
Sol, grill, potatis, dill, midsommar och inlagd sill.

SMV Bastuvagn byggd med hantverkstradition och yr-
kesstolthet har trivsel inbyggd i minsta detalj. Med de
fantastiska vägegenskaper som finns traditionellt i SMV-
vagnarna kan du med lätthet ta dig till olika natursköna
upplevelser. Bastuvagnen är ett utmärkt satt att kombin-
era skön naturnära avkoppling med personalsamvaro.
Eftersom vår mobila bastu är en världsnyhet kan vi ga-
rantera att din personal aldrig upplevt något liknande. Ta
med vagnen till en sjö eller älv och upplev den svenska
naturen på plats där den är som bäst.

En givande bastukväll får man genom att kontakta:
info@smvhusvagnar.se eller 019-107 560,019-364 100.
Fax +46 (0) 19 107 560.
Mer information på vår hemsida www.smvhusvagnar.se

Ha en riktigt skön bastustund!



Sörby Mekaniska Verkstad var namnet på firman som Helmer Berglunds far grundade på 20-talet. Det 
var dock inte husvagnar man producerade vid den har tiden. Örebro var en stad som levde på skotill-
verkning och firman gjorde allehanda mekaniska arbeten.
SMV som är förkortningen av namnet ar en av de absolut äldsta kvarvarande verkstäderna i Örebro.
Det var inte alls tänkt att företaget skulle komma att starta tillverkning av husvagnar i slutet av 40-
talet men det gjorde man och därmed lanserades den första husvagnen i Sverige.
Den hantverksmässiga traditionen som SMV har gör att vi kan specialtillverka vagnen efter dina 
behov. Vi gör alltså skräddarsydda specialvagnar i olika storlekar och Hjulbastun ar ett exempel på 
det. Hjulbastun ger en möjlighet till ett förnyat bastubadande. Byggnadslov behövs inte, därför ar det 
bara fantasin som sätter gränser för var den kan användas. Ett populärt anvandningsområde kan vara 
personalsammankomster eller kick off’s. Därmed är det ett bra sätt att ge sina medarbetare möjlighet 
till avkoppling och en annorlunda upplevelse.
Den unika SMV-profilen har vi medvetet bevarat sedan starten för att behålla SMV-vagnarnas väge-
genskaper. Allt fler konkurrenter försöker hitta runda former för att minska bensinförbrukning och 
luftmotstånd, det har vi haft sedan 1948. Fortfarande är SMV i särklass när det gäller b1.a. trafik-
säkerhet, vägegenskaper, bränsleförbrukning. Alla dessa egenskaper har vi bevarat när vi gör hjul-
bastun trots att den inte har den traditionella SMV-profilen. Letar du efter en vagn där det finns 
möjlighet att bestämma hur den ska se ut, med bästa vägegenskaper och bensinförbrukning, sluta 
leta nu SMV har den.


