge gott om plats för familjen. Vi har 
modeller med upp till sju bäddplatser, men även bilar 
som passar perfekt för paret som reser ensamma, 
berättar PR:s säljare Joel. 

TROTS PRISBILDEN ÄR nivån på standardutrust-
ningen i Itineos husbilar hög. Alla modeller har den 
senaste teknologin med kompositreglar i golv och 
plastgolv under bilen, vilket ger bättre täthet och 
ökad hållbarhet. 

EN ANNAN FÖRDEL, kanske särskilt för dig som är 
förstagångsköpare av husbil, är enkelheten med 
Itineos bilar.

– Funktionerna är enklare och anpassade till det 
du kan tänkas behöva. Inte minst deras funktionella 
och smarta kiddy-neo för barnfamiljen, framhåller 
Joel. Är du hundägare så är TC740 med lucka till 
garaget ett smart alternativ.

EFTERSOM PRISBILDEN ÄR låg kan du köpa en ny 
Itineo till samma pris som en begagnad bil i det högre 
prissegmentet. Detta är något som kan vara värt att 
överväga då en ny bil har längre garantivillkor. 

Itineo
För barnfamiljen och 
den prismedvetna

De populära face-to-face sofforna    ger en 
stor och öppen sällskapsyta med plats för 
många. Med smarta armstöd sitter du extra 
bekvämt.

Itineo håller sig uppdaterad    i en skandina-
visk ljus och fräsch design. Kök med rymliga 
ytor och lättstädade laminatytor och en 
modern stil i badrummen.

Letar du husbil med plats   för fler än fyra 
så rekommenderar vi dig att titta lite extra 
på just Itineos program som har modeller 
som erbjuder bl.a. barnkammarlösning och 
våningssäng.

Salong

Ny fräsch design

Familjevännen

Nyheter! - Itineo
VARUMÄRKE

Missa inte  
den nya  
stripningen
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Hobby
Husvagnar

NYTT HOS PR

Hobby finns i sex olika serier med olika val av 
planlösningar

ONTOUR. Den perfekta första husvagnen då du 
vill resa enkelt.

DELUXE. Den familjevänliga – med hela 13 plan-
lösningar, varav fem med barnkammare.

DELUXE EDITION. Den sportiga – med praktiskt 
genomtänkta planlösningar för såväl resande par 
som den aktiva familjen.

EXCELLENT. Den eleganta – parens favorit 
med modern yttre design och stämningsgivande 
belysning. 

PRESTIGE. Den storartade – en elegant klassiker 
med härlig charm och en ädel atmosfär som passar 
alla smaker. Hela 15 olika planlösningar. Här finns 
inget mer att önska. 

PREMIUM. Den enastående – med förstklassig  
elegans från interiör ned till minsta detalj. Ett själv-
klart val för dig som vill ha det bästa. 

Hobby är en av de ledande tillverkarna 
av moderna husvagnar. I över 50 år 
har de arbetat med att göra mobila 
resor enklare, mer komfortabla och 
avslappnande.

Uppskattad.
Älskad.

Built For Life.



Service  
hela vägen 
sedan 1989

prhusbilar.com  •    @prhusbilar
Vetegatan 6, Sollebrunn  •  0322-832 10

BUILT FOR LIFE

Hos PR Husbilar i Sollebrunn hittar du ett stort utbud av nya och begagnade 
modeller från välrenommerade märken. Vi står för service hela vägen, såväl 
före som efter köpet. Vid köp ingår alltid fullservice i vår kompletta verkstad 
samt utbildning och genomgång av ditt nya fordon. 

Nu även husvagnar


