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FOR BOBILER

Kjære

BOBILENTUSIASTER,

Det var min far, Constant ROUSSEAU, som for 70 år siden startet
bedriften. Han var møbelsnekker av yrke, og da han laget sin første
feriebil i 1961, hadde han kun én tanke i hodet: « skape noe fint som
alle kunne ha glede av. »
Hans oppfinnsomhet var uten grenser, hans livsglede og utpregede sans
for eleganse, for ikke å snakke om viljen til å « alltid gjøre det bedre »
er blitt videreført gjennom generasjonene, og utgjør fortsatt essensen i
vår kreativitet, som kommer til uttrykk i vår know-how og i vårt franske,
sjarmerende særpreg.
Hos RAPIDO henter vi vår inspirasjon i ønsket om en kontinuerlig
forbedringen av våre bobiler. Dermed sier det seg selv at vi er
fremtidsrettede, og svært ofte ligger vi i teten på markedet. Kreativiteten
konkretiserer seg når hver enkelt av bedriftens ansatte kan få utløp
for sin kjærlighet til gode materialer og til det edle håndverket de
viderefører.
For at du skal kunne oppleve det å reise som behagelig,både på trafikerte
strekninger og på landeveien, ombord i din egen RAPIDO.

Pierre ROUSSEAU,
Daglig leder

Den neste reisen din

STARTER HER!

Finnes det noe mer spennende enn å begynne planlegge
sin neste reise?
Finnes det noe ﬁnere enn å se nytt landskap, dele nye opplevelser, oppleve
nye kulturer...
Med din nye RAPIDO bobil kan drømmen bli til virkelighet!
Blar du i denne nye katalogen vår, så har du allerede lagt ut på reisen...
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RAPIDOS

filisofi
70 ÅRS HISTORIE

Firmaet RAPIDO ble grunnlagt i 1948
av Constant ROUSSEAU, som var
møbelsnekker av yrke, og vel vant med
å håndtere edle trematerialer av alle
slag. Kreativiteten var hans varemerke.
I 1961 oppfant og produserte han en
sammenleggbar campingvogn i tekstil for
sin egen ferie.
Den ble satt opp på et chassis som kunne
brukes som tilhenger resten av året.

De 3 personene i RAPIDO-logoen
symboliserer de 3 generasjonene i familien
ROUSSEAU.

DEN SAMME LIDENSKAPEN
GJENNOM 3 GENERASJONER
Pierre ROUSSEAU begynte i firmaet i
1976. Far og sønn arbeidet side om side.
Det gikk ikke lang tid før han begynte å lage
bobiler. Den første modellen kom ut
i 1983: Randonneur 410. I 2014 sluttet
Nicolas ROUSSEAU, sønnen til Pierre,
seg til selskapet og tar det kommersielle
ansvaret. Det lidenskapelige forholdet til
bilene vi produserer går nå over i tredje
generasjon.

ET EUROPEISK KONSERN,
FRANSK KNOWHOW,
EN FAMILIEBEDRIFT
RAPIDO har gått fra å være et fransk
kvalitetsmerke til å bli et europeisk
konsern, og befinner seg per i dag blant
lederne på bobilmarkedet. RAPIDO
utvidet etter hvert sin produksjon med nye
modeller: ESTEREL (1993), RAPIDHOME
campinghytter (1998), FLEURETTE
(2005), ITINEO (2006), CAMPEREVE
(2009), WESTFALIA (2010), DREAMER
(2014), P.L.A./GIOTTILINE (2016)
WILDAX (2017) og STYLEVAN (2017). Til
tross for denne målestokken opprettholder
familiebedriften fortsatt ånden
med ekte håndverk med fokus på detaljer.

Besøk nettstedet vårt
www.corporate-rapido.com

CASTELLO-innredning

ELEGANCE-innredning

ET UNIKT, VARMT INTERIØR
RAPIDO-stilen gjenkjennes ved et varmt
interiør uten sidestykke, især takket være
dens unike innredning. Interiøret har over
mange år blitt justert etter ønsker og
kommentarer fra RAPIDOs kunder,
og bedriften prøver stadig ut nye ideer
for å gjøre interiøret så hjemmekoselig
og praktisk som mulig.

ALL MONTERING SKJER PÅ
FABRIKKEN I MAYENNE,
I FRANKRIKE
RAPIDO har for lengst blitt en referanse
hva kvalitet angår, og RAPIDOs
snekkerarbeider symboliserer merkets
verdier på en perfekt måte, idet de
gjenspeiler viljen til å kombinere
det moderne og det tradisjonelle.
Møbelhåndverket er av høy
produksjonskvalitet: Alle møblene i hver
serie gjennomgår samme metode og nøye
gjennomgang, og lakkering gjøres for hånd.
RAPIDO har fått anerkjennelse i hele
Europa for høy produktkvalitet
og godt utført håndverk.

SKAP DIN EGEN SALONG
RAPIDO har skapt to typer interiør,
som begge oppleves som varme og
hjemmekoselige: CASTELLO: dagsaktuelle
farger og blanke overflater - og
ELEGANCE:innbydende og raffinert,
takket være gjennomgangstemaet; massiv
lønn. For å velge tekstil og innredning, se
side 98/99.

PREMIUM EDITION,
STADIG MER ELEGANT
2019-kolleksjonen består av 6 veldig godt
utstyrte modeller, som er symboler for
raffinert RAPIDO-luksus: 696F, 8066dF,
8096dF, i96, i1066 og i1090 PREMIUM
EDITION.
Innredningen er kjennetegnet på denne
eksklusive utgaven: forsterket med en
rekke sofistikerte detaljer.

EN UNIK
MØBELINNREDNING I
DISTINCTION-SERIEN
RAPIDOs designere har lenge arbeidet
med utviklingen av DISTINCTIONinteriøret ditt. Denne serien har et helt
nytt interiør med hvite overskapsdører.
Hengende skap med massivt lakkert
listverk ELEGANCE eller lakkert listverk
CASTELLO gir en nedtonet og elegant
design.
Den perfekte kontinuiteten til
innredningens linjer med undersiden av
førerhussengen, gir et harmonisk helhetlig
inntrykk.

Massivt treverk er kjennetegnet for
interiøret i alle bilene i serien ELEGANCE.

ET SAMFUNNSMESSIG ANSVAR, EN PÅGÅENDE FORPLIKTELSE

MENNESKET STÅR SENTRALT
NÅR VI PRIORITETER

EN MODERNE OG GODT
UTFORMET FABRIKK

Et manuelt arbeid og ikke en massiv
industrialisering.

En økologisk ansvarlig visjon:
varmepumper, belysning tilpasset det
naturlige lyset, osv.

VÅRE BOBILER BLIR MER OG
MER MILJØVENNLIGE
RAPIDO-bobiler
kan skryte av de
siste teknologiene for å være
mer økologiske kjøretøy.

AVFALLSBEHANDLING
Hvert år betyr det:
13 000 paller som går til gjenvinning
160 tonn med gjenvinningspapp
25 tonn med plast til gjenvinning
160 tonn med sagflis
omdannet til brennbart materiale

EN STERK LOKAL FORANKRING
For å bevare den lokale økonomien,
samtidig som den miljømessige
innvirkningen reduseres knyttet til
redusert langtransport.

EN NÆRHET TIL
SINE KUNDER
Hvert år organiserer
vi ca. 20 fabrikkbesøk,
det vil si mer enn 1000 personer får
innblikk i kjernen til
RAPIDOs knowhow.

VIRKELIGE KRAV
OVENFOR VÅRE
SAMARBEIDSPARTNERE
94 % av våre europeiske leverandører
av finerplater
har PEFC-sertifisering
som garanterer en bærekraftig
forvaltning av skogen.

EN PARTNERAVTALE MED

2 000 nyplantede trær i en skog
i Mayenne i 2018.
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Når gourmeten FÅR LOV

TIL Å BOLTRE SEG

Er man på reise, bør man ta seg litt tid. En reise med bobil kan by på
mange anledninger til å stikke innom nærmeste torg for å få tak i ferske,
kortreiste råvarer. Etter endt handletur er det bare å sette i gang; alt er
godt tilrettelagt i RAPIDOs kjøkken.
I anledning 2019-utgaven har RAPIDO gjort en del grep for å gjøre
kjøkkenkroken enda et hakk bedre.
Stikkord som design og funksjonalitet har vært sentrale i denne prosessen.

Ny bakbelyst krydderhylle

led deg til å oppdage en rekke smarte ﬁnesser i det nye kjøkkenet ditt!

Skapdørdesign i glanset hvit
utførelse

Holder til tørkepapir med
belysning bak

Bedre plass på benkeplaten

Ny luftig, bakbelyst kledning rundt
kjøkkenvinduet

Benkplaten har fått ny design
og arbeidsﬂaten er blitt større

Belysning under arbeidsbenken
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Et

KOMFORTABELTbad

Det er her dagen starter. Her nyter man å kunne ta seg litt tid etter endt
ekspedisjon, og det er her man unner seg noen minutter før man skal ut...
Ditt nye bad er tilpasningsdyktig!
I kolleksjonen RAPIDO 2019 har vi gitt badet en helt ny design,
og vi håper at det vil falle i smak.

Ny, rektangulær, termoformet vaskeservant
med blandebatteri i messing,
med keramikkpatron alt etter modell

Nytt belegg på
ser antplaten
alt etter modell

Ny dus kolonne med skifergrå
o erﬂate i ple iglass
Bakbelyst på seriene

og

N

N

Ny design på skapdørene
glanset h it
alt etter modell
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VELFORTJENT

hvile

Du har en lang, ﬁn dag bak deg. Det skal bli godt med en god natts søvn.
RAPIDO har lagt stor vekt på at soverommet skal v re så komfortablet
som mulig.
kolleksjonen byr dessuten på mange nye ﬁnesser.

ttrekkbar glidende
garderobestang ved
sentralsengen
(Seriene 70F og DISTINCTION)

Ny og bedre fasthet for
skummadrassen BULTEX®
HR, laget av polyuretan av høy
kvalitet

ed den sentrale sengen nner man nå
garderobeskap med ny design
(med dør i to fargetoner og kromlist for seriene 70F og DISTINCTION)

rundet nattbord ed sengen
for lettere tilgang til skap og hyller
Sentral seng XL: 150 x 194 cm eller XXL 160 x 196 cm
alt etter modell

(med integrert LED-belysning for seriene 70F
og DISTINCTION)
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En NØYE GJENNOMTENKT
konstruksjon
SKAPPLASS OG OPPBEVARINGSMULIGHETER
Du vil alltid finne en god mulighet for oppbevaring av
saker og ting enten i kjøretøyets struktur, eller inne i
boavdelingen.

4
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Dobbelt gulv
i lasterommet

(Seriene 80dF og DISTINCTION)
RAPIDO har designet et
gjennomgående oppbevaringsrom
mellom de to gulvlagene. Rommet er
tilgjengelig fra begge sider. Slik oppnår
man både bedre oppbevaringsplass
og økt termisk isolering:
God oppbevaringsplass
som er lett tilgjengelig både utenfra
og innenfra.
Lagring av vanntank, gasskretser,
elektrisitets- og oppvarmingsanlegg
for å frigjøre plass i bodelen.
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv i
lasterommet.
Bedre varmeisolering med teknisk
dobbeltgulv.
Filtbelegg på de delene som
dobbeltgulvet hviler på, slik at man
får mindre friksjon, og dermed
mindre støy under kjøring.

2

Bagasjerom med variabel høyde.
Reguleres elektrisk

Modellene med sentral seng (unntatt 650F og 850F) har bagasjerom med variabel
høyde. Det er bare å trykke på knappen, så regulerer du høyden, og får enten mer plass
i bagasjerommet, eller en sengebunn som ligger lavere.

Alle modeller med sentral seng
har en stor oppbevaringsskuff under sengen, i
front (unntatt 650F og 850F).

XL lasterom
Den maksimale høyden i våre lasterom
er på 126 cm (alt etter modell). Du kan
dermed få plass til sykkelen din, for
eksempel. Og hvis du har en elektrisk
sykkel, kan du enkelt lade opp denne takket
være 230 V-kontakten i lasterommet.
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og
høyre side for en enkel oppbevaring
(avhengig av modell).

EN KONSTRUKSJON AV HØY KVALITET
Tekniske nyvinninger er forankret i RAPIDOs gener.
NOVATECH byggemåten garanterer komfort og lang levetid
for bobilen din.
Sjekk ut NOVATECH på video på
www.rapido.fr
5

Et godt beskyttet
karosseri

100% polyester som standard!
på hele serien: front og tak i polyester
gir en utmerket motstandsevne mot ytre
påvirkninger.
Polyesterundergulvet beskytter bobilen
mot kulde, dårlig vær, og salt på veien.
Polyuretan er råtebestandig, lett og
ekstremt holdbart og gir chassiset på
RAPIDO bobilene en ekstra lang levetid.

5

Vår høyteknologiske gelcoat beskytter
bobilens karosseri mot klimatisk slitasje,
øker dens tetthet, sørger for god glans og
forlenger bilens levetid.

En isolasjon
som takler det meste
Styrofoam-skummet som brukes har
anerkjente egenskaper med lyd- og
varmeisolasjon, samt lett vekt.
Polyester bidrar også
til isolasjonen.
4

3

Innvendig
oppbevaringsbokser

8F-serien kan tilby innvendige
oppbevaringsbokser.
Disse lukene utvider
oppbevaringskapasiteten og gjør det
enkelt å lagre dine forsyninger under
reisen.

En utstudert
innredning for å gi mer
oppbevaringsplass

Våre innredninger er utformet for
å gi stor lagringsplass:
I flukt med overskapene, finner du
små skap med innvendig
belysning for å oppbevare dine
personlige effekter lett tilgjengelig.
Bakbelyste nisjer på hver side
av sengen i modellene som er
utstyrt med sentral seng. De er
veldig praktiske, og integrerer en
12 V-kontakt så du kan ladde opp
mobilen din om natten (USB-kontakt
også på 70F og DISTINCTIONserien).

En intelligent konstruksjon
Takket være deres konstruksjon, kan
RAPIDO bagasjerommene tåle en last på
150 kg (300 kg med HEAVY-chassis).
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan
(Seriene 80dF og DISTINCTION).
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Komfort UTEN SIDESTYKKE
SENGER: VI HOLDER OSS TIL EN AV DE BESTE STANDARDENE
BULTEX® SKUMMADRASS

OVERMADRASS MED FORMMINNE*

For å kombinere komfort og stil, er BULTEX® madrassene i de
permanente sengene utstyrt med et nytt trekk av elastisk stoff av
høy kvalitet, med en pen avslutning på kantene (på madrassen
eller på overmadrassen).

I denne overmadrassen finner man en type skum som
tilpasser seg kroppens form, og som går tilbake til opprinnelig
utgangspunkt når du står opp fra madrassen. Den tilpasser seg
effektivt den sovende kroppen og slutter rundt den, samtidig
som kroppens bevegelser blir mykt dempet.

SENGEBUNN MED ALUMINIUMSRAMME
MED SJIKTLIMTE, BEVEGELIGE LAMELLER
Ribbebunnen gir naturlig lufting til madrassen,
noe som bidrar til å øke dens levetid. Med en ribbebunn kan
også luften sirkulere lettere. Lamellbunnen gjør at sengebunnen
kan følge kroppens posisjon og bevegelser på madrassen under
søvnen. Komforten er langt bedre med god fjæring.

Dagside i pent stoff med dekkstoff og
kant-finish.

Nattside med strekkstoff
på viskoelastisk skum SENSUS®,
50 kg/m3.
Tykkelse på sengeplass,
inntil 155 mm

* Ekstrautstyr på 6F, 8F og 80dF-serien; og EXECUTIVE-PAKKE 70F
og DISTINCTION-serien.

RAPIDO- SETENES KOMFORT
GOD SITTEKOMFORT
I SALONGEN

GOD KJØREKOMFORT
I FØRERHUSET

Sofabenkene er laget av høyelastisk skum
med høy tetthet. Sofaryggen er svakt
bakoverlent, og har forsterkning i nederste
felt, slik at korsryggen skal få optimal
støtte!

Alle våre modeller er utstyrt med spesielle
bobilseter. I tillegg til at setene har svært høy
komfort, kan de stilles i den ideelle posisjon:
variabel høyde og helning på rygg og sete.
De har flott design og er brukervennlige, og
den ergonomiske formen vil tilpasse seg den
minste av dine bevegelser.

RAPIDO-PAKKE: Seriene 6F, 8F og 80dF.

OPPVARMING
Komforten ombord i bobilen din er beroende på oppvarmingen i bobilen din. Derfor har RAPIDO utviklet flere teknologier, slik at du alltid
finner et system som passer til dine behov.

TRUMA VARMEANLEGG
Dette oppvarmingssystemet fungerer både på gass og elektrisitet (EH-ekstrautstyr). Luft
og vann varmes opp av kraftige elektriske elementer. Varmluften fordeles på optimalt vis i
bodelen takket være flere ventiler.
På alle modellene våre kan varmeanlegget styres gjennom kontrollpanelet CP PLUS med
digital visning og programmeringsmuligheter.
Velger du EH som ekstrautstyr, kan anlegget gå på gass eller på strøm, eller på begge deler.
Dersom varmeanlegget må gå mens du står parkert, kan du få det til å fungere
på bare strøm, slik at du kan spare litt på gassen.

En varmeledning som løper i flukt med frontrutens nedre kant finnes på de helintegrerte
modellene i seriene 80dF og DISTINCTION. Denne er spesielt effektiv for å varme
opp denne sonen, som pleier å være kald, og vil fungere som en kuldebarriere. Ikke
kompatibelt med WEBASTO varmesystem for førerhus.

iNET
Takket være iNet, har du muligheten til å fjernstyre varmeanlegget ditt via din
smarttelefon eller ditt netbrettt, (alt etter modell).

ALDE
SENTRALVARMEANLEGG:
COMFORT PLUS ARCTIC

ALDE varmeanlegg
under førerhussetene
(i1066, i1090)

Platevarmeveksler:
utnytter motorvarmen for å varme
opp ALDE oppvarmingssystemet

Gassvarmeren forsyner en krets og
radiatorer, og den varme luften stiger opp
langs ytterveggene. Skilleveggene, møblene
og luften varmes opp litt etter litt, og lager
en varmluftsvegg som solerer vinduene.

Håndkleholder med konvektor
rett bak (i1066, i1090)

Adskilt justering
av temperaturen
i soverommet

I samarbeid med teamet fra ALDE har
RAPIDO utviklet et sentralvarmeanlegg
av høy kvalitet, som har blitt testet i
Skandinavia med gode resultater. Ytelsen til
RAPIDOS ALDE-system er resultatet av et
kontinuerlig arbeid med forbedringer, som
er jevnlig bekreftet av tester i kjølerom.

Komplett oppvarming
av kabinen
Frost Control: automatisk tømming
av vannkretsen i tilfelle det er fare
for frost

Temperaturstigning fra -15°C til
+20°C, minst, på mindre enn 4 timer
med en utendørstemperatur på -15°C
og en temperaturforskjell på mindre enn
7°C mellom de 5 målepunktene.
Sjekk ut videoen av testen vår på
www.rapido.fr

Tvunget luftbevegelse for en
raskere temperaturøkning

Komplett oppvarming
av dobbeltgulvet
med lufteluker

Inntil 31 konvektorer, dvs. 31 meter
med konvektorer!
Kontruksjon og utstyr varierer alt etter modell.
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NE KJENT kvalitet
Vi er klar over at tilfredsstillelsen til våre kunder handler først og fremst om en kvalitetskonstruksjon, og har implementert
strenge kvalitetsprosesser som RAPIDO medarbeiderne må respektere.

PRODUKTER SOM ER NØYE UNDERSØKT
Forutgående for produktets utviklingsfase, foretar RAPIDO ulike tester for å forbedre sine biler.

TEST PÅ BANE

TEST I KJØLEROM

UT PÅ LANGTUR

Under den spesifikke utviklingen, bruker
RAPIDO tester på bane for å kontroller
holdbarheten, før et produkt blir sluppet på
markedet.
Alle testene som blir gjennomført, sliter
veldig på bobilen: hjulspor, fartsdempere,
deformert eller ujevn veibane, osv.
Kilometerne blir så multiplisert og brukes
til å finne en tilsvarende slitasje etter
100 000 km k rt.

Tester foretas i kjølerom med termiske
sensorer slik at RAPIDO kan måle
varmetap.
De nye tekniske løsningene har hatt stor
suksess hos våre nordiske kunder
og ellers kunder som kjører til fjellet om
vinteren.

RAPIDO er med på større
reiseprogrammer, som for eksempel
Laval Virtual; Europa Rundt i bobil eller
Paris-Bejing-Istanbul reisen. Dette gir
dermed RAPIDO muligheten til å få
tilbakemeldinger på bilene sine etter flere
tusen tilbakelagte kilometer, noe som gir
oss verdifull informasjon som kommer i
tillegg til våre vanlige tester.

ALLTID HØYE KRAV TIL KVALITET
Straks vi får inn et nytt chassis, registreres det, og får sitt eget oppfølgingsskjema.
På denne måten sikrer vi oss god sporbarhet for kjøretøyet under hele
produskjonsprosessen hos RAPIDO.

PERMANENT KONTROLL

Et nettverk
med 148
G TE E

En visuell kontroll utføres
av operatører langs hele
monteringsarbeidet. Disse
observasjonene er analysert i
slutten av produksjonskjeden, og
korrigeringer utføres ved behov.
Hvert punkt som etter utredning viser
seg mulig å forbedre vil deretter føre
til konkrete tiltak for å forbedre de
modellene det gjelder.

SYSTEMATISK TESTING

100
KONTROLLPUNKTER

RAPIDO har nøye valgt ut sine
distributører på bakgrunn av kvaliteten
på deres tjenester.

Når et kjøretøy kommer til siste del av produksjonskjeden, utfører
en kvalitetskontrollør en rekke funksjonelle og visuelle tester på mer
enn 100 punkter. Så snart et punkt som er testet ikke svarer til våre
kvalitetskrav, vil kjøretøyet bli tatt tilbake for korrigeringer.

STIKKPRØVER
Biler som blir tilfeldig plukket ut fra
produksjonskjeden, kontrolleres
grundig av et eget team. Samtidig
inviteres hvert medlem av personalet
i RAPIDO til å gjennomgå en
evaluering hvert år.

TETTING UTEN FEIL

H

5 ÅRS

N

Hvert kjøretøy føres gjennom en tunnel med vannsprut i
produksjonsskjeden for å sjekke dens tetthet. Alle våre kjøretøy
har en 5 års tetthetsgaranti.

TEST PÅ VEI

En oppdatert forhandlerliste finnes på
www.rapido.fr

Når kjøretøyene er ute av produksjonlinjen, blir enkelte av dem også testet
på vei. Dette gjør det mulig å identifisere eventuelle hendelser, som bare
er påvisbare når kjøretøyet kjører (støy, kjøretøyets oppførsel, osv).
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Velg innredningen
før DU

HALVINTEGRERTE modeller

VELGER DIN
RAPIDO

SERIE 6F

SERIE 70F

Halvintegrerte modeller med FIAT spesialchassis, Halvintegrerte modeller med FIAT AL-KO
med bredere sporvidde bak
spesialchassis, med bredere sporvidde bak

650F 6.64 m

SENTRAL SENG, ELEKTRISK
HØYDEJUSTERBAR
MED STORT
BAGASJEROM

7096F 7.79 m

ALDE STANDARD

7065F 7.79 m

ALDE STANDARD

686F 7.19 m

(ikke tilgjengelig på 650F og 850F)

696F 7.49 m

665F 7.49 m

ENKELTSENGER
666F 7.49 m

TVERRSENG OVER
BAGASJEROM
SENKESENG FØRERHUS

ALDE STANDARD

HELINTEGRERTE modeller

r
SERIE 8F

SERIE 80dF

SERIE DISTINCTION

Helintegrert FIAT-chassis
med bredere sporvidde bak

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere
sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere
sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

850F 6.64 m

8086dF 7.19 m

i86 7.24 m

880F 7.04 m

8096dF 7.49 m

ALDE EKSTRAUTSTYR

896F 7.49 m

i96 7.54 m

ALDE EKSTRAUTSTYR

i190 7.99 m

ALDE STANDARD

i1090 8.79 m

ALDE STANDARD

855F 6.94 m

8065dF 7.49 m

ALDE STANDARD

i66 7.54 m

ALDE STANDARD

866F 7.49 m

8066dF 7.49 m

ALDE EKSTRAUTSTYR

i165 7.99 m

ALDE STANDARD

i1066 8.79 m

ALDE STANDARD

883F 6.99 m

8094dF 7.49 m
20
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HALVINTEGRERTE
MODELLER
oretrekker du en Hal integrert modell for sin letthet,
manø rerbarhet, rimeligere pris, med samme utstyret som en
helintegrert modell
RAPIDOs utvalg av halvintegrerte modeller er uten tvil det mest
varierte på markedet.
Du kan velge mellom to forskjellige serier: 6F-serien som konsentrerer
all RAPIDOs knowhow, og 70F-serien, som gir deg det beste av
halvintegrerte modeller med mer standardutstyr.

22
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SERIE
6F
Velværet
BEGYNNER HER
6F-serien nyter godt av all knowhow og den gode smaken som gir
vakker utførelse ned til de minste detaljer. Sjenerøst standardutstyr,
gir et vakkert interiør med redeﬁnerte områder, der lyset er en
permanent gjest.
Bobilen er elegant å se på med sitt profilerte overbygg og sin moderne
utvendige dekor.

24
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Ha l v i n t e g rer te m odel l er m ed FI AT spe sialchassis, me d bre de re sporvidde ba k

650F

2+3*

6.64 m x 2.35 m

5

665F

●

2+1 I 2+2+1**

nyhet

7.49 m x 2.35 m

ALDE STANDARD
2+3

*

5

2+1 I 2+2+1

**

Lave
enkeltsenger

666F

2+2

*

5

7.49 m x 2.35 m

2+1 I 2+2

**

Høye
enkeltsenger

2+2*

SERIE 6F
●

4

nyhet

7.19 m x 2.35 m

SERIE 70F

686F

2+1 I 2+2**

696F

SERIE 8F

7.49 m x 2.35 m

5

2+1 I 2+2**

SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

2+2*

* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.
** Med senkeseng som ekstrautstyr.
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Ha l v i n t e g rer te m odel l er m ed FI AT spe sialchassis, me d bre de re sporvidde ba k

s
Konstruksjon
100 % støtsikker polyester:
tak, front, og beskyttende undergulv
Karosserikonstruksjon med polyuretan
i gulvet
Isolasjon av Styrofoam

Karosseri og åpninger
Profilert design på overbygget
Panoramasoltak
Støtfanger bak med krommede LED-lys
Vinduer i bodelen med dobbeltglass
og polyuretanskjerm, og integrert
blendingsgardin og myggnett
Ny farge på innsiden av døren i bodelen
2-punkts dørlås på bodelens dør
Bodelens dør B: 540 mm
(modell > 7,30 m)
Nye utvendige luker 230 V
og luke for vanntank utstyrt med
magnetisk lukking

Oppvarming
Oppvarming ALDE Comfort Plus Arctic
som standard på 665F
Oppvarming TRUMA med CP PLUSvarmestyring
Antikollisjon-system, gjør det mulig
å kjøre med gassoppvarming

Lagringsplass
Oppvarmet bagasjerom/garasje
Fast LED-belysning i bagasjerommet

Interiør
CASTELLO innredning med glanset
finish som gir et lyst og vennlig preg
Innredning ELEGANCE med listverk
i massiv lønn
Skap bakbelyst med LED
Bånd med TEP*-kledning i kabinen med
RAPIDO brodert inn, og med doble
stikninger
temningsbel sning 100
ED salong
kjøkken og soverom
Laminatbelegg til arbeidsbenk i
kjøkkenområdet, bord og dusjvegg

Salong
Setene i salongen er laget av HR-skum
av høy kvalitet, med høy fasthet
Hodestøttene kan reguleres i høyden
(sofabenk vendt mot kjøreretingen)
Nok plass i salongen til å kunne bevege
seg (uten opphøyd gulv)
Møbel til flatskjerm-TV 21 tommer

Kjøkken
Benkplaten har fått ny design
og arbeidsflaten er blitt større
Nye skuffer i kjøkkeninnredningen
med buede fronter i glanset hvit
Skuffene i kjøkkeninnredningen er
utstyrt med returfjærsystem
og sentrallås
Nye grep på skuffene
Bedre plass på benkeplaten
Ny luftig, bakbelyst kledning rundt
kjøkkenvinduet
Belysning under benkeplaten
Stort AES-kjøleskap 149 L
(135 L på 650F)
Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål
med sort deksel og piezoelektrisk tenner
Rektangulær oppvaskkum i mønstret
rustfritt stål
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk
Ny bakbelyst krydderhylle
Ny bakbelyst holder for tørkerullen

Elektrisk senkeseng kan
fås som ekstrautstyr
på alle modeller
Ny kledning under på senkesengen,
med direkte og indirekte belysning

1,93 m

Matcher interiøret i bodelen
Skjermende gardin
Oppbevaringsnett
Sengebunn med ribber og
BULTEX®skummadrass
Høyde under senkesengen: 1,93 m
Fra 65 cm til 85 cm høyde
mellom madrassen og taket

696F

Manuelt klimaanlegg i førerhus
Kabindører med el-vinduer
Ny leselampe med TOUCH-bryter
i førerhuset
Lettstelt gulvbelegg for overgangen
førerhus/bodel

SERIE 70F

Utstyr i førerhuset

(som ekstrautstyr)

For å få et enda
bedre utstyrt kjøretøy
Ryggekamera med nattsyn
KENWOOD® multimediastasjon
med 6,2’’ skjerm
Airbag passasjerside
Fartsholder
Elektriske utvendige bakspeil
med avising
Høyderegulerbare seter i førerhuset
Nedfellbare isotermiske
blendingsgardiner til førerhusdøren
og til frontruten (på skinner)

SERIE 8F

Permanent seng med madrassrammer
i aluminium med lamellbunn
Permanent seng med BULTEX®
skummadrass i god HR-kvalitet
Uttrekkbar sengebunn sentral seng (686F)
Ved den sentrale sengen har
garderobeskapet fått ny design
Avrundet nattbord ved sengen for
lettere tilgang til skap og hyller
Oppbevaringsskuff under sentral seng
(unntatt 650F)
Bakbelyste oppbevaringsnisjer på sidene
med 12 V-kontakt (kun på modeller med
sentral seng)
Plass foret ekstra TV på soverommet,
med HDMI-forhåndskabling

Airbag førersiden
Sentrallås på dørene, både i bodelen
og i førerhuset
« Coming home »-funksjon som består
i at utelyset tennes automatisk

Bodelsdør med fast vindu og integrert
søppelbøtte
Myggnett på døren i bodelen
Høyttalere i bodelen
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning
Automatisk gass-inverter Duo Control

* Polyamidbelagt stoff.
Fullstendig utstyrsliste finner
du i den tekniske håndboken.

SERIE 80dF

Soverom

SELECT-PAKKE

Utstyr chassis

SERIE DISTINCTION

Ny design på skapdørene,
glanset hvit utførelse
Ny utførelse servantplate
Ny rektangulær termoformet
designvask med batteri av messing og
keramikkpatron (665F, 666F, 696F)
Ny dusjkolonne med skifergrå overflate
i plexiglass
Takluke med mørk skjerm og myggnett
Baderomstilbehør med detaljer i
kromutførelse
Tørkestativ

Med eller uten
senkeseng

65-85 cm

Bad

Polyuretanstruktur

SERIE 6F

100 %
polyester

696F
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Ha l v i n t e g rer te m odel l er m ed FI AT spe sialchassis, me d bre de re sporvidde ba k

686F

686F

686F

650F

30
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

650F

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Ha l v i n t e g rer te m odel l er m ed FI AT spe sialchassis, me d bre de re sporvidde ba k

666F

666F

665F
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

665F

33

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Ha l v i n t e g rer te m odel l er m ed FI AT spe sialchassis, me d bre de re sporvidde ba k

696F

En modell

MED MER
STANDARDUTSTYR

I tillegg til standardutstyret som er spesielt for 6F-serien.

SELECT-PAKKE som standard
Ryggekamera med nattsyn
KENWOOD® multimediastasjon med 6,2’’ skjerm
Airbag passasjerside
Fartsholder
Elektriske utvendige bakspeil med avising
Høyderegulerbare seter i førerhuset
Nedfellbare isotermiske blendingsgardiner
til førerhusdøren og til frontruten (på skinner)
Bodelsdør med fast vindu og integrert søppelbøtte
Myggnett på døren i bodelen
Høyttalere i bodelen
Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning
Automatisk gass-inverter Duo Control

Eksklusivt utstyr
til remium dition nishen
Stor åpen salong med benker på hver side
XXL permanent seng: 160 x 196 cm
Ytterligere lagringsplass i salongbenkene
iNet, for fjernstyring av oppvarmingssystemet ditt
PREMIUM utvendig dekor
Førerhus i metallic iron grey
Grill i skinnende sort
Aluminiumsfelger FIAT 15’’
Unikt stoff TEP*: PARIS**
Klaffbord
Takluke i salongen med bakbelyst kledning
i pleksiglass
Kledning til takluke på soverommet i TEP*
med LED-lyspunkter

* Polyamidbelagt stoff.
** Andre setetrekk kan bestilles.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

SERIE
70F
Fransk
savoir-vivre
O
VO R F

RE

Med denne serien kan RAPIDO tilby deg det beste som ﬁnnes innen
halvintegrerte modeller. Alle detaljer, enhver finish og utstyret i sin
helhet bidrar til å gjøre livet ombord vakrere.
Når man går inn i modell i serien 70F, bør man være klar over at man
vanskelig kan ﬁnne noe bedre.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Ha l v i n t e g rer te m odel l er m ed FI AT AL- KO spe sialchassis, me d bre de re sporvid de b a k

7065F

●

nyhet

7.79 m x 2.35 m

ALDE STANDARD
2+3

*

6

2+2 I 2+2+1

**

Lave
enkeltsenger

7096F

7.79 m x 2.35 m

ALDE STANDARD
2+2*

6

2+2 I 2+2**

* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.
** Med senkeseng som ekstrautstyr.

SERIE 6F
SERIE 8F

SERIE 70F

Ny kledning under på senkesengen,
med direkte og indirekte belysning
Matcher interiøret i bodelen
Skjermende gardin
Oppbevaringsnett
Sengebunn med ribber og
BULTEX®skummadrass
Høyde under senkesengen: 1,93 m
Fra 65 cm til 85 cm høyde mellom
madrassen og taket

SERIE 80dF

7065F

7065F
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SERIE DISTINCTION

65-85 cm

Elektrisk senkeseng
kan fås som ekstrautstyr
på alle modeller

Ha l v i n t e g rer te m odel l er m ed FI AT AL- KO spe sialchassis, me d bre de re sporvid de b a k

s
Konstruksjon

Oppvarming

Salong

100 % støtsikker polyester:
tak, front, og beskyttende undergulv

Oppvarming ALDE Comfort Plus Arctic
som standard

Heldekkende tak

Automatisk inverter med antikollisjonsystem, gjør det mulig å kjøre med
gassoppvarming

Karosserikonstruksjon med polyuretan
i gulvet
AL-KO-chassis, med uavhengig
hjuloppheng
Isolasjon av Styrofoam

Lagringsplass
Oppvarmet bagasjerom/garasje

Karosseri og åpninger
Ny utvendig dekor på baksiden
Stilfull design på karmene bak
Profilert design på overbygget
Panoramasoltak

LED lysrampe øverst i bagasjerommet

Interiør
CASTELLO innredning med glanset
finish som gir et lyst og vennlig preg

Førerhus i metallic iron grey

Innredning ELEGANCE BRILLANT
med listverk i massiv lønn

PREMIUM utvendig dekor

Skap bakbelyst med LED

Vinduer med tolags glass med
polyuretanramme i bodelen,
kombinert løsning med lystett
plisségardin og myggnett

Bånd med TEP*-kledning i kabinen
med RAPIDO brodert inn,
og med doble stikninger

Ny farge på innsiden av døren i bodelen

Takluke i salongen med bakbelyst
kledning i pleksiglass

Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast
vindu og integrert søppelbøtte

Kledning til takluke på soverommet
i TEP* med LED-lyspunkter

Bodelens dør B: 540 mm

temningsbel sning 100
kjøkken og soverom

Nye utvendige luker 230 V
og luke for vanntank utstyrt
med magnetisk lukking

ED salong

Setene i salongen er laget av HR-skum
av høy kvalitet, med høy fasthet
Salongsetene: moderne design,
optimal komfort, høydejusterbare
hodestøtter (på benker som vender
mot kjøreretningen)
Armlener på sofabenken i salongen
Nok plass i salongen til å kunne bevege
seg (uten opphøyd gulv)
Møbel til flatskjerm-TV 21 tommer

Kjøkken
Benkplaten har fått ny design
og arbeidsflaten er blitt større
Nye skuffer i kjøkkeninnredningen
med buede fronter i glanset hvit
Skuffene i kjøkkeninnredningen
er utstyrt med returfjærsystem
og sentrallås
Nye grep på skuffene
Bedre plass på benkeplaten,
nå med skjærfjøl
Ny luftig, bakbelyst kledning rundt
kjøkkenvinduet
Belysning under benkeplaten
tort AE -k leskap 160
Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål
med sort deksel og piezoelektrisk tenner
Rektangulær oppvaskkum i mønstret
rustfritt stål
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk
Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning
Avtakbar serveringplate mellom
kjøkkenet og salongen
(på sofabenk i kjøreretning)
Ny bakbelyst krydderhylle
Ny, bakbelyst holder for tørkerullen

Utstyr chassis

Soverom
Permanent seng med madrassrammer
i aluminium med lamellbunn
Permanent seng med BULTEX®
skummadrass i god HR-kvalitet /
Tykkelse 155 mm (med overmadrassen)
Sentral seng, elektrisk høydejusterbar
20 cm med stort bagas erom
Ved den sentrale sengen finner man nå
garderobeskap med ny design med dør
i to fargetoner og kromlist
Uttrekkbar glidende garderobestang
ved sentralsengen
Nattbord med integrert LED belysning
ved den sentrale sengen. Avrundede
kanter for lettere tilgang til skap og hyller
Oppbevaringsskuff under sentral seng
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene
med
-kontakt og 12 V-kontakten
(7096F)
Mekanisk justering av hodeenden
av sengen
Plass foret ekstra TV på soverommet,
med HDMI-forhåndskabling
Laminatbelegg på gulv i teakdekk
(7096F)

Airbag førerside og passasjerside
Fartsholder
Elektriske utvendige bakspeil
med avising

SERIE 6F

Med
eller uten
senkeseng

EXECUTIVE-PAKKE
(som ekstrautstyr)

For å få et enda
bedre utstyrt kjøretøy

Sentrallås på dørene, både i bodelen
og i førerhuset

Ryggekamera med nattsyn

« Coming home »-funksjon som består
i at utelyset tennes automatisk

KENWOOD® multimediastasjon
med 6,2’’ skjerm
IBS: visning av gjenværende batteritid

Utstyr i førerhuset

Overmadrass med formminne
på permanent seng

Manuelt klimaanlegg i førerhus

Ratt og girspak i skinn

Kabindører med el-vinduer

Rattkontroll for KENWOOD®-radio

Høyderegulerbare seter i førerhuset

Man kan kontrollere radioen fra sengen
(ON/OFF, volum og kanaler)

Ny leselampe med TOUCH-bryter
i førerhuset
Lettstelt gulvbelegg
for overgangen førerhus/bodel

Utstyr i bodelen
Opplegg for LITHIUM-batteri
- SUPER B READY
Myggnett på døren i bodelen

SERIE 8F

Ny design på skapdørene,
glanset hvit utførelse
Ny utførelse servantplate
Ny rektangulær termoformet
designvask med batteri av messing
og keramikkpatron
Takluke med mørk skjerm og myggnett
Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
Tørkestativ
Laminatbelegg på gulv i teakdekk
(7065F)

Heldekkende
tak

Nedfellbare isotermiske
blendingsgardiner til førerhusdøren
og til frontruten (på skinner)
ESP med Traction+, ESC,
Hill Descent Control
Tåkelys
Stabiliseringssylindere
(bak eller mellom akslene)
Krommet innramming av instrumenter

Utendørs dusj med varmtog kaldtvannskran

SERIE 80dF

Bad

Polyuretanstruktur

SERIE 70F

100 %
polyester

* Polyamidbelagt stoff.
Fullstendig utstyrsliste finner
du i den tekniske håndboken.

Heldekkende tak

SERIE DISTINCTION

Taket som beskytter interiøret er laget av polyester:
det sikrer perfekt tetthet, forhindrer kuldebroer og
sikrer en antisjokk-beskyttelse.

AL-KO-chassiset gir et veigrep og kjørekomfort uten sammenligning. Dens design øker sikkerheten takket være et robust
chassis og uavhengig hjuloppheng.
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Ha l v i n t e g rer te m odel l er m ed FI AT AL- KO spe sialchassis, me d bre de re sporvid de b a k

7065F

7065F
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

7065F

SERIE 6F

HELINTEGRERTE

MODELLER

For et større volum, bedre komfort ombord, og lyset og panoramautsikten
som frontruten gir: det må bli en helintegrert modell.
DU kan ikke velge noe bedre enn RAPIDO og vårt varierte
utvalg av 18 helintegrerte modeller, samlet i 3 forskjellige serier.
8F-serien for å slutte deg til familien av helintegrerte RAPIDO.
80dF-serien og dens premium integrerte modeller med utvidet
oppbevaringskapasitet takket være dobbeltgulv.
DISTINCTION-serien, RAPIDOs toppklasse med eksklusivt interiør,
utstyr og design.
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SERIE
8F
All den franske sjarmen
I
EN BOBIL
Med 8F-serien har livskunst aldri vært mer tiltalende. Her slutter du
deg til den integrerte RAPIDO-familien som du kan tilpasse til egne
behov.
Forbered deg på å bli trollbundet av en bobil der det elegante
interiøret blir fremhevet av kurvene på fronten.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

He l i n t e g re rt FI AT-chassis m ed bre de re sporvidde bak

850F

2+3*

6.64 m x 2.35 m

5

2+2+1 I 2+1**

855F

2+2*

5

866F

2+2*

6.94 m x 2.35 m

●

5

2+2 I 2+1**

Høye
enkeltsenger

nyhet

2+2 I 2+2**

7.49 m x 2.35 m

Høye
enkeltsenger

2+2*

SERIE 6F
●

5

nyhet

7.04 m x 2.35 m

SERIE 70F

880F

2+2 I 2+1**

883F

SERIE 8F

6.99 m x 2.35 m

2+2 I 2+1**

896F

2+2*

5

SERIE 80dF

5

7.49 m x 2.35 m

SERIE DISTINCTION

2+2*

2+2 I 2+1**

* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.
** Med alternativet uten førerhusseng.
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He l i n t e g re rte m odel l er m ed spesialchassis FIAT me d bre de re sporvidde bak

s
Konstruksjon
100 % støtsikker polyester:
tak, front, og beskyttende undergulv
Karosserikonstruksjon med polyuretan
i gulvet
Isolasjon av Styrofoam

Karosseri og åpninger
Renskåren front foran med daglys
og lysdioder
Støtfanger bak med krommede LED-lys
Panoramisk frontrute med vidvinkel
Vinduer i bodelen med dobbeltglass
og polyuretanskjerm, og integrert
blendingsgardin og myggnett
Elektrisk stigtrinn til bodelen
Ny farge på innsiden av døren i bodelen
2-punkts dørlås på bodelens dør
Bodelens dør B: 540 mm
(modell > 7,30 m)
Nye utvendige luker 230 V
og luke for vanntank utstyrt
med magnetisk lukking

Oppvarming

Salong

Oppvarming TRUMA Combi 6
med CP PLUS-varmestyring
Antikollisjon-system, gjør det mulig
å kjøre med gassoppvarming

Setene i salongen er laget av HR-skum
av høy kvalitet, med høy fasthet
Hodestøttene kan reguleres i høyden
(sofabenk vendt mot kjøreretingen)
Nok plass i salongen til å kunne bevege
seg (uten opphøyd gulv)
Møbel til flatskjerm-TV 21 tommer

Lagringsplass
Innvendige oppbevaringshyller
under gulvet
Oppvarmet bagasjerom/garasje
Fast LED-belysning i bagasjerommet

Kjøkken

Interiør
CASTELLO innredning med glanset
finish som gir et lyst og vennlig preg
Innredning ELEGANCE med listverk
i massiv lønn
Skap bakbelyst med LED
Underside av førerhussengen, med TEP*kledning med stikninger
Dekkstoff til førerhusseng med RAPIDO
brodert inn
temningsbel sning 100
ED salong
kjøkken og soverom

Isotermisk mørk plisségardin med dobbel fold til frontrute - SELECT-PAKKE
Blendingsgardin (trekkes opp)
Solskjerm (trekkes ned)

Benkplaten har fått ny design
og arbeidsflaten er blitt større
Nye skuffer i kjøkkeninnredningen
med buede fronter i glanset hvit
Skuffene i kjøkkeninnredningen
er utstyrt med returfjærsystem
og sentrallås
Nye grep på skuffene
Bedre plass på benkeplaten
Ny luftig, bakbelyst kledning rundt
kjøkkenvinduet
Belysning under benkeplaten
Stort AES-kjøleskap 149 L
(135 L på 850F og 855F)
Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål med
sort deksel og piezoelektrisk tenner
Rektangulær oppvaskkum i mønstret
rustfritt stål
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk
Ny bakbelyst krydderhylle
Ny, bakbelyst holder for tørkerullen

Soverom

Airbag førersiden
Utvendige sidespeil av busstypen / hvite
Daglys med lysdioder
Sentrallås på dørene, både i bodelen og
førersiden
« Coming home »-funksjon som består
i at utelyset tennes automatisk

Utstyr i førerhuset
Førerhusseng med stavbunn, BULTEX®skum madrass, trekkes ut ved hjelp av
sylindere
Manuelt klimaanlegg i førerhus
Førerdør med elektrisk rute
Ny og stilig sort dashbordutførelse

SELECT-PAKKE
(som ekstrautstyr)

For å få et enda
bedre utstyrt kjøretøy
Ryggekamera med nattsyn
KENWOOD® multimediastasjon
med 6,2’’ skjerm
Airbag passasjerside
Fartsholder
Elektriske utvendige bakspeil
med avising
Høyderegulerbare seter i førerhuset
Isotermisk plisségardin med dobbel fold,
til frontrute: opp/ned (solskjerm)
og ned/opp (skjerming mot
innsyn)
Bodelsdør med fast vindu og integrert
søppelbøtte
Myggnett på døren i bodelen
Høyttalere i bodelen
Kjøkkenvifte med LED-belysning
Automatisk gass-inverter Duo Control

* Polyamidbelagt stoff.
Fullstendig utstyrsliste finner
du i den tekniske håndboken.

Innvendig oppbevaringsboks

Utvendig oppbevaringsskuffe

Luke fra salongen for
tilgang innenfra.

Kan låses.
Eksklusivt ekstrautstyr i 8F-serien.

SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

Permanent seng med madrassrammer
i aluminium med lamellbunn
Permanent seng med BULTEX®
skummadrass i god HR-kvalitet
Uttrekkbar sengebunn sentral seng
(880F)
Ved den sentrale sengen har
garderobeskapet fått ny design
Avrundet nattbord ved sengen
for lettere tilgang til skap og hyller
Oppbevaringsskuff under sentral seng
(unntatt 850F)
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene
med 12 V-kontakten
(kun på modeller med sentral seng)
Plass foret ekstra TV på soverommet,
med HDMI-forhåndskabling

Utstyr chassis

SERIE 70F

Ny design på skapdørene, glanset hvit
utførelse (unntatt 883F)
Ny utførelse servantplate
Ny rektangulær termoformet
designvask med batteri av messing og
keramikkpatron (866F, 880F, 896F)
Ny dusjkolonne med skifergrå overflate
i plexiglass
Takluke med mørk skjerm og myggnett
Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
Tørkestativ

Polyuretanstruktur

SERIE 8F

Bad

SERIE 6F

100 %
polyester

Panoramisk frontrute med
vidvinkel
Synsfeltet er forbedret for din sikkerhet.
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He l i n t e g re rt FI AT-chassis m ed bre de re sporvidde bak

896F

896F

880F

880F
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

880F

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

He l i n t e g re rt FI AT-chassis m ed bre de re sporvidde bak

850F

883F
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

850F

SERIE 70F

SERIE 6F

He l i n t e g re rt FI AT-chassis m ed bre de re sporvidde bak

866F

855F
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SERIE 80dF

866F

SERIE DISTINCTION

SERIE 8F

SERIE 70F

866F

SERIE 6F

SERIE
80dF
Dobbeltgulv
til oppbevaring,
ET PRIVILEGIUM
FOR ALLE
RAPIDOS gjennomgående oppbevaringsrom er innoverende:
grei tilgang utenfra, og brede luker, som gjør det mulig å få inn både
klappstoler og et sammenleggbart bord.
I tillegg har det alle fordelene med et teknisk dobbeltgulv, som
separasjon av ferskvann, som hele interiøret drar nytte av og gir
etromslig oppholdsrom. Det gir en forsterket følelse av bedre plass,
på grunn av at gulvet er att over hele kjøretøyets ate.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

8065dF

7.49 m x 2.35 m

ALDE STANDARD
2+2

*

2+2 I 2+1

5

**

Lave
enkeltsenger

8066dF

7.49 m x 2.35 m

ALDE EKSTRAUTSTYR
2+2

*

8086dF

2+2*

2+2 I 2+1

5

4

●

**

nyhet

2+2 I 2+1**

Høye
enkeltsenger

7.19 m x 2.35 m

SERIE 6F

8094dF

5+5

SERIE 70F

2+2*

7.49 m x 2.35 m

2+2 I 2+1**

8096dF

SERIE 8F

7.49 m x 2.35 m

ALDE EKSTRAUTSTYR
5

2+2 I 2+1**

SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

2+2*

Isotermisk mørk plisségardin med dobbel fold til frontrute - SELECT-PAKKE
Blendingsgardin (trekkes opp)
Solskjerm (trekkes ned)

* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.
** Med alternativet uten førerhusseng.
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Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

s
Konstruksjon
100 % støtsikker polyester: tak, front,
og beskyttende undergulv
Karosserikonstruksjon
med polyuretan i gulvet
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan
AL-KO-chassis, med uavhengig
hjuloppheng
Isolasjon av Styrofoam
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet
til det tekniske rommet

Karosseri og åpninger
Renskåren front foran med daglys
og lysdioder
Støtfanger bak med krommede LED-lys
Panoramisk frontrute med vidvinkel
Ramme med to-lagsglass og
polyuretanskjerm (unntatt bakvindu
på 8094dF), integrert blendingsgardin
og myggnett
Elektrisk stigtrinn til bodelen
Ny farge på innsiden av døren i bodelen
Bodelens dør B: 540 mm
(modell > 7,30 m)
2-punkts dørlås på førerdøren
Nye utvendige luker 230 V
og luke for vanntank utstyrt
med magnetisk lukking

Oppvarming
Oppvarming ALDE Comfort Plus Arctic
(ekstrautstyr på 8066dF, 8096dF,
som standard på 8065dF)
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP
PLUS-varmestyring
Varmeledning til frontrute TRUMA
for å fjerne kondens (ikke kompatibel
med WEBASTO)
Antikollisjon-system, gjør det mulig
å kjøre med gassoppvarming

Lagringsplass
Gjennomgående oppbevaringsrom
med tilgang utenfra og innenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
Oppvarmet bagasjerom/garasje
Fast LED-belysning i bagasjerommet

Interiør
CASTELLO innredning med glanset
finish som gir et lyst og vennlig preg
Innredning ELEGANCE med listverk
i massiv lønn
Skap bakbelyst med LED
Underside av førerhussengen,
med TEP*-kledning med stikninger
og med LED-lyspunkter
Dekkstoff til førerhusseng med RAPIDO
brodert inn
temningsbel sning 100
ED salong
kjøkken og soverom

Salong
Setene i salongen er laget av HR-skum
av høy kvalitet, med høy fasthet
Armlener på sofabenken i salongen
Nok plass i salongen til å kunne bevege
seg (uten opphøyd gulv)
Møbel til flatskjerm-TV 21 tommer

Kjøkken
Benkplaten har fått ny design
og arbeidsflaten er blitt større
Nye skuffer i kjøkkeninnredningen
med buede fronter i glanset hvit
Skuffene i kjøkkeninnredningen
er utstyrt med returfjærsystem
og sentrallås
Nye grep på skuffene
Bedre plass på benkeplaten
Ny luftig, bakbelyst kledning rundt
kjøkkenvinduet
Belysning under benkeplaten
tort AE -k leskap 1
Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål
med sort deksel og piezoelektrisk tenner
Rektangulær oppvaskkum i mønstret
rustfritt stål
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk
Ny bakbelyst krydderhylle
Ny bakbelyst holder for tørkerullen

Dobbeltgulv til oppbevaring
Maksimal lagringsplass, tilgjengelig
både innenfra og utenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
Isolert oppvarmet ferskvannstank /
spillvannstank
Flatt gulv i bodelen, uten innvendige
trinn
Forsterket lydisolering
Varmeisolasjonen bidrar til å bevare en
jevn og behagelig temperatur i bodelen
Mer oppbevaringsplass i bodelen
(alle de tekniske elementene er lagret
i dobbeltgulvet)
Senket tyngdepunkt gir
optimal stabilitet

Utstyr chassis

Ny design på skapdørene,
glanset hvit utførelse
Ny utførelse servantplate
Ny, rektangulær, termoformet
vaskeservant med blandebatteri
i messing, med keramikkpatron
(unntatt 8086dF)
Ny dusjkolonne med skifergrå overflate
i plexiglass
Takluke med mørk skjerm og myggnett
Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
Tørkestativ

Soverom

Utstyr i førerhuset
Førerhusseng med stavbunn, BULTEX®skum madrass, trekkes ut ved hjelp av
sylindere
Manuelt klimaanlegg i førerhus
Førerdør med elektrisk rute
Ny og stilig sort dashbordutførelse

SERIE 6F

SELECT-PAKKE
(som ekstrautstyr)

For å få et enda
bedre utstyrt kjøretøy
Ryggekamera med nattsyn
KENWOOD®
multimediastasjon med 6,2’’ skjerm
Airbag passasjerside
Fartsholder
Elektriske utvendige bakspeil
med avising
Høyderegulerbare seter i førerhuset
Isotermisk plisségardin med dobbel fold,
til frontrute: opp/ned (solskjerm)
og ned/opp (skjerming mot innsyn)
Bodelsdør med fast vindu og integrert
søppelbøtte
Myggnett på døren i bodelen
Høyttalere i bodelen
Kjøkkenvifte med LED-belysning
Automatisk gass-inverter Duo Control

* Polyamidbelagt stoff.
Fullstendig utstyrsliste finner
du i den tekniske håndboken.

SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

Permanent seng med madrassrammer
i aluminium med lamellbunn
Permanent seng med BULTEX®
skummadrass i god HR-kvalitet
Uttrekkbar sengebunn til sentral seng
(8086dF)
Ved den sentrale sengen har
garderobeskapet fått ny design
Avrundet nattbord ved sengen
for lettere tilgang til skap og hyller
Oppbevaringsskuff under sentral seng
Bakbelyste oppbevaringsnisjer
på sidene med 12 V-kontakt
(kun på modeller med sentral seng)
Plass foret ekstra TV på soverommet,
med HDMI-forhåndskabling

Airbag førersiden
Utvendige sidespeil av busstypen / hvite
Daglys med lysdioder
Sentrallås på dørene, både i bodelen
og førersiden
« Coming home »-funksjon som består
i at utelyset tennes automatisk

Dobbeltgulv til
oppbevaring

SERIE 70F

Bad

Polyuretanstruktur

SERIE 8F

100 %
polyester

AL-KO-chassiset gir et veigrep og kjørekomfort uten sammenligning. Dens design øker sikkerheten takket være et robust
chassis og uavhengig hjuloppheng.
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Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

8086dF

8086dF
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

8086dF

SERIE 70F

SERIE 6F

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

8094d F

8065dF
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

8094dF

8094dF

SERIE 6F

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

8066dF 8096dF
●

To modeller

MED EKSTRA MYE
STANDARDUTSTYR

I tillegg til standardutstyret som er spesielt for serien 80dF.

SELECT-PAKKE som standard
Ryggekamera med nattsyn
KENWOOD® multimediastasjon med 6,2’’ skjerm
Airbag passasjerside
Fartsholder
Elektriske utvendige bakspeil med avising
Høyderegulerbare seter i førerhuset
Dobbelbrettet skyvbar isotermisk blendingsgardin
til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp
(synlighet)
Bodelsdør med fast vindu og integrert søppelbøtte
Myggnett på døren i bodelen
Høyttalere i bodelen
Kjøkkenvifte med LED-belysning
Automatisk gass-inverter Duo Control

Eksklusivt utstyr
til remium dition nishen
Stor åpen salong med benker på hver side
XXL permanent seng: 160 x 196 cm (8096dF)
Ytterligere lagringsplass i salongbenkene
iNet, for fjernstyring av oppvarmingssystemet ditt
PREMIUM utvendig dekor
Aluminiumsfelger AL-KO SCORPION 15’’
Unikt stoff TEP*: PARIS**
Klaffbord
Takluke i salongen med bakbelyst kledning
i pleksiglass
Kledning til takluke på soverommet i TEP*
med LED-lyspunkter

* Polyamidbelagt stoff.
** Andre setetrekk kan bestilles.

8096d F

8066dF
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SERIE DISTINCTION

8096dF

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

SERIE
DISTINCTION
En design SOM ER MER
«FRENCH TOUCH»
ENN NOENSINNE
Den innovative teknologien vi har tatt i bruk for serien DISTINCTION
skiller den fra alle andre bobiler: en ekstra stilig grill, dobbelt gulv
til oppbevaring, karosseri i 100 % polyester, paneler med 100 %
polyuretanforsterkning, forsterket isolasjon med 30 mm Styrofoam...
Innvendig ﬁnner du et interiør som i en ya ht, med møbler i edelt
treverk og et gjennomført preg av luksus i kabinen, som understrekes
av renskårne, moderne linjer og et dashbord med elegant stikning.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

i66

7.54 m x 2.35 m

ALDE STANDARD
2+2

5

*

i86

2+2*

2+2 I 2+1

**

nyhet

●

4

Høye
enkeltsenger

7.24 m x 2.35 m

2+2 I 2+1**

i96

7.54 m x 2.35 m

ALDE EKSTRAUTSTYR
2+2*

5

2+2 I 2+1**

Dobbelbrettet skyvbar isotermisk blendingsgardin
til frontrute - EXECUTIVE-PAKKE
Ned/opp (synlighet)
Solskjerm (trekkes ned)

i165

SERIE 6F

7.99 m x 2.35 m

ALDE STANDARD
2+2+2 I 2+2**

7

Lave
enkeltsenger

i190

SERIE 70F

2+3*

7.99 m x 2.35 m

ALDE STANDARD

●

nyhet

ALDE STANDARD
2+3

*

7

i1090

2+2+1

●

8.79 m x 2.35 m

SERIE 80dF

i1066

SERIE 8F

2+2+2 I 2+2**

7

Høye
enkeltsenger

nyhet

8.79 m x 2.35 m

SERIE DISTINCTION

2+3*

ALDE STANDARD
2+3*

7

2+2+1

* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.
** Med alternativet uten førerhusseng.
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Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

s
Konstruksjon
100 % støtsikker polyester: tak, front,
og beskyttende undergulv
Heldekkende tak
Karosserikonstruksjon (tak, vegger, gulv)
100 pol uretan
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan
AL-KO-chassis, med uavhengig
hjuloppheng
solas on av t rofoam 30 mm
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det
tekniske rommet

Karosseri og åpninger
Utvendig avrundet design
Unik elegant grill
Svarte kapsler på lyktene
Ny utvendig dekor på baksiden
Stilfull design på karmene bak
PREMIUM utvendig dekor
Vinduer med tolags glass
med polyuretanramme i bodelen,
kombinert løsning med lystett
plisségardin og myggnett
Ny farge på innsiden av døren i bodelen
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast
vindu og integrert søppelbøtte
Bodelens dør B: 540 mm (i66, i96)
Bodelens dør XL: 625 mm
(i165, i190, i1066, i1090)
Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning
integrert i bagasjelukene
Nye utvendige luker 230 V
og luke for vanntank utstyrt
med magnetisk lukking

Oppvarming
Sentralvarming ALDE Comfort Plus
Arctic (ekstrautstyr på i96; som standard
på i66, i165, i190, i1066, i1090)
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH
(gass og elektrisk) med CP PLUSvarmestyring (i86, i96)
iNet, for fjernstyring av
oppvarmingssystemet ditt
Varmeledning til frontrute TRUMA for
å fjerne kondens (ikke kompatibel med
WEBASTO)
Automatisk gass-inverter
med antikollisjon-system

Lagringsplass
Gjennomgående oppbevaringsrom
med tilgang utenfra og innenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
Oppvarmet bagasjerom/garasje
LED lysrampe øverst i bagasjerommet
og fast LED-belysning

Interiør
Overskapsdørene er hvite og glanset
Hengende skap i kjøkkenet/salongen
med massivt lakkert listverk ELEGANCE
eller lakkert listverk CASTELLO
CASTELLO innredning med glanset
finish som gir et lyst og vennlig preg
Innredning ELEGANCE med listverk
i massiv lønn
Underside av førerhussengen,
med TEP*-kledning med stikninger
og med LED-lyspunkter
Dekkstoff til førerhusseng
med RAPIDO brodert inn
Kledning til takluke på soverommet
i TEP* med diskrete LED-lys
(kledning i pleksiglass for i1066 og i1090)
temningsbel sning 100
ED salong
kjøkken og soverom
Dimmer for indirekte belysning
i salongen og på soverommet
Soft touch-stoff i taket

Salong
Setene i salongen er laget av HR-skum
av høy kvalitet, med høy fasthet
Salongsetene: moderne design, optimal
komfort, høydejusterbare hodestøtter
(på benker som vender mot kjøreretningen)
Armlener på sofabenken i salongen
Uttrekk under sittegruppen
(i165, i190, i1066, i1090)
Gardiner og lettgardiner på opplyste
gardinstenger
Nok plass i salongen til å kunne bevege
seg (uten opphøyd gulv)
Møbel til flatskjerm-TV 21 tommer

Kjøkken
Benkplaten har fått ny design
og arbeidsflaten er blitt større
Nye skuffer i kjøkkeninnredningen
med buede fronter i glanset hvit
Skuffene i kjøkkeninnredningen
er utstyrt med returfjærsystem
og sentrallås
Nye grep på skuffene
Bedre plass på benkeplaten,
nå med skjærfjøl
Ny luftig, bakbelyst kledning rundt
kjøkkenvinduet
Belysning under benkeplaten
Stort AES-kjøleskap 160 L
(190 L på i1066, i1090)
TEC-Tower: AES kjøleskap med stor
kapasitet og stekeovn
(i165, i190, i1066, i1090)
Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål med
sort deksel og piezoelektrisk tenner
Rektangulær oppvaskkum i mønstret
rustfritt stål (glatt utførelse for i1066
og i1090)
Integrert kjøkkenvifte med LED-belysning
Avtakbar serveringplate mellom
kjøkkenet og salongen (på sofabenk
i kjøreretning)
Ny bakbelyst krydderhylle
Ny bakbelyst holder for tørkerullen
(unntatt i1066, i1090)

Dobbeltgulv til oppbevaring
Maksimal lagringsplass, tilgjengelig både innenfra og utenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
Isolert oppvarmet ferskvannstank / spillvannstank
Flatt gulv i bodelen, uten innvendige trinn
Forsterket lydisolering
Varmeisolasjonen bidrar til å bevare en jevn og behagelig temperatur i bodelen
Mer oppbevaringsplass i bodelen (alle de tekniske elementene er lagret i dobbeltgulvet)
Senket tyngdepunkt gir optimal stabilitet

Soverom
Permanent seng med madrassrammer
i aluminium med lamellbunn
Permanent seng med BULTEX®
skummadrass i god HR-kvalitet /
Tykkelse 155 mm (med overmadrassen)
Uttrekkbar sengebunn til sentral
seng (i86)
Sentral seng, elektrisk høydejusterbar
30 cm med stort bagas erom
Ved den sentrale sengen finner man nå
garderobeskap med ny design med dør
i to fargetoner og kromlist
Uttrekkbar glidende garderobestang
ved sentralsengen
Nattbord med integrert LED belysning
ved den sentrale sengen. Avrundede
kanter for lettere tilgang til skap og hyller
Oppbevaringsskuff under sentral seng
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene
med
-kontakt og 12 V-kontakten
(kun på modeller med sentral seng)
Plass foret ekstra TVpå soverommet,
med HDMI-forhåndskabling

Airbag førerside og passasjerside
Fartsholder
Utvendige sidespeil av busstypen:
elektriske med avising og dobbel
sikt / hvite
Daglys med lysdioder
Sentrallås på dørene, både i bodelen
og førersiden
« Coming home »-funksjon som består
i at utelyset tennes automatisk

Utstyr i førerhuset
Roterende AGUTI førerseter trukket
med stoff fra vårt setestoff-assortiment
Førerhusseng med stavbunn, BULTEX®
-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av
sylindere (elektrisk på i165, i190, i1066,
i1090)
Dashbordet har fått ny, sort utførelse
med hvite stikninger på innsatt felt
i skinnetterligning
Manuelt klimaanlegg i førerhus
Førerdør med elektrisk vindu,
rykkvis med pulseringer

Utstyr i bodelen
Opplegg for LITHIUM-batteri
- SUPER B READY
Myggnett på døren i bodelen
Utendørs dusj med
varmt- og kaldtvannskran
Tømming av spillvann med elektrisk
ventil som styres fra bagasjerommet

SERIE 6F

Dobbeltgulv
til o bev
g

EXECUTIVE-PAKKE
(som ekstrautstyr)

SERIE 70F

Utstyr chassis

Ny design på skapdørene,
glanset hvit utførelse
Ny utførelse servantplate
Ny, rektangulær, termoformet
vaskeservant med blandebatteri
i messing, med keramikkpatron
(unntatt i86 / batteri montert i veggen
for modellene i1066 og i1090)
Takluke med mørk skjerm og myggnett
Baderomstilbehør med detaljer i
kromutførelse
Tørkestativ
Laminatbelegg på gulv i teakdekk (i165)

Heldekkende
tak

For å få et enda
bedre utstyrt kjøretøy
Ryggekamera med nattsyn
KENWOOD® multimediastasjon
med 6,2’’ skjerm
IBS: visning av gjenværende batteritid
2-punkts dørlås på førerdøren
Overmadrass med formminne
på permanent seng
Ratt og girspak i skinn
Rattkontroll for KENWOOD®-radio
Man kan kontrollere radioen fra sengen
(ON/OFF, volum og kanaler)
Isotermisk plisségardin med dobbel fold,
til frontrute: opp/ned (solskjerm)
og ned/opp (skjerming mot innsyn)

SERIE 8F

Bad

Struktur
100 %
polyuretan

ESP med Traction+, ESC,
Hill Descent Control
Tåkelys
Stabiliseringssylindere
(bak eller mellom akslene)
Krommet innramming av instrumenter

SERIE 80dF

100 %
polyester

* Polyamidbelagt stoff.

SERIE DISTINCTION

Fullstendig utstyrsliste finner
du i den tekniske håndboken.

AL-KO-chassiset gir et veigrep og kjørekomfort uten sammenligning. Dens design øker sikkerheten takket være et robust
chassis og uavhengig hjuloppheng.
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Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

i86

i8 6
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

i8 6
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SERIE 70F

SERIE 6F

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

i190

i1 6 5
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SERIE DISTINCTION

i1 9 0

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

i1 9 0
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SERIE 6F

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

i96

En modell

MED MER
STANDARDUTSTYR

I tillegg til standardutstyret som er spesielt for DISTINCTION-serien.

EXECUTIVE-PAKKE som standard
Ryggekamera med nattsyn
KENWOOD® multimediastasjon med 6,2’’ skjerm
IBS: visning av gjenværende batteritid
2-punkts dørlås på førerdøren
Overmadrass med formminne på permanent seng
Ratt og girspak i skinn
Rattkontroll for KENWOOD®-radio
Kontroll over radioen (ON/OFF, volum og kanaler)
fra sengen
Dobbelbrettet skyvbar isotermisk blendingsgardin
til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)
ESP med Traction+, ESC, Hill Descent Control
Tåkelys
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)
Krommet innramming av instrumenter

Eksklusivt utstyr
til remium dition nishen
Stor åpen salong med benker på hver side
XXL permanent seng: 160 x 196 cm
entral seng elektrisk h de usterbar 30 cm
med stort bagasjerom
Ytterligere lagringsplass i salongbenkene
iNet, for fjernstyring av oppvarmingssystemet ditt
PREMIUM utvendig dekor
Aluminiumsfelger AL-KO SCORPION 15’’
Unikt stoff TEP*: PARIS**
Klaffbord
Takluke i salongen med bakbelyst kledning i pleksiglass
Kledning til takluke på soverommet i TEP*
med LED-lyspunkter
* Polyamidbelagt stoff.
** Andre setetrekk kan bestilles.
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SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

s l si

i1066 & i1090

s
Konstruksjon
Innvendig takhøyde XL: 2,08 m i salongen og 1,98 m
i soveavdelingen
Komplett isolasjon av understellets deler i dobbeltgulvet
med XHP-belegg

Karosseri og åpninger
Grillen har fått ny utforming
Ny, helstøpt bakpart
Nytt PREMIUM motiv på sidene med karbon-inspirasjon
Karrosserilinje i aluminium
Ny hjulbue for dobbeltaksling
Lett adgang til gassflaskene takket være gassrommets XL-luke

Oppvarming
ALDE varmeanlegg under førerhussetene
Nytt ALDE ekspansjonskar med ekstra stor tank
Ferskvannstank og spillvannstank integrert i oppvarmet
dobbeltgulv

Lagringsplass
Dobbeltgulv med Xl oppbevaringsplass
Utvendig uttrekk integrert i dobbeltgulvet for god
oppbeveringsplass
Oppbevaringsløsninger bak hengslede luker
Skaprom for skotøy bak trappen opp til boavdelingen
Stort garderobeskap og ekstra skuff (i1066)
Ekstra klesskap i soveavdelingen (i1090)

Salong
Elektrisk TV-møbel integrert i sittebenken
Oppvarmet garderobeskap med stang for ytterjakkene
Oppvarmet skoskap

Kjøkken
Ny kledning rundt kjøkkenvinduet, med bakbelyste skapløsninger
Nytt designbelegg på benkeplaten i kjøkkenkroken,
bakbelysning og integrert rillefelt
Ny platetopp av glass, 2 kokeplater med piezzo tenning
og 1 induksjonsplate 1400W*
Ny firkantet vask i rustfritt stål
Ny kjøkkenkran i messing med blandebatteri av keramikk,
og hånddusj
Skuffer med elektrisk sentrallås
Uttrekkbar gitterkurv med håndklestativ
Egen plass for Nespresso® KRUPS INISSIA kaffemaskin*
TEC-Tower: kjøleskap med 190 L og stekeovn

Bad
Nytt belegg på design servantplaten
Håndkleholder med konvektor rett bak
XL-dusjkabinett med dobbel glassdør
Trerist i dusjen av type teak
Ny lystett takluke med myggnett
Ny rektangulær termoformet designvask med batteri av messing
montert i veggen og keramikkpatron

Soverom
Permanent seng med elektrisk heving av hodeenden
Permanent bed met matras in aluminiumkader
met multidirectionele veren
TV-møbel 24” med HDMI-kabling

SERIE 6F
SERIE 70F

Utstyr chassis
Samme type utvendige sidespeil som man finner på en buss: tofelts,
elektrisk styrt, med avising og ekstra god sikt / tofarget
100% LED frontlys (tilleggsutstyr)
Dobbel bakaksel med uavhengig hjuloppheng (AL-KO)

Tømming av rent vann og spillvann via utløpsventil som styres
elektrisk fra det tekniske rommet
Battericelle LITHIUM 90 Ah

* Går kun på 230V.
En fullstendig liste over utstyret kan man finne i den tekniske håndboken.

Ryggekamera med split screen-funksjon,
med innebygd kontrollskjerm på dashbordet
KENWOOD® multimediastasjon med 6,2’’ skjerm
IBS: visning av gjenværende batteritid
2-punkts dørlås på førerdøren
Overmadrass med formminne på permanent seng
Ratt og girspak i skinn
Rattkontroll for KENWOOD®-radio
Kontroll over radioen (ON/OFF, volum og kanaler)
fra sengen
Dobbelbrettet skyvbar, isotermisk,
elektrisk blendingsgardin til frontrute: trekkes ned
for solskjerming og opp for skjeming mot innsyn
ESP med Traction+, ESC, Hill Descent Control
Tåkelys
Samme stabiliseringssylindresom lastebiler
Krommet innramming av instrumenter

SERIE 8F

Utstyr i bodelen

EXECUTIVE-PAKKE som standard

SERIE 80dF

XL-førerhusseng med lamellbunn med BULTEX®-skummadrass,
trekkes ut ved hjelp av elektriske sylindere
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør)

Eksklusivt utstyr
til remium dition nishen
XXL permanent seng: 160 x 198 cm (i1090)
entral seng elektrisk h de usterbar 30 cm
med stort bagasjerom
iNet, for fjernstyring av oppvarmingssystemet ditt
PREMIUM utvendig dekor
Aluminiumsfelger AL-KO SCORPION 16’’
Unikt stoff TEP**: PARIS***
Klaffbord
Takluke i salongen med bakbelyst kledning i
pleksiglass
Takluke på soverommet med bakbelyst kledning
i pleksiglass

SERIE DISTINCTION

Utstyr i førerhuset

** Polyamidbelagt stoff.
*** Andre setetrekk kan bestilles.
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Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

i1090

SERIE DISTINCTION

SERIE 80dF

i1 0 9 0
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SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

i1090

86
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SERIE DISTINCTION

i1 0 9 0

SERIE 80dF

SERIE 8F

SERIE 70F

SERIE 6F

STANDARD-utstyr
Standardutstyret på våre bobiler er usedvanlig omfattende.
Et slikt utstyrsnivå er blant de høyeste på markedet i denne kategorien.

88

89

Kjøredel og sikkerhet
e

tio +

D o tl

ll De e t o t ol

ESP:
Et stabilitetskontrollsystem som kan bremse
ett eller flere hjul for å holde bilen i riktig akse.

t o +:
I tilfelle gjørme, snø, sand eller gress, fjernes
drivkraften fra hjulet som har problemer,
og flytter den til det som har bedre grep.

LED-lykter med god driftssikkerhet,
med LED-ring for blinklys og dagslys.

i1066, i1090

le t o
t b l t o t ol
Konstant kontroll av kjøretøyets stabilitet
(styring og bevegelse av hjulene), og ved
behov vil kontrollsystemet bremse hvert hjul
individuelt, eller redusere motoreffekten for
å redusere hastigheten. Dette inkluderer hill
holder.

ll De e t o t ol
Hjelper å holde en ønsket fart
i nedoverbakker, uten å måtte
bruke bremsen helt tiden.

te

olog

Bedre autonomi og hurtigere lading av
batteriene for enda større frihet!

6F, 8F, 80dF

70F, DISTINCTION

* Som standard på kjøretøy med en tillatt totalvekt på 4,4 T / 4,5 T eller på kjøretøy som har robotisert automatgir Comfort Matic.

legg o

D

bo el b tte

70 F, 80dF, DISTINCTION (Unntatt i1066, i1090)

e ee

ov

eb

ulo

Tillater bedre stabilitet under kjøringen.
Mer komfort, bedre sikkerhet.

e gb

e

u

På AL-KO-chassis. Kjørekomforten
er en sann glede.

o el b tte
i1066, i1090
70F, DISTINCTION

t bo el b tte
tot l
tet
70F, DISTINCTION

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

80dF, DISTINCTION
** Kun på HEAVY-chassis.

t

t ut t

e

tilo

e

te

Hindrer at hjulene sperres ved bremsing,
optimaliserer bremseavstanden, sikrer at
bobilen beholder sin svingkraft.

oto
Den nyeste europeiske standard som setter
maksimumsgrenser for forurensende utslipp
for kjøretøy med hjul. Garanterer er mer
miljøvennlig kjøretøy.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

t ol e

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

l

System for å automatisk opprettholde
hastigheten på kjøretøyer for å øke
kjørekomforten.

oll o

legg

e u

Aircondition i førerhuset gjør det lettere å
konsentrere seg om kjøringen selv om det
er varmt ute.

ute

For å beskytte deg i tilfelle kollisjon,
og dermed unngå voldsomt sammenstøt
med deler av kjøretøyets utstyr.

Sjåfør
Passasjer

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION
70F, DISTINCTION
6F, 8F, 80dF

e egule b e

Tilpasses dine behov for å øke
kjørekomforten.

70F, DISTINCTION

Manuell

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

70F, DISTINCTION

6F, 8F, 80dF

Automatisk

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

6F, 8F, 80dF

tell ge t b

e

te

Holder deg informert om gjenværende
batteritid (varighet) avhengig av det
nåværende energiforbruket.

70F, DISTINCTION

et til e
Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet.

80dF, DISTINCTION

e u ete

v

llv

Materialer lignende de som brukes i
hjemmet ditt, som respekterer standarder
for matsikkerhet (polyetylen). Halvstive
rør med hurtigkoblinger, med sentralisert
distribusjonsrør. Krets til spillvann: stive rør.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

Plasser i kjøreretning: modulerbar benk

« Coming home »-funksjon

Benker med modulerbare seter så setene kan settes slik at de kan brukes
i kjøreretning med sikkerhetsbelte når bobilen kjøres.
I en håndvending gjøres benken om etter dine ønsker.

Automatisk tenning av utelyset ved hjelp av
sentrallåsen.

6F, 70F, 850F, 866F, 883F, 896F, 80dF, DISTINCTION

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

Utvendige sidespeil
Elektriske, med varme.

Belter i baksetene
Av busstypen.
Elektriske,
med varme.
Hvite.

70F

8F, 80dF (dobbel sikt:

6F

som ekstrautstyr)

Av busstypen. Elektrisk, oppvarmede med dobbel
sikt. To-farget.

i66, i86, i96, i165,
i190

i1066, i1090

Aluminiumsfelger

2

696F

3

6F, 8F

6F, 8F

e

ti oll o

te

Gjør det mulig å bruke gass under kjøringen for å
varme opp bodelen eller varmekretsen. I tilfelle
ulykke, slår systemet av gassen selv før kretsene
eller apparatene blir skadet.

8066dF, 8096dF, i96
(15" LIGHT / 16" HEAVY),
i1066, i1090 (16")
70F, 80dF, DISTINCTION

t ut t

e

4

696F hvis HEAVY

6F, 8F

t

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

ve te

Lag din egen ytre stil med felgene nedenfor som tilbys som ekstrautstyr:
1 FIAT-felger i lettmetall 15" LIGHT (3,5 T eller 3,65 T)
2 FIAT-felger i lettmetall 16" LIGHT (3,5 T eller 3,65 T)
3 FIAT-felger i lettmetall 16" i HEAVY (4,4 T)
4 15’’ og 16’’ SCORPION-felger i lettmetall i LIGHT (3,5 T eller 3,7 T) /
16’’ HEAVY (4,4 T)
16’’ felger: bilhøyde + 4,5 cm.
1

Modellene med sitteplasser i kjøreretningen samt
visse sidebenker, er utstyrt med sikkerhetsbelte bak.
Alle modellene er utstyrt med minst 4 trepunktsbelter
(inkludert med plasser i førerkabinen).

70F, DISTINCTION
6F, 8F, 80dF

Senger
e t l e g ele t

Helning av sengens hodeende på permanent seng

e u te b

Velg etter smak og behag. For å kunne tilby en stor garasje med mye
oppbevaringsplass.

Sittestillingen i sengen er behagelig for å lese eller se en film (elektrisk
justering for i1066, i1090).

686F, 70F, 880F, 8086dF, DISTINCTION

70F, DISTINCTION
6F (unntatt 650F), 8F (unntatt 850F), 80dF

Elektrisk førerhusseng

Stor sentral seng

For å gjøre livet ombord enklere, kan
førerhussengen styres av en elektrisk motor.

En madrass i XL-størrelse (150 x 194 cm) eller
-st rrelse (160 1 6 cm) for en forbedret
komfort.

i165, i190, i1066, i1090
i66, i86, i96

: 686F, 880F, 8086dF, i86

e

b

e gebu

til e t l e g

Frigjør passasjen for å gjøre det enklere å gå
rundt sengen.

686F, 880F, 8086dF, i86

: 696F, 7096F, 896F, 8096dF, i96, i190,
i1090 (lengde 198 cm)

Skap, enkeltsenger

Overmadrass med formminne

Sengens fotende kan heves for å forenkle
tilgangen.

Overmadrass med formminne som gir estetikk. beskyttelse og komfort. Tilpasser seg effektivt
den sovende kroppen. Utstyrt med en dagside i pent stoff, og en nattside med strekkstoff
på viskoelastisk skum SENSUS, 50 kg/m3.

666F, 855F, 866F, 8066dF, i66

6F, 8F, 80dF
70F, DISTINCTION
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Livet ombord
le

g g

e

e u

ullb e ble

Nedfellbare isotermiske blendingsgardiner til
førerhusdøren og på skinner til frontruten.

Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin
til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp
(synlighet).

6F, 70F

8F, 80dF, DISTINCTION

g g

e

Undersiden av førerhussengene i de
helintegrerte modellene er utstyrt med manuelle
og innebygde rullegardiner.

8F, 80dF, DISTINCTION

Elektrisk: i1066, i1090

lo gbo

e tele o ot

o ule b t

Gir en ekstra sengeplass siden
spisebordet kan gjøres om til en seng.

lo gbo

o be

Bordplaten kan forflyttes på langs, på tvers og
kan roteres. Plass til å bevege seg rundt bordet,
og i førerhuset mot kjøkkenet.

e

e

e

lo ge

Nyt komforten av en stor åpen salong
for å ta i mot dine gjester, med klaffbord som
standard for å gjøre tilgangen til bodelen
enklere.

e-to-face
Fac

in g

l

iv

Uten senkeseng: 6F, 70F
Med ekstrautstyr senkeseng: 650F

room seati

666F, 686F, 696F, 7096F, 866F, 883F, 896F, 80dF,

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

i66, i86, i96

Med førerhusseng: 850F, i165, i190, i1066, i1090
/ Med ekstrautstyr uten førerhusseng: 8F, 80dF,
DISTINCTION (unntatt i1066, i1090)

le e
lo ge

o be

e

e

e

ti

u

e

u

e

eg u

e

Få full utnyttelse av skuffene i salongen din.

ulvte

e

Lyst gulvteppe for mer lys.

Bedre komfort under reisen.

i165, i190, i1066, i1090

Armlener på sofabenken i den åpne salongen:
7096F, 80dF, i66, i86, i96
Armelener på sofabenken på høyre side: 7065F,
i165, i190, i1066, i1090

t

t ut t

e

ng

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

e v e

e ve

Slipper ut røyk og damp fra matlagingen for en
høyere komfort. LED-belysning.

70F, DISTINCTION

6F, 8F, 80dF

g le

te

Avtakbar serveringsbordplate
(benk i kjøreretning).

e u e g

Med teleskopisk salongbordben
for sengeposisjon.

8F, 80dF, DISTINCTION (unntatt i1066, i1090)

70F, DISTINCTION

Innfelt: 6F, 70F, DISTINCTION

te

u

t

Dra nytte av en utendørs dusj
i bagasjerommet (varmt/kaldt vann)
og hold bobilen ren.

70F, DISTINCTION

o t

eo

et t

g

Åpning og lukking med trykk gjør det mulig
med en enkel håndtering uten at det går utover
dørenes tetthet.

to

Soverommet:
Badet:
Vårt ønske er at
komfort er stikkordet.
du skal kunne sove godt.

Lasterom: for å lade opp
apparatene dine.

Åpning/lukking av ventilen ved et enkelt trykk
på en knapp, for å tømme ut spillvann.

til bo ele

En stor åpning for å gjøre det enklere å gå inn og ut av kjøretøyet, samtidig
som du beholder en salong med en komfortabel størrelse.

L: 540 mm

70F, DISTINCTION

g

Tømming av ferskvannstank og spillvannstank:
i1066, i1090

* Håndtak integrert i dørene.

te

g etve til o t

DISTINCTION

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION*

6F, 8F, 80dF

ti

til b g

6F, 70F, 8F, 80dF,

6F, 70F, 8F, 80dF,

665F, 666F, 696F, 70F, 866F, 896F,

DISTINCTION

DISTINCTION

80dF (unntatt 8086dF), i66, i96

XL: 625 mm

i165, i190, i1066, i1090

94

95

Oppvarming
Utvendig førerhuskledning for ekstremt
lave temperaturer
Utvendig isotermisk beskyttelse, utviklet
av RAPIDO, sikrer maksimal sommer- og
vinterbeskyttelse. Den isolerer mot termiske
endringer i bilen og hindrer dugg på frontruten.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

Dobbel vindu

ele

På siderutene (unntatt førerdør) på førerhuset
foran for å forbedre isolasjonen i førerhuset.

g til o t ute

Varmeledning TRUMA plassert ved bunnen av
frontruten. Spesielt effektiv for å varme opp
dette kalde området. Ikke kompatibelt med
WEBASTO varmesystem for førerhus.

80dF (unntatt 8065dF), i86, i96

i1066, i1090
8F, 80dF, DISTINCTION (unntatt i1066, i1090)

Gulvvarme

Førerhusvarme WEBASTO

Avgir en mild varme på gulvet slik at du føler deg behagelig varm.
1 Et elektrisk komposittbelegg integrert i gulvet. Fungerer på 230 V
2 Vannoppvarmet gulvvarme, koblet til oppvarmingssystemet ALDE

Luftvarmesystemet drives av bilens drivstoff (diesel). Varmeanlegget har et
lavt forbruk, og er spesielt tilpasset lange perioder uten motoroppvarming
(netter, lange pauser), og systemet avgir varme med en gang varmeanlegget
aktiveres slik at temperaturen raskt stiger. Supplerer TRUMA- eller ALDEoppvarmingen.

6F, 70F, 8F

1

8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION (unntatt i86)

2

8F, 80dF, DISTINCTION

TRUMA Combi 6 EH med iNet

iNet

Tillater en forbedret oppvarmingskapasitet, og
sparing av gass, takket være elektrisk energi
når du er koblet til strømnettet. INet-funksjon
inkludert.

Gir deg muligheten til å styre
oppvarmingssystemet fra en smarttelefon eller
et nettbrett.

i86, i96

696F, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION

6F, 8F, 80dF

Standard

Ekstrautstyr

Pakke

D v

e

e til

b

Komplettere kjøretøyets ALDE-system med en
varmematte til kabin (ALDE-oppvarming
er obligatorisk). Et innovativt system som
gjør det mulig å koble ALDE-systemet til
varmematten i kabinen. Varmen fordeles
dermed jevnt, så det blir slutt på kalde områder!

665 F, 70 F, 8065dF, 8066dF, 8096dF,
DISTINCTION (unntatt i86)

Lyd og video
Ryggekamera
D g og

t o

o
v
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u te b
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o t oll ove

LED-projektor med storskjerm med elektrisk
styring. LED-stemmingsbelysning.

Kameraet er tilkoblet en innebygd skjerm i
dashbordet.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

oe

e ge

Kontroll over radioen fra sengen
(ON/OFF, volum og kanaler) for en større
komfort.

70F, DISTINCTION

8094dF

Toveis kamera: i1066, i1090

Lyd- og videoutstyr: som på kino!

Opplegg som standard DVD/HDMI*

KENWOOD® multimediastasjon: DVD/MP3/DIVX/USB/skjerm til
ryggekamera, innebygd i dashbordet og er utstyrt med en HD LCD 2 DIN
berøringsskjerm i farger. Lar deg spille av DVD-plater, lytte til ditt eget
utvalg av musikk, ved hjelp av tilkoplingen for IPOD eller MP3 via USB
og SD-kortleser, og bruke skjermen til å se bakover med kameraet.

Enkelte bilradioer kan spille DVD-plater. Til dette formålet har RAPIDO lagt
en audio/video-kabel fra dashbordet til TV-møbelet.
En HDMI-tilkobling lar deg koble til et annet TV på soverommet.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

* Kun for modeller som har en andre TV-plassering på soverommet.

vg

o

D®

Indikerer spesifikke ruter som er utviklet etter
kjøretøyets høyde, vekt, lenge, bredde. Det er nok å oppgi kjøretøyets
størrelse, og la Garmin KENWOOD®-systemet vise veien.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION

og

le

e

Pakken består av:
1 subwoofer
2 høyttalere på salongen
2 høyttalere på soverommet
Lyden fordeles dermed likt over hele bodelen slik at du oppnår en
enestående kvalitetslyd.

6F, 70F, 8F, 80dF, DISTINCTION
* Kun tilgjengelig på bestilling til fabrikken.
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PUTER SOM STÅR I STIL MED
MØBELINNREDNINGEN DIN
Et sett med 3 puter med unike motiver følger med interiøret
ditt. I fullstendig harmoni med interiøret ditt, og vil være den
siste detaljen du trenger for en elegant fullførelse.

Velg innredning,

LAG DIN EGEN RAPIDO

Lag din egen RAPIDO! og velg blant våre møbler og innredninger.
Du kan gjøre dine egne kombinasjoner for å gjøre din RAPIDO til et sted du vil føle deg som hjemme!

Møbler

CASTELLO

ELEGANCE

ELEGANCE BRILLANT

6 F, 7 0 F, 8 F, 8 0 d F, D I S T I N C T I O N

6 F, 8 F, 8 0 d F, D I S T I N C T I O N

70F

Moderne farger, med blank overflate.

Varm og raffinert, med tilstedeværelse av
massiv lønn.

Varm og raffinert, med tilstedeværelse av
massiv lønn og blank overflate.

SERIE DISTINCTION
Uansett hvilken innredning du velger, vil du
kunne dra nytte av en elegant og moderne design
med DISTINCTION-serien.

CASTELLO-innredning

ELEGANCE-innredning

Se t e r
STOFFER

SKINNSETER

STOFFER TEP*

* Polyamidbelagt stoﬀ.

HARMONI
Salongene har en moderne stil, med fokus på komfort: Setene
i førerhuset matcher fargene i rommet, og har integrerte
hodestøtter...
Rommene er utstyrt med puter som gir en koselig atmosfære
i rommet.

SERIE 6F

SERIE 70F

SERIE 8F

SERIE 80dF

SERIE
DISTINCTION

Denver
Vérone
Détroit
Manchester

3 SERIER MED FORSKJELLIGE GARDINER
MATCHER STOFFENE I INTERIØRET

Montréal

Japanske gardiner, med skyvedører på seriene 6F, 8F og 80dF.
Persienner i nautisk stil på 70F-serien.
Gardiner på opplyste gardinstenger på DISTINCTION-serien.

Paris

Murano
696F

8066dF, 8096dF i96, i1066, i1090

Austin
Riga
Tilgjengelig som standard

Tilgjengelig mot pristillegg

Ikke tilgjengelig
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ELEKTRISK GULVVARME
ELLER VARMENDE DOBBELTGULV
TRUMA EH VARMEAPPARAT & INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT
**SELECT-PAKKE (6F, 8F, 80dF-SERIEN) /
***EXECUTIVE-PAKKE (70F, DISTINCTION -SERIEN)
TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS
OPPVARMET SPILLVANNSTANK
ESP, TRACTION+
STABILISERINGSSYLINDRE BAK
SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
KLAPP BORD

**SELECT-pakken inneholder blan
annet og avhengig av modeller:
AIRBAG PASSASJER
CRUISE CONTROL

t

SJON
SIDESPEIL MED AVISINGSFUNK
TTALERE
®
HØY
OG
EREO
BILST
D
WOO
KEN
RYGGEKAMERA
NEDFELLBARE ISOTERMISKE
BLENDINGSGARDINER TIL
NER
FØRERHUSDØREN OG PÅ SKIN
TIL FRONTRUTEN
BODELSDØR MED FAST VINDU
OG INTEGRERT SØPPELBØTTE
HØYTTALERE I BODELEN
MYGGNETT I BODELSDØR

er
***EXECUTIVE-pakken innehold
:
blant annet og avhengig av modeller
BATTERITID
IBS: VISNING AV GJENVÆRENDE
REN
RDØ
FØRE
2-PUNKTS DØRLÅS PÅ
MINNE
OVERMADRASS MED FORM
PÅ PERMANENT SENG
RATT OG GIRSPAK I SKINN

®
-RADIO
RATTKONTROLL FOR KENWOOD
(ON/OFF,
KONTROLL OVER RADIOEN
SENGEN
VOLUM OG KANALER) FRA

TÅKELYS
KROMMET INNRAMMING
AV INSTRUMENTER
...*

* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesiﬁkasjonene for dette utstyret er
ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.

RAPIDO 2019
mer skandinavisk enn aldri før

RAPIDO 2019

RCS Laval 440 234 599 - Ph. : P. Rebmann, Istock, Getty images, Équipe cycliste GROUPAMA-FDJ : Thomas MAHEUX - Stylisme : Emilie BERGER - Édition 09/2018 (NOR)

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2019 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske
distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset
nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

FRANSK LIVSKUNST & KNOWHOW

Trykt i Mayenne

For alle, våre norske, svenske, ﬁnske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter
til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt
optimert, og spesiﬁkt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne
spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

www.rapido.fr
414 RUE DES PERROUINS – CS 20019 – 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71
Visse modeller som er avbildet i denne katalogen, kan være presentert med ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del
av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene
oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten forhåndsvarsel. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, utgjør
den ingen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

Ferda Grimstad

Grøm Næringspark 2, 4887 Grimstad
Tlf 970 55 666

Ferda Fauske

Finneidgata 3, 8210 Fauske
Tlf 48 88 66 55

Ferda Bjerkvik

Nordmoveien 165, 8530 Bjerkvik
Tlf 48 88 66 55

ferda.no

Ferda Nordkjosbotn

Sentrumsveien 12, 9040 Nordkjosbotn
Tlf 48 88 66 55

