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Tyst svensk värme på export

Alde nu på den nordamerikanska marknaden
Nu tar svenska Alde klivet över Atlanten och gör livet varmare och bekvämare för amerikanerna med
vattenburen centralvärme för husbilar och husvagnar. Aldes intåg på marknaden innebär att amerikanerna
går från enkel luftburen värme till tyst vattenburen värme med hög komfort och en kompakt pålitlig
värmepanna.
– Aldes värmesystem kommer att revolutionera livet för oss amerikaner som gillar att campa då det ger en helt ny
behaglig inomhusvärme, som dessutom är tyst, säger Ken Elwell, President på det nystartade dotterbolaget Alde
Corporation.
Redan på 50-talet påbörjade den svenska uppfinnaren och entreprenören Alde Rask utvecklingen av det
värmesystem som skulle bli standard i europeiska husbilar och husvagnar. På den nordamerikanska marknaden har
enkla luftvärmesystem varit standard fram tills nu, någonting som företaget Alde hoppas ska ändras. Genom Aldes
dotterbolag Alde Corporation i staten Washington ska Aldes vattenburna centralvärmesystem lanseras. Det
kanadensiska företaget Roadtrek har redan valt Aldes värmesystem till sina fritidsfordon, och fler tillverkare är på
gång.
– Här i USA och Kanada har marknaden stått still i utveckling under många år och när vi presenterar Aldes
värmesystem på mässor möts vi av förtjusning då vi kommer med en helt ny produkt som är liten, kompakt,
energisnål och ger naturlig luftfuktighet. Det går inte att beskriva skillnaden i känsla i Aldes värme mot vad många är
vana med, säger Ken Elwell.
Svenska Alde tillverkar värmesystem för husbilar och husvagnar. Efter dryga 60 år ligger företagets huvudkontor och
tillverkning än i dag i Färlöv utanför Kristianstad. Alde är världsledande på sitt område och finns representerade i ett
stort antal länder. 2014 kommer företaget att ha starkt fokus på tillväxt framför allt på den amerikanska marknaden.
För att läsa mer om Alde, gå in på www.alde.se
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