
Fritidsvagnen lanserar en familjevagn!
Efter succén med Fritidsvagnens tidigare modeller som stöttar människors fritid och som är avsedda för 2 personer, så laddar
Fritidsvagnen nu om och lanserar en helt ny vagn "Fritidsvagnen 500" för familjen som önskar en smidig vagn som är fullmatad
med bekvämligheter och som har ett pris som levererar väldigt mycket vagn för pengarna! 

Fritidsvagnen har sedan sin lansering för ett och halvt år sedan redan etablerat sig på marknaden och är en succé! I sitt segment för vagnar
under 5 meter så är den i den absoluta toppen av de mest sålda under 2014.

- Det roliga är att de attraherar en helt ny målgrupp för mobilt boende. Det är genomgående aktiva männsikor som är mån om sina
fritidsaktiveter och ser vagnen som något som underlättar för dem att utöva sin hobby, säger Niclas Runberg grundare och partner i
Fritidsvagnen.

Många faktorer har bidragit till framgångarna som har skett utan återförsäljarnät men med Mekonomen som servicenätet för Fritidsvagnen.
Förrutom att det är en riktigt bra produkt, så kom den i rätt tid då det råder en fortsatt riktigt stark trend där människor är mer aktiva med både
sommar- och vinteraktiviteter. Här fyller Fritidsvagnen ett tydligt behov med ett enkelt, flexibelt, smidigt boende till ett pris som många är villiga
att lägga på att utöva sina aktiviteter lite bekvämare.

När Fritidsvagnen i februari förra året visade ett skidpaket till vagnen så tog det verkligen skruv på intresset att kunna dra den efter sin
snöskoter eller ATV. Nu har skidorna utvecklats ytterligare och kommer att visas upp på Caravan Stockholm i Kista den 12-15 februari.

Premiär för Fritidsvagnen 500! 
- Det som vi upptäckte när vi lanserade Fritidsvagnen var att väldigt många yngre barnfamiljer var ute efter en liten vagn med plats för en
familj för 4-5 personer och med en bra nivå på utrustning, till ett pris som var inom räckhåll utan att ta allt för stor del av budgeten, då den
oftast bara används några veckor om året, säger Niclas. 

Därför har vi nu tagit fram Fritidsvagnen 500 som är kompakt vagn på 5 meter karosslängd som är byggd i en konstruktion av glasfiberplast-
sandwich som är ett mycket starkt material som står emot tuffa tag av väder, vind och hårda stenskott. Det här materialet är både i väggar, tak
och golv. Detta gör att den får snygga släta och lättrengörliga sidor men framför allt så är det riktigt bra med denna sandwich i golvet vilket gör
att den klarar av de tuffa förhållanden som golvet är utsatt för av både stensprut, vatten, salt, etc. Här har många etablerade märken på
marknaden fortfarande träskivor som golv, vilket gör dem väldigt sårbara och man kan ju tänka tanken vad som händer efter ett riktigt
stenskott och när vatten sugs in i träkonstruktionen.

Vagnen har en totalvikt på 1200 kg som gör att de flesta klarar av att dra vagnen med ett B-körkort. Yttermåtten på karossen är 500 cm lång
och 211 cm bred. Karossen är byggd i en starkt kilformad design vilket ger den en egen siluett på marknaden och framför allt så håller den ner
luftmotståndet som vi vet är en mycket stor orsak till förhöjd bränsleförbrukning på dragfordonet. Den är som sagt byggd i en
sandwichkonstruktion och sitter på ett tyskt elförzinkat kvalitetschassi från Knott och har en säkerhetskoppling från BPW som standard för
extra stabila köregenskaper.

Standardutrustningen är gedigen med bla luftburenvärme S3004, från Truma, med fläkt och Ultra heat så att du kan göra värmen både på
gasol och 230v, elektrisk golvvärme, varmvatten, dusch, kassettoalett från Thetford, 1-pelar bord, öppningsbara tonade fönster med kassett
för mygg- och mörkläggningsgardiner, 2 st mini Heki takluckor, kylskåp, gasolspis, förberedd för TV, LED belysning invändigt med dimmer,
aluminiumfälgar, säkerhetskoppling, etc.

Fritidsvagnens trygghetspaket med 2 års fabriksgaranti, 1 års Fritidsvagnen Falck Assistans är kompletterat med 5 års täthetsgaranti för
Fritidsvagnen 500. Dessutom så kan man känna sig riktigt trygg i Sverige med Mekonomen som servicenät som täcker landet bättre än något
annat märke på marknaden.

Priset för denna trygga och mycket välutrustade vagn är 188.000 kr och har premiär den 12-15 februari på Caravan Stockholm i Kista där den
kommer att lanseras till ett mässpris, 169.900 kr.

För ytterligare information kontakta:

Niclas Runberg
Vxl: 0250-619 005
Mobil: 070-619 20 45
Mail: info@fritidsvagnen.se 

Fritidsvagnen stöttar din fritid!


