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Alde App Start til campingvogne og autocampere 

Ny app fjernstyrer campistens varmeanlæg 
 
Inden for kort tid kommer appen, som hjælper campister med at 
styre deres varmeanlæg, lige meget hvor de befinder sig. Med 
Alde App Start kan varmeanlægget tændes og slukkes, og el, gas 
og temperatur indstilles og kontrolleres med et enkelt håndgreb. 
 
Alde App Start hedder appen, som gør livet lettere for alle, som har en 
autocamper eller en campingvogn med Alde varmeanlæg. Den 
nyudviklede app er sms-baseret og hjælper med at holde styr på 
køretøjets varmesystem. Med Alde App Start installeret i køretøjet og 
smartphonen er det let at starte varmeanlægget uden at være i 
nærheden af køretøjet. Det er også muligt at styre el, gas og 
temperatur.  
 
Med få tryk på en knap er appen let at installere på en smartphone, og den er lige så let at anvende. Lige så 
nemt er det også at installere den tilhørende boks i køretøjet. 
 
– Alde App Start giver campisten endnu større frihed, da varmeanlæggets betjeningspanel kan styres, lige 
meget hvor man befinder sig. Når man ankommer til køretøjet, er det allerede behageligt varmt, siger 
Håkan Streimer, Sales & Marketing Manager hos Alde. 
 
Alde fremstiller varmesystemer til autocampere og campingvogne. Manden bag nutidens Alde er den 
finurlige opfinder og entreprenør Alde Rask. Allerede i 50'erne savnede Alde komfort i den campingvogn, 
som han fik bygget til sin familie. I 60'erne lancerede Alde det første varmeanlæg til fritidskøretøjer, som 
hurtig fik opmærksomhed for sin effektivitet. Virksomheden har stadig sit hovedkontor og sin produktion 
i Farlöv uden for Kristianstad i Sverige og er i dag førende inden for sit område og repræsenteret på et 
stort antal markeder.  
 
Alde App Start kan anvendes til nyere Alde 3010-varmeanlæg samt alle 3020-varmeanlæg. 
Alde App Start er gratis og kan downloades til både IOS via App Store og Android via Google Play Butik 
fra april i år. 
 
Læs mere om Alde på www.alde.se 
Download billeder i højopløsning på www.alde.se 
 
Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information, bedes du venligst kontakte: 
Håkan Streimer, Sales & Marketing Manager Alde, +46 4471270, hakan.streimer@alde.se 
Karin Pontén, Pressekontakt pr-kontor, +46 708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
 
 


