
 

 
 
 
Pressemelding 
 
 

Alde 3010 613 betjeningspanel  

Få mer ut av varmesystemet med nytt 
betjeningspanel 
 
For deg som har et eldre betjeningspanel til 3010-varmeanlegget er det nå mulig å bytte til det 
nyeste. Nå kommer Alde med et oppdatert betjeningspanel som gjør det enkelt å få mer ut av 
bobilens eller campingvognens varmesystem. Det nyeste betjeningspanelet har en 
berøringsskjerm i farger, er mer brukervennlig og har dessuten de nyeste funksjonene til Alde 
3010 Compact. 
 
Alde 3010 613 betjeningspanel er en videreutviklet versjon av de tidligere betjeningspanelene fra Alde. Det 
nyeste betjeningspanelet er enklere å bruke, reagerer raskere på trykk og er praktisk for å holde jevn varme 
i kjøretøyet. Den har navigasjonsmenyer for informasjon, innstillinger og verktøy. 
 
– Du får mer ut av varmesystemet ditt med Alde 3010 613 betjeningspanel. Vi mener at det vil være den 
perfekte gaven til noen som allerede elsker det mobile livet, men ikke har den nyeste teknologien, sier 
Håkan Streimer, Sales & Marketing Manager hos Alde. 
 
Alde fremstiller varmeanlegg for bobiler og campingvogner. Bak Alde står den smarte oppfinneren og 
entreprenøren Alde Rask. Allerede på 50-tallet savnet Alde komfort i campingvognen han hadde fått 
bygget til familien sin. På 60-tallet lansert Alde det første varmeanlegget for fritidskjøretøy, som raskt fikk 
oppmerksomhet på grunn av effektiviteten. Den dag i dag ligger selskapets hovedkontor og 
produksjonsanlegg i Färlöv utenfor Kristianstad, og er i dag et verdensledende selskap innenfor sitt felt og 
er representert på et stort antall markeder. 
 
Alde 3010 613 betjeningspanel leveres i en helt ny forpakning som er enkel og pen.  
Alde 3010 613 betjeningspanel selges hos Aldes forhandlere, se liste på www.alde.se/support/alde-
servicestaellen 
 
Vil du lese mer om Alde, kan du gå inn på www.alde.se 
For å laste ned bilder med høy oppløsning, kan du gå inn på www.alde.se 
 
Hvis du har spørmål eller ønsker mer informasjon, kan du kontakte: 
Håkan Streimer, Sales & Marketing Manager Alde, +46 4471270, hakan.streimer@alde.se 
Karin Pontén, pressekontakt Vår pr-byrå, +46 708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
 
 
 
 
 
 


