
VILLAVAGN - ERT NYA FRITIDSBOENDE
Kanske har ni under ett antal år provat husvagn eller husbil på 
fritiden. Söker ni avkoppling, som att komma till ert "fritidshus" och 
bara koppla av? Att Rapidhome villavagnar ökar i Sverige är bevis 
på att vi har en bra produkt, till ett mycket attraktivt pris. Fördelarna 
med villavagn är många, till exempel är den fortfarande flyttbar 
om det är så man vill byta plats efter ett antal år. Man kan ställa 
den på en camping eller på en tomt som man har eller skaffar själv.

Den är också i regel mycket rymligare än en husvagn eller husbil, 
och framförallt är komforten den allra bästa. Ta med familjen, 

vänner och erbjud dem egna rum med riktiga sängar. Ja, 
fördelarna med villavagn är många.

Ni kanske idag har en villavagn men vill förnya er.

Ni är varmt välkomna till oss för fortsatta 
diskussioner så ska vi dela med oss av vår 
erfarenhet. När det gäller plan lösningen så har vi 
säkert någon i vårt program som passar.

2019

Kundrespons:

- Varför valde Ni en 
Rapidhome villavagn?
”Ljus och rymlig, smarta 
boendelösningar och 
mycket för pengarna.”

- Varför föll valet på en 
Elite 97?
”Passade våra behov (två sovrum, rymligt allrum)”

- Vad är de främsta anledningarna till att Ni skulle 
rekommendera PR Villavagnar till andra?
”Trevligt bemötande och superbra service”

– Familjen Björkqvist, Johannesvik Camping

Elite 109



VI HJÄLPER ER MED TRANSPORT, 
INSTALLATION OCH MYCKET MER!
•	 Transport	av	er	vagn	till	önskad	plats
•	 Vi	installerar	vagnen	om	ni	önskar,	inkoppling	av	el,	
vatten,	avlopp	m.m

•	 Vi	byter	in	er	begagnade	villavagn,	husvagn	eller	husbil
•	 Altanbygge	efter	önskemål
•	 Vi	finansierar	ert	köp	via	vår	samarbetspartner	Nordea	
Finans

För dig som ställer höga krav på ditt boende!

Kranbilsförarna är skickliga och gör alltid ett bra jobb!

Snart inflyttningsdags  
på Johannesviks CampingEn Elite 109 lyfts på plats i ÄlvsbynServicebilen

Några saker du bör tänka på när du skall köpa villavagn:•	 Är	innerväggarna	stumma?
•	 Finns	det	mekanisk	ventilation?
•	 Är	chassit	helgalvaniserat?
•	 Är	innerdörrar	och	skåp	massiva?
•	 Är	den	välisolerad?

ÄR VILLAVAgN DET bÄSTA ALTERNATIVET FÖR DIg?
Vill du på din fritid...
•	 komma	till	en	välplanerad	sommarstuga	med	härlig	rymd
•	 koppla	av	och	i	stort	sett	ha	samma	komfort	som	hemma
•	 inte	behöva	tänka	på	att	måla	och	underhålla	din	bostad
•	 veta	att	du	gjort	en	bra	investering
•	 bjuda	med	vänner	och	bekanta		
(tänk	bara	på	att	välja	rätt	planlösning)

Ja, fördelarna med 
villavagn är många, och vi 
hjälper gärna till att hitta 

just den modell som passar 
er bäst. Alla vagnar är 

fullt inredda med möbler i 
högsta kvalitet.



Ovan ser ni några av de campingplatser vi samarbetar med när det gäller plats för er villavagn. 
Vi hjälper er naturligtvis att kontakta den camping som ni själva helst vill komma till eller inom 
det område i vårt land ni känner mest för. Vi har ett stort kontaktnät och hjälper er oavsett i 
vilken del av landet ni vill bo.

Vi är som enda återförsäljare av villavagnar i Sverige medlemmar i HRF, vilket ger dig som kund 
bevis på att du vänder dig till en återförsäljare med ett ansvar när det gäller service och ett 
företag som har en bra ekonomi.

Almöns Camping
www.almonscamping.se

Båstad Camping
www.bastadcamping.se

Hafsten SweCamp Resort
www.hafsten.se

Johannesviks Camping
www.johannesvik.se

Sotenäs Camping
www.sotenascamping.se

Trellebystrands Camping
www.trellebystrand.se

Vita Sandars Camping
www.vitasandarscamping.se

Wiggersviks Camping
www.wiggersvik.se

Örns Camping
www.ornscamping.se

CAMPINGPLATSER
Här är exempel på campingplatser som vi samarbetar med. Kontakta oss gärna för mer information!

FÄRG-/GARDINPROVER
Tyvärr är det nästintill omöjligt att på ett rättvist sätt återge de faktiska tygerna och färgerna i tryck, 

men här är prov på de olika färgerna tillgängliga på fondväggar, samt prover på gardintygerna.

Lodge
”Lagon”

Lodge
”Lavande”

Elite
”Rose”

Lodge
”Vert Fjord”

Elite
”Gris Galet”

FONDVÄGGAR 
LODGE & ELITE

GARDINER 
LODGE

GARDINER 
ELITE

”Lisbonne” ”Lisbonne”
Lodge + Elite
”Dubaï”

”Recife Rose”

”Recife Lavande”

”Nouméa”

”Lagos”



Elite 97  495.000:-

Elite 100D  510.000:-

Elite 100  535.000:-

Elite 100 Elite 101

Elite 109

Elite 109

Elite 97

Elite 100

Elite-modellerna har Rapidhome utvecklat till en serie vagnar som 
andas frihet och rymd, med trendiga träarbeten. 5 olika modeller med 
4-8 bäddar på mellan 36-38,5 kvm. Hög standard utrustning gör denna 
modellserie till en prisvärd villavagn, som passar de flesta familjer, 
stora som små. Bjud med vänner till ert fritidsboende, de får såklart ett 
eget rum att bo i.

Modell  Yta  Storlek  Mått  Utförande

Elite 97 36 m² 4-6 personer 9,40 x 3,85 m 3 rum

Elite 100 38,5 m² 6-8 personer 10,00 x 3,85 m 4 rum

Elite 100D 38,5 m² 6-8 personer 10,00 x 3,85 m 4 rum

Elite 101 38,5 m² 4-6 personer 10,00 x 3,85 m 3 rum

Elite 109 38,5 m² 4-6 personer 10,00 x 3,85 m 3 rum

Elite

Tvättmaskin ej standard

Viss utrustning 
på bilderna ingår 

ej som standard

NYHET!



Elite 101  510.000:-

Elite 109  515.000:-

Elite 109 Elite 101

Många skäl att välja en Elite 
villavagn från Rapidhome!

STANDARDUTRUSTNING PÅ  
ELITE-MODELLER:
•	 Takisolering	160	mm	mineralull
•	 Kraftig	takkonstruktion
•	 Vägg	50	mm	Ecopeg	+	ThermoBulle+	

(motsvarar totalt 100 mm isolering)
•	 Golv	styrofoam	+	skyddsfilm
•	 Fuktspärr	i	alla	modeller
•	 Frostfritt	vattensystem,	isolerade	och	

uppvärmda slangar
•	 Galvaniserat	chassi	under	HELA	golvets	

längd
•	 Utvändigt	el-uttag
•	 Uttag	för	tv-antenn
•	 El-element
•	 Tryckreducerare	på	ingående	vatten
•	 Mekanisk	ventilationsfläkt,	2	hastigheter
•	 2-glas	isolerfönster
•	 Stort	kyl	o	frys
•	 Toalett
•	 Separat	duschkabin
•	 Tvättställ
•	 Säkerhetsglas	i	dörr
•	 Luck-	och	låddämpare	i	köket
•	 Breda	innerdörrar,	59	cm
•	 Brandvarnare
•	 1:a	klass	snickerier
•	 Draperier	och	gardiner	i	matchande	

färger
•	 Persienner	i	alla	sovrum
•	 Möbler	med	stil	och	bästa	kvalité
•	 4-lågig	gasspis	alternativt	elspis
•	 Upplyftbar	dubbelsäng	med	

teleskoparm=stor förvaring
•	 Alla	soffor	är	bäddbara
•	 Gedigen	interiör
•	 Ytterlampa
•	 Hängrännor	och	stuprör
•	 Varmvatten	(el	eller	gas)

Kundrespons: Varför valde Ni en Rapidhome villavagn?
”Snygg och välbyggd.”

- Varför föll valet på en Elite 109?
”Modellen	Elite	109	passade	oss,	och	vi	tycker	om	inredningen.”

- Vad är de främsta anledningarna till att Ni skulle 
rekommendera PR Villavagnar till andra?
”Alltid	ett	vänligt	bemötande,	och	att	man	kan	lita	på	PR	Villavagnar	
både innan och efter köpet.”

– Solveig och Stig Albertsson, Wiggersvik Camping

Kundrespons: Vad gjorde att ni valde Rapidhome?
”	Vi	fick	ett	gott	intryck	av	Rapidhome	villavagnar	och	av	företaget	
PR	Villavagnar.	Vi	valde	en	Elite	113D	för	att	vi	tycker	att	det	är	en	bra	
planlösning	och	utrustning	i	vagnen.	Vi	har	fått	ett	gott	bemötande	av	
företaget	och	därför	rekommenderar	vi	PR	Villavagnar.”

– Gillis och Lena Kling, Båstad Camping

Diskmaskin ej standard



STANDARDUTRUSTNING PÅ LODgE-MODELLER:
•	 Takisolering:	60	mm	mineralull	*
•	 Vägg:	ThermoBulle	(motsvarar	60	

mm mineralull) *
•	 Golv:	Styrofoam	20	mm	+	22 mm	

golvskiva *
•	 Galvaniserat	chassi
•	 Mekanisk	ventilation
•	 El-element

•	 Kyl/frys
•	 Spis	4	plattor	(el	eller	gas)
•	 2-glas	isolerfönster
•	 Toalett	och	tvättställ
•	 Separat	duschkabin
•	 Varmvatten	(el	eller	gas)
•	 Tryckreducerare	på	ingående	vatten
•	 Draperi	och	gardiner

•	 Luck-	och	låddämpare	i	köket
•	 Hög	kvalitet	på	snickerier	och	möbler
•	 Ytterlampa
•	 Hängrännor
•	 Bäddsoffa,	samma	som	i	Elite

*	extra	isolering	finns	som	tillval

Lodge-modellerna har Rapidhome utvecklat till en serie vagnar som andas 
frihet och rymd, med trendiga träarbeten. 6 olika modeller med 4-6 bäddar 
på mellan 31-38,5 kvm. En prisvärd villavagn, som passar de flesta familjer, 
stora som små, där även vänner och bekanta på besök kan få ett eget rum.

Modell  Yta  Storlek  Mått  Utförande

Lodge 77 31 m² 4-6 personer 8,00 x 3,85 m 3 rum

Lodge 872 33,5 m² 4-6 personer 8,70 x 3,85 m 3 rum

Lodge 83 33,5 m² 4-6 personer 8,70 x 3,85 m 4 rum

Lodge 87 33,5 m² 4-6 personer 8,70 x 3,85 m 4 rum

Lodge 100 38,5 m² 6-8 personer 10,00 x 3,85 m 4 rum

Lodge 872

Lodge

Lodge 77  355.000:- Lodge 872  368.000:-

Lodge 83 378.000:-

Lodge 100

Viss utrustning 
på bilderna ingår 

ej som standard

Fondvägg finns att få i andra färger



Kundrespons: Hur hittade Ni PR 
Villavagnar som Ert inköpsställe
”Via	andra	campinggäster	som	hade	handlat	
via dem.”

- Varför valde Ni en Rapidhome 
villavagn?
”Vi	ville	ha	en	villavagn	som	var	vinterisolerad	
och som vi hade hört mycket gott om.”

- Varför föll valet på en Elite 97?
”Det	var	den	vagnen	som	hade	den	bästa	
planlösningen för vår plats på campingen 
samt att vi tyckte om inredningen.”

-Varför ska man välja Trellebystrands 
Camping?
”En otroligt mysig camping både för vuxna och 
barn som ligger alldeles vid havet.”

”Bra	och	trevliga	campingägare	som	har	satsat	
mycket på campingen. Samt närheten till 
Lysekil stad.”

- Vad är de främsta anledningarna till att 
Ni skulle rekommendera PR Villavagnar 
till andra?
”De	säljer	en	bra	produkt!	Alltid	ett	kunnigt	och	
trevligt bemötande.”

”Vi	är	väldigt	nöjda	med	vår	vagn	och	
den	personliga	servicen	vi	fick	och	som	vi	
fortfarande får.”

– Elisabeth & Kjell-Åke Niklasson, 
Trellebystrands Camping

Kundrespons: Hur hittade Ni PR Villavagnar?
”Vi	var	på	mässan	i	Jönköping	2016	och	överraskades	av	
Rapidhome.	Villavagnarna	var	ljusa	och	fräscha.	Valet	föll	för	
en	Lodge	872.”

- Varför föll valet på en Lodge 872?
”Planeringen av denna vagn passade oss bäst. Stort 
välkomnande	rum	centralt	med	köksdelen.	Vi	ville	ha	duschen	
för sig och toaletten för sig. Sovrummen var lagom stora. Stor 
garderob	med	mycket	förvaringsutrymme.	Lodge	872;	Stor	
plats på liten yta!”

- Vad är de främsta anledningarna 
till att Ni skulle rekommendera PR 
Villavagnar till andra?
”Vi	rekommenderar	PR	Villavagnar	
för att personalen är tillmötesgående, 
hjälpsamma och har svar på allt man 
undrar över”

 – Christina & Lasse Holmér, 
Johannesvik Camping

Lodge 77 Lodge 872

Lodge 87 378.000:-

Lodge 100  435.000:-

Lodge 872



Du hittar oss längs riksväg 42 mellan Vårgårda (E20) och Trollhättan eller via 
väg 190 från Alingsås. Ring gärna före och kolla öppettiderna. Välkommen!

PR Villavagnar AB   •   Vetegatan 4, 441 71 SOLLEBRUNN
Telefon: 0322-83444   •   Peter Ribbing: 0706-883210   •   Marcus Ribbing: 0702-236626

Web: www.prvillavagnar.se   •   E-post: info@prvillavagnar.se

Ordinarie öppettider:

Måndag-Fredag 10-17,  Söndagar 12-15 (ej hela året) 
OBS! Visar givetvis även vagnar när det passar er  bäst – Ring gärna!

Se aktuella öppettider på vår hemsida. 
Ibland är vi ute och besöker campingplatser för visning eller  

uppställning av vagnar, så ring gärna före ni besöker oss.
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