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Nyhetsbrev 
 
Välkommen till din nya proffsverkstad! 
 
På nya Alde Service Center i Färlöv utanför Kristianstad 
får du experthjälp med allt som rör Alde- och 
Trumaprodukter för din husbil och husvagn. Vem kan 
våra produkter bättre än vi själva?  
 
Alde Service Center ligger i direkt anslutning till Alde´s 
huvudkontor och produktionsanläggning i Sverige, där vi 
utvecklar och producerar alla Alde-produkter som 
distribueras över hela världen. Här ligger också Truma´s 
svenska huvudkontor och lager. Närheten till produktion 
och lagerhållning gör att vi kan ge dig den bästa och 
snabbaste servicen.  
 
Oavsett om det gäller montering av tillbehör, service eller reparation har du din bästa 
partner i Alde Service Center. En god idé är att boka vårt servicepaket inför vinter- och 
sommarsäsongen, så att du har en värme- och klimatanläggning i topptrim inför 
efterlängtade semester- och weekendturer.  
 
Här följer exempel på några av de tjänster vi tillhandahåller: 

 Värmesystem: Service och underhåll av ditt fordons värmesystem är viktigt för att 
säkerställa att det alltid fungerar som bäst året runt, i alla väderförhållanden. Ett par 
exempel är byte av glykol och kontroll av gasolbrännare. 

 Tillbehörsprodukter: Med vårt utbud av originaltillbehör kan du få ut ännu mer av 
ditt värmesystem som till exempel uppgradering av manöverpanel eller en separat 
extra varmvattentank. 

 Klimatanläggningar: Med klimatanläggningen i ditt fordon får du behaglig 
temperatur en varm sommardag. Vi installerar, servar och reparerar Truma´s olika 
klimatsystem. Har du ett Alde Värmesystem med Compact 3020 HE kan vi koppla 
ihop det med Truma´s klimatanläggning och därmed få full klimatautomatik. 

 Movers: Med Truma´s beprövade manövreringshjälp får du husvagnen på plats på 
några minuter utan besvär. Vi installerar, servar och reparerar vid behov. 

 Gasolutrustning: Ett väl fungerande gasolsystem till ditt värmesystem är A och O 
och ger komfort och säkerhet. Med rätt tillbehör kan du också känna dig extra trygg 
under färd. 

 
Alde Service Center har öppet året runt. Ni når vår kundmottagning på 044 - 71 270 och vi 
finns på följande adress: Alde Service Center, Wrangels allé 90, 291 75 Färlöv. 
 
Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss!  
 

 
Med vänlig hälsning 
 
 
Håkan Streimer  Stefan Lindström   
Försäljningsansvarig Alde  Marknadsansvarig  
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Hösterbjudande -  20:e oktober till 30:e november 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


