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Bättre vattenkvalitet och mindre miljöpåverkan
med nytt vattenreningsfilter
När Knaus Tabbert presenterade nyheterna för modellåret 2020 stod det också klart
att ett nytt vattenreningsfilter blir standard i de flesta modellerna från 2020 och
framåt. Hos generalagenten Bergholm i Kristinehamn ser man många fördelar med
filtret och har också fått positiv respons från kunder.
–

I Sverige har vi väldigt bra kvalitet på dricksvattnet och är generellt ganska duktiga
på att hålla vattentankar och ledningar rena. Ändå finns en misstänksamhet mot att
faktiskt dricka vattnet i våra husbilar och husvagnar. Jag hoppas och tror att detta
kan göra en positiv skillnad, säger Patrik Jonsson, försäljningschef på Bergholm.

Filtret som motverkar kalk och beläggningar i rör och vattentanken kommer från tyska
Best Water Technology (BWT) som är specialiserade på vattenrening och filtrering.
Förutom bättre vattenkvalitet i campingfordonen hoppas man på Bergholm också att det i
förlängningen kan bidra till att färre köper vatten på flaska, vilket har en stor
miljöpåverkan. Omkring en miljon plastflaskor köps per minut i världen och bara i Sverige
säljs ungefär 600 miljoner PET-flaskor varje år.
Oavsett om man köper flaskvatten eller fyller medtagna flaskor tar dessa också upp
utrymme som kan användas till annat. En annan positiv sidoeffekt av BWT-filtret är färre
kalkavlagringar att skura bort i dusch och handfat.
BWT-filtret kommer vara standard i de flesta av Knaus modeller med start 2020 men kan
också eftermonteras i äldre modeller – något som husvagns- och husbilsägare kan få hjälp
med hos någon av många återförsäljare runt om i landet.
För mer information:
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Familjeföretaget Bergholm grundades 1992 i Kristinehamn där huvudkontor, reservdelslager och
serviceverkstad är belägna än idag. Företaget importerar husvagnar och husbilar från några av de största
märkena inom branschen och omsätter ca 450 MKR. Produkterna säljs via 26 återförsäljare runt om i Sverige.
Läs mer på www.bergholm.com

