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Stille svensk varme eksporteres 

Alde nu på det nordamerikanske marked 
 
Med vandbåren centralvarme til autocampere og campingvogne tager Alde nu det store skridt over 
Atlanten og gør livet varmere og mere komfortabelt for amerikanerne. Aldes indtog på markedet betyder, at 
amerikanerne går fra enkel luftbåren varme til stille vandbåren varme med høj komfort og et kompakt 
pålidelig varmeanlæg. 
 
– Aldes varmesystem vil revolutionere livet for os amerikanere, som kan lide at campere, da det giver en helt ny 
behagelig indendørs varme, som desuden er stille, siger Ken Elwell, direktør for det nystartede datterselskab Alde 
Corporation. 
 
Allerede i 50'erne påbegyndte den svenske opfinder og entreprenør Alde Rask udviklingen af det varmesystem, som 
skulle blive standard i europæiske autocampere og campingvogne. På det nordamerikanske marked har enkle 
luftvarmesystemer været standard indtil nu - noget, som virksomheden Alde håber, vil ændre sig. Aldes vandbårne 
centralvarmesystemer skal lanceres gennem Aldes datterselskab Alde Corporation i staten Washington. Den 
canadiske virksomhed Roadtrek har allerede valgt Aldes varmesystem til sine fritidskøretøjer, og flere producenter er 
i sving. 
 
– Her i USA og Canada har markedet stået stille i mange år, hvad angår udvikling, og når vi præsenterer Aldes 
varmesystem på messer, bliver vi mødt af begejstring, da vi kommer med et helt nyt produkt, som er lille, kompakt, 
energibesparende og giver naturlig luftfugtighed. Det er ikke muligt at beskrive forskellen på, hvordan Aldes varme 
føles sammenlignet med, hvad mange er vant til, siger Ken Elwell 
 
Alde fremstiller varmesystemer til autocampere og campingvogne. Efter 60 år ligger virksomhedens hovedkontor og 
produktion stadig i Farlöv uden for Kristianstad i Sverige. Alde er ledende i verden inden for sit område og er 
repræsenteret i et stort antal lande. I 2014 vil virksomheden først og fremmest have stærk fokus på vækst på det 
amerikanske marked.  
 
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 
 
 


