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Selve referansen 
for bobiler



Det var min far, Constant ROUSSEAU, som for 70 år siden 
startet bedriften. Han var møbelsnekker av yrke, og da han 
laget sin første bobil i 1961, hadde han kun én tanke i hodet: 
« skape noe fi nt som alle kunne ha glede av. » 
Hans oppfi nnsomhet 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 trafi kerte strekninger og på landeveien, ombord i din 
egen RAPIDO.

Kjære
bobilentusiaster

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 fi nere 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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Talent og 
godt håndverk

Vi er stolte av hver idé, av hver intuisjon, av hvert eneste kyndige blikk. 
Men mest av alt er vi stolte av de som utfører arbeidet, for uten godt håndverk ville ikke kjøretøyet holde mål. 
Bare fagfolk vet nøyaktig hvordan jobben skal gjøres, og når man vet at man skal legge til rette for gode 
reiseopplevelser, er det bare presisjon som teller! Hatten av for våre designere, snekkere, elektrikere, 
og ingeniører... Vi er stolte av de kvinner og menn som arbeider hos oss, som vet at reiselysten må stå i fokus, 
og som alltid lar kjærligheten til godt håndverk være sin drivkraft.
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Anerkjent  
kvalitet

Vi er fullt klar over at det er kvalitet som i første rekke vil tiltale kunden. Vi ønsker å se våre kunder 
tilfreds, og har derfor implementert strenge kvalitetsprosesser i produksjonen vår, som alle 
RAPIDO’s medarbeidere bestreber seg på å følge.

Under produktets utviklingsfase, foretar vi en hel rekke 
tester med tanke på å forbedre bilene våre.
Ved å teste kjøretøyene på bane, ser vi om bilene holder 
mål, og sammen med resultatene av testene som utføres 
i kjølerom, har vi grunnlag for å garantere at de forkjellige 
modellene våre møter kravene som stilles til dem, og  
kan brukes året rundt. Vi har funnet tekniske løsninger 
for å bekjempe varmetap i bilene. Disse løsningene har 
fått god mottagelse av våre nordiske kunder og generelt 
sett av dem som gjerne drar til vintersportdestinasjoner i 
vinterhalvåret.

Og fordi vi vet at ingen testsituasjon vil være like ekte som 
å oppleve en gitt situasjon i virkeligheten, har vi inngått 
samarbeid med enkelte av dem som legger ut på veien 
med bobil, og som ikke er redde for å kjøre tusenvis av 
kilometer med bilene våre. Deres tilbakemeldinger er gull 
verdt! Vi får vite hvordan bilen tåler reelle påkjenninger, 
og denne informasjonen er av største betydning for oss, 
når vi sammenholder den med resultatene av de vanlige 
fabrikktestene.
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Under produksjonen blir hvert kjøretøy kontinuerlig 
kontrollert av operatørene. Hvert punkt som etter utredning 
viser seg mulig å forbedre vil deretter føre til konkrete tiltak 

for å forbedre de modellene det gjelder. 
Når et kjøretøy kommer til siste del av produksjonskjeden, 

utfører en kvalitetskontrollør en rekke funksjonelle og 
visuelle tester. Mer enn 100 punkter sjekkes. 

Dersom man konstaterer at et ferdig produkt ikke svarer til 
våre kvalitetskrav, vil det tas inn for korrigering.

I tillegg blir enkelte biler tilfeldig plukket ut fra 
produksjonskjeden for å kontrolleres grundig av et eget 

team. Vi legger ut på veien med noen av bilene for eventuelt 
å identifi sere ting som bare er påviselige når kjøretøyet 

kjører (støy, hvordan kjøretøyet oppfører seg, osv). 

Og fordi kundenes tilfredshet er noe som angår 
oss alle, lar vi hvert år samtlige medarbeidere i RAPIDO’s 

stab gjennomgå en evaluering.

Siste fase i produksjonsskjeden er en test som går ut 
på å kjøre bilen gjennom en tunnel 

med vannsprut for å sjekke at den er tett nok. 
Vi kan dermed gi våre kunder 5 års 

vanntetthetsgaranti.

Det jeg setter mest 
pris på? 

Møte 
RAPIDO bobiler på 

veien og kjenne at jeg 
er stolt av å ha vært 
med på å bygge den!

Tiphanie, 
montør av fritidsbiler
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2020

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. Alt møbelhåndverk 
hos RAPIDO er av høy produksjonskvalitet: Det 
er like produkjsonsprosedyrer for alle møblene i 
hver serie, lakkering gjøres for hånd, og alt blir like 
nøye kontrollert. RAPIDO har fått anerkjennelse 
i hele Europa for høy produktkvalitet og godt 
utført håndverk.

Et unikt, 
lunt interiør

Interiør ELEGANCE (DISTINCTION)

RAPIDO’s interiørstil særpreges av lunhet, og faktisk skal du lete lenge før du fi nner noe 
tilsvarende. Det var slik Constant ROUSSEAU ville ha det. Han var møbelsnekker av yrke 
og grunnla bedriften i 1961. Vi viderefører hans knowhow.

Nytt interiør DUNA (M)

Nyheter DUNA :
- Ny, renskåren design
 -  Overskapsdørene er hvite og glanset
-  Resolutt moderne horizontale linjer
-  Raffi nert interiør 

hvor kontrastene utfordrer hverandre
-  Ny utforming av dekorlist under skapdør
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Nytt interiør ELEGANCE 
(6F, 8F, 80dF), med massiv lønn

Interiør CASTELLO 
(6F, 8F, 80dF), ny møbelserie 

med blank fi nish

Nyheter CASTELLO / ELEGANCE :
- Ny, renskåren design 
-  Nytt interiør (ELEGANCE)
- Ny form på døren
-  Ny dekor tvers over dørbekledningen 

og kromlist (CASTELLO)
-  Ny utforming av dekorlist under skapdør
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Komfort uten 
sidestykke

Vi i RAPIDO er svært opptatt av at bobilen skal være komfortabel over hele linjen. Finnes det noe 
deiligere enn å trekke seg tilbake til den hjemmekoselige bobilen sin om kvelden, etter å ha trasket 
gatelangs i en landsby som man akkurat har oppdaget?

RAPIDO ønsker at man skal kunne sove 
godt ombord i bilen, og har derfor valgt 
ut de aller beste referansene innen 
sovekomfort. Alle våre madrasser er 
laget av BULTEX® skum, og ligger på 
sengebunner med aluminiumsramme 
med sjiktlimte, bevegelige lameller 
(separate, bevegelige fjærer på 
DISTINCTION i10). Lamellbunnen gir 
naturlig lufting til madrassen, noe 
som bidrar til å øke dens levetid. Med 
lamellbunn blir det også totalt sett 
bedre luftsirkulasjon. Lamellbunnen 
gjør at sengebunnen kan tilpasse seg 
kroppens stilling og bevegelser på 
madrassen under søvnen.

Det er da man vet å verdsette den 
komfortable sofaen i sittegruppen, som er 
laget av høyelastisk skum 
med høy tetthet, utvalgt av RAPIDO. 
De nye armlenene* gir maks komfort, 
du kan senke skuldrene og bare nyte 
tilværelsen! 

Disse armlenene er veldig praktiske; de inngår 
i prosessen når man vil gjøre om sofaen til 
seter i kjøreretning, - og dermed er det over 
og ut med de ekstra-elementene man før 
måtte dra på!

Og for å øke komforten ytterligere, har 
RAPIDO utviklet en overmadrass med 
formminne (bestilles separat for Seriene 
6F, 8F, 80dF, M; PACK EXECUTIVE for 
Serien DISTINCTION). 
Den tilpasser seg effektivt kroppen din 
når du sover, samtidig som kroppens 
bevegelser blir mykt dempet.

* Unntatt 855F, 880F.
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  www.rapido.fr

2020ALDE varmeanlegg 
under førerhussetene 
(alt etter hvilken 
modell man bestiller)

Platevarmeveksler: 
utnytter motorvarmen 
for å varme opp ALDE 
oppvarmingssystemet

Håndkleholder med 
varemeovn bak (i1066, 
i1090)

Adskilt justering 
av temperaturen 
i soverommet

Full oppvarming 
av førerhuset

Tvunget luftbevegelse for 
raskere temperaturøkning

Full oppvarming 
av dobbeltgulvet 
med lufteluker

Frost Control: 
automatisk tømming av 
vannkretsen i tilfelle fare for 
frost

Avbildet skjema og utstyr varierer alt etter modell.

Komforten ombord i bobilen din er beroende 
på temperaturen i bobilen din. Derfor har RAPIDO utviklet 
fl ere teknologier, og du vil alltid fi nne et system som passer til 
dine behov. TRUMA varmeanlegg fungerer både med gass og 
med elektrisitet (EH-ekstrautstyr). 
Varmluften fordeles på optimalt vis i bodelen takket være fl ere 
ventiler. 

Forøvrig har RAPIDO opparbeidet seg solid erfaring på dette 
punktet takket være ALDE varmeanlegg, og har utviklet 
et driftssikkert system som er blitt sertifi sert GRADE 3. 
Gassvarmeren forsyner en krets av rør, og varmeovner sørger 
for at varmluften sirkulerer langs ytterveggene. 

Se videoen med alt du 
trenger å vite om GRADE-3-
sertifi kasjonen på

INNOVASJON

Bordbein med varmediffusjon
Rapido har utviklet et 
bordbein med varmediffusjon 
som gjør varmeanlegget 
ditt enda mer effektivt. 
Bordbeinet er innlemmet i 
fyringsanlegget, og sørger 
for en jven varmediffusjon i 
salongen. Et pluss som innbyr 
til å bli sittende lenge rundt 
middagsbordet når du har 
venner innom.

Som standard på 8065dF, 
8066dF, 8096dF, i66, i96, M. 
Ikke kompatibelt med bordbein 
som kan trekkes ut.
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Skapplass og 
oppbevaringsmuligheter

Du vil alltid fi nne en god mulighet for oppbevaring av saker og ting, 
enten i kjøretøyets struktur, eller inne i boavdelingen.

Dobbeltgulv til oppbevaring

Seriene 80dF, DISTINCTION, M

  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. 

  Filtbelegg på de fl atene som dobbeltgulvet 
hviler på, slik at man får mindre friksjon, og 
dermed mindre støy under kjøring.
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Oppbevaringsbokser innvendig
Disse lukene gir bedre oppbevaringskapasitet og 
gjør det enkelt å lagre det du skal ha med deg 
under reisen (serie 8F).

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.

  Bagasjerom med variabel høyde. Reguleres 
elektrisk på modellene med seng i midten 
(unntatt 656F, 856F).

  Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og 
høyre side for enkel lasting (avhengig av 
modell).

  Oppvarmet bagasjerom/garasje for å unngå 
varmetap.

 Oppbevaringsskuff
Stor oppbevaringsskuff i front 
under sentral seng (unntatt 
656F og 856F) for saker som 
krever mye plass.
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En konstruksjon 
av høy kvalitet

Teknisk innovasjon er forankret 
i RAPIDOs gener. 
NOVATECH’s byggemåte garanterer 
komfort og lang levetid 
for bobilen din.
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  www.rapido.fr

Vi snakker beskyttelse
Standarden er 100% polyester

+ Polyuretan
+ Gelcoat « høyteknologi »

=
En trio som vi virkelig satser på, når det gjelder 

å sørge for at bobilen din skal kunne få 
en lang levetid.

Isolering
Styrofoam med god 

lyd- og varmeisolerende effekt.

En smart 
konstruksjon

Bagasjerommene er selvbærende, 
(og laget av slitesterk polyuretan 

på seriene 80dF, DISTINCTION, M).
Takket være deres konstruksjon,

kan RAPIDO’s bagasjerom tåle en last på 150 kg 
(300 kg med HEAVY-chassis). 

Sjekk ut NOVATECH på video på
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Designet 
for våre kunder

Vi gjorde våre første erfaringer med bobil 
da vi la ut på landeveien 
med en van som vi selv hadde 
innredet. Vi kjørte gjennom 

Sveits, på kryss og tvers, og også 
store deler av Europa! Litt etter litt 
ble vi fl inke til å benytte oss av 
ekstrautstyr, fi kk klarhet i hvilke 
behov vi hadde, og klarte å gjøre 
det beste ut av romløsningen. 
Ettersom vi jevnlig oppgraderte 
kjøretøyet for å få bedre komfort, 
endte vi opp med å skaffe oss 
en helintegrert bobil. RAPIDO 
var et merke som lenge hadde 
tiltalt oss, og vi ble begeistret for 
den innoverende innredningen, 
og ikke minst for den utmerkede 
produksjonskvaliteten.

I 2004 la vi ut på en rundtur i Sverige, Norge og 
Nederland med modell 985, som vi da fi kk testet 
til gangs. Vi dro også på tur til Sveits og Frankrike, 
samme hvilken tid på året det var. 
Med bobilen dro vi altså til destinasjoner langt unna 
i sommerperioden, og til fjells om vinteren. På denne 
måten oppdaget vi mange skisteder og vinteråpne 
campingplasser hjemme i Frankrike. Vi var innom 
både Le Grand Bornand, Les Saisies, Méribel og les 
Menuires.

For å innvie det nye kjøretøyet vårt, hadde vi bestemt oss for å 
dra opp til Island. En 3425 km lang reise! Der oppe var naturen 
ublid. Men det interessante var vulkanene. De er blant de mest 
aktive i hele verden. Kun riksvei 1 er asfaltert! De andre veiene har 
grusdekke, og veikantene er ikke så stabile at det gjør noe... Det var 
litt av et eventyr vi hadde begitt oss ut på! Bilen måtte pent vise 
hva den var god for: reisen bød på endel situasjoner hvor vi fi kk 
bekreftet av vår RAPIDO var solid, og skikkelig skrudd sammen! 
Vi dro for å se fl ere av de fl otte fossene, reiste gjennom islandsk 

I 2017 kjøpte vi oss en helintegrert 
modell (8096dF.) Vi falt for den åpne 
salongløsningen med sofaer vis-à-vis, og 
de klart adkskilte sonene innvendig. Bilen 
var veldig godt utstyrt, og det var bare 
å få tak i en brenselcelle, slik at vi fi kk 
maksimal autonomi, og en parabolantenne 
for å kunne ha dekning overalt. 
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www.rapido.fr

Et nettverk 
med 155 
salgssteder

RAPIDO har plukket ut sine 
distributører med omhu, utifra 
kvaliteten på deres tjenester.

månelandskap og fi kk møte befolkningen, som er 
ganske brokete. Vi fi kk også se Lundefuglen, som er 
«stjernen» blant de mange fugleartene der på øya. 
For oss er vår RAPIDO bobil det desidert 
beste overnattingstilbud vi kan få! Og 
reisen i seg selv er ofte like interessant 
som det stedet vi er på vei til!

Bernard & Rose-Marie Aeby
baebyphoto.jimdo.com

For oss 
er vår RAPIDO 

bobil det 
desidert beste 

overnattingstilbud 
vi kan få! 

En oppdatert forhandlerliste finnes på



SERIE 6F* SERIE 8F SERIE 80dF SERIE DISTINCTION SERIE M

656F  6,79 m  2020   856F  6,79 m  2020   8086dF  7,20 m  2020   i86  7,25 m  2020 M96  7,54 m    

686F  7,20 m  2020   880F  7,04 m  8096dF  7,49 m   i96  7,54 m  

696F  7,49 m 896F  7,49 m i190  7,99 m              

i1090  8,79 m  

665F  7,49 m  855F  6,94 m  8065dF  7,49 m  i66  7,54 m  M66  7,54 m    

666F  7,49 m 866F  7,49 m  8066dF  7,49 m    i165  7,99 m  

i1066  8,79 m  

883F  6,99 m 8094dF  7,49 m
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Begynn med å velge 
innredning når
DU SKAL VELGE DIN 
RAPIDO

HALVINTEGRERTE
modeller

Halvintegrerte modeller med FIAT 
spesialchassis, med bredere sporvidde bak

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

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

SENTRAL SENG, ELEKTRISK 
HØYDEJUSTERBAR MED STORT 
BAGASJEROM 

Men ikke for 656 F og 856 F

ENKELTSENGER

TVERRSENG OVER 
BAGASJEROM

SENKESENG FØRERHUS

* Senkesengen kan fås som ekstrautstyr på alle modeller i serien 6F

ALDE STANDARD



SERIE 6F* SERIE 8F SERIE 80dF SERIE DISTINCTION SERIE M

656F  6,79 m  2020   856F  6,79 m  2020   8086dF  7,20 m  2020   i86  7,25 m  2020 M96  7,54 m    

686F  7,20 m  2020   880F  7,04 m  8096dF  7,49 m   i96  7,54 m  

696F  7,49 m 896F  7,49 m i190  7,99 m              

i1090  8,79 m  

665F  7,49 m  855F  6,94 m  8065dF  7,49 m  i66  7,54 m  M66  7,54 m    

666F  7,49 m 866F  7,49 m  8066dF  7,49 m    i165  7,99 m  

i1066  8,79 m  

883F  6,99 m 8094dF  7,49 m
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2020

2020

HALVINTEGRERTE
modeller

HELINTEGRERTE 
modeller

Halvintegrerte modeller med FIAT 
spesialchassis, med bredere sporvidde bak

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

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

SENTRAL SENG, ELEKTRISK 
HØYDEJUSTERBAR MED STORT 
BAGASJEROM 

Men ikke for 656 F og 856 F

ENKELTSENGER

TVERRSENG OVER 
BAGASJEROM

SENKESENG FØRERHUS

ALDE EKSTRAUTSTYR

ALDE STANDARD

ALDE EKSTRAUTSTYR

ALDE STANDARD

ALDE STANDARD

ALDE STANDARD

ALDE STANDARD

ALDE STANDARD

ALDE EKSTRAUTSTYR

ALDE EKSTRAUTSTYR

ALDE EKSTRAUTSTYR



SERIE 
6F

22

Velværet 
begynner her

6F-serien nyter godt av all RAPIDOs knowhow 
og den gode smaken som gir vakker utførelse 
ned til de minste detaljer. Sjenerøst 
standardutstyr, gir et vakkert interiør 
med redefi nerte områder, 
der lyset er en permanent gjest.

Bobilen har en elegant design, med profi lert 
overbygg og moderne utvendig dekor.
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7,49 m x 2,35 m

5  2+1  I 2+2**2+2*  
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666F

6,79 m x 2,35 m

4  2+1  I 2+2** 2+2*  

656F 2020

7,49 m x 2,35 m
665F

5  2+1  I 2+2+1**2+3*  

Halvintegrerte modeller med FIAT spesialchassis, med bredere sporvidde bak

NYHET

Høye 
enkeltsenger

Lave 
enkeltsengerALDE STANDARD
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686F
7,20 m x 2,35 m

4  2+1  I 2+2**  2+2*  

696F

5  2+1  I 2+2**  2+2*  

7,49 m x 2,35 m
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* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.
** Med senkeseng som ekstrautstyr.

NYHET

Ny ombygging av plass 
i kjøreretning
  Enkel og rask å utføre. Krever ikke noe 
ekstra element. I tillegg får man mer
lagringsplass under sofabenken.
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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

  Bodelens dør B: 540 mm 
(modeller ≥ 7,49 m)

Oppvarming
  Oppvarming ALDE Comfort Plus Arctic 
som standard på 665F

  Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP 
PLUS-varmestyring

  Antikollisjon-system, gjør det mulig å 
kjøre med gassoppvarming

Lagringsplass
  Oppvarmet bagasjerom/garasje
  LED lysrampe øverst i bagasjerommet

Interiør
  CASTELLO innredning:
 - Ny, renskåren design
- Ny form på døren
-  Skapdørene i bodelen 

har glanset finish
-  Ny dekor tvers over dørbekledningen 

og kromlist
-  Ny utforming av dekorlist under 

skapdør
-  Indirekte retrobelysning
-  «Push lock» lukkemekanisme

  ELEGANCE innredning:
 - Ny, renskåren design
-  Nytt interiør
-  Ny form på døren
-  Skapdørene i bodelen har dekorlist i 

massiv lønn
-   Ny utforming av dekorlist under 

skapdør
-  Indirekte retrobelysning
-  «Push lock» lukkemekanisme

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

  Stemningsbelysning 100 % LED salong, 
kjøkken og soverom

  Nytt laminatbelegg til arbeidsbenken 
og salongbordet

Salong
  Setene i salongen er laget av HR-skum 
av høy kvalitet, med høy fasthet

  Hodestøttene kan reguleres i høyden 
(sofabenk vendt mot kjøreretningen)
  Vi har gjort en liten plassendring for 
framovervendt sete sofabenker vis-à-vis 
i salongen

  Armlener på sofabenken i salongen
  Nok plass i salongen til å kunne bevege 
seg (uten opphøyd gulv)

  Møbel til flatskjerm-TV 21 tommer 

Kjøkken
  Skuffer i kjøkkeninnredningen med 
buede fronter i glanset hvit

  Skuffene i kjøkkeninnredningen 
er utstyrt med returfjærsystem og 
sentrallås

  Bedre plass på benkeplaten
  Luftig, bakbelyst kledning rundt 
kjøkkenvinduet

  Belysning under benkeplaten
  Stort AES-kjøleskap 149 L 
(142 L på 656F, 686F)

  Koketopp med 2 bluss i rustfritt 
stål, med adskilte, sorte deksler og 
piezoelektrisk tenner (kan fås med 
3 bluss)
  Rektangulær oppvaskkum i rustfritt 
stål
  Kjøkkenkran i forkrommet messing 
med blandebatteri i keramikk

 Bakbelyst krydderhylle
 Bakbelyst holder til tørkepapir

Bad
  Skapdører med glanset hvit utførelse 
  Rektangulær, termoformet vaskeservant 
med blandebatteri i messing, med 
keramikkpatron (unntatt 656F)

  Dusjkolonne med skifergrå overflate i 
plexiglass

  Takluke med mørk skjerm og myggnett
  Baderomstilbehør med detaljer i 
kromutførelse

  Tørkestativ
  Ny WC (unntatt 656F)
  Termoformet, lettspylt kammer for 
toalettkassett (unntatt 656F, 665F)

Polyuretanstruktur

100 % polyester

Med eller uten senkeseng

Standardutstyr

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

Halvintegrerte modeller med FIAT spesialchassis, med bredere sporvidde bak
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Soverom
  Permanent seng med madrassrammer i 
aluminium med lamellbunn

  Permanent seng med BULTEX®

skummadrass i god HR-kvalitet
  Uttrekkbar sengebunn til sentral seng 
(686F, 696F)

  Skråskåret, stort klesskap ved sengen 
midt på, med god plass (686F, 696F)

  Avrundet nattbord ved sengen for 
lettere tilgang til skap og hyller 
(686F, 696F)

  Oppbevaringsskuff under sentral seng 
(686F, 696F)

  Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene 
med 12 V-kontakt (686F, 696F)

  Plass for et ekstra TV på soverommet, 
med HDMI-forhåndskabling og 
12V-koaksial kabel

  Utstyr chassis
  Airbag førersiden
  Sentrallås på dørene, både i bodelen 
og i førerhuset

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

  Utstyr 
i førerhuset

  Nye koppholdere
  Manuelt klimaanlegg i førerhuset
  Kabindører med el-vinduer
  Leselampe med TOUCH-bryter i 
førerhuset

  Lettstelt gulvbelegg for overgangen 
førerhus/bodel

   Ryggekamera med nattsyn
   KENWOOD® multimediastasjon 
med 6,2’’ skjerm

   Airbag passasjerside
   Fartsholder med fartsbegrenser
   ESC med ASR (antispinn), 
ROM (anti-velting) og 
bakkestartassistent

   Elektriske utvendige bakspeil 
med avising

   Høyderegulerbare seter i førerhuset
   Nedfellbare isotermiske 
blendingsgardiner 
til førerhusdøren og på skinner 
til frontruten

SELECT-PAKKE (som ekstrautstyr)

For å få et enda bedre utstyrt kjøretøy:

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

   Myggnett på døren i bodelen
   Høyttalere i bodelen
   Integrert kjøkkenvifte med LED-
belysning 

   Automatisk gass-inverter 
Duo Control

Elektrisk senkeseng kan 
fås som ekstrautstyr 
på alle modeller
  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
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Halvintegrerte modeller med FIAT spesialchassis, med bredere sporvidde bak
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666F

Halvintegrerte modeller med FIAT spesialchassis, med bredere sporvidde bak
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696F
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   Stor åpen salong med benker på hver side
   XXL permanent seng: 160 x 196 cm
   Ytterligere lagringsplass i 
salongbenkene

     iNet, for fjernstyring av varmeanlegget ditt
   PREMIUM utvendig dekor
   Førerhus i metallic iron grey
   Grill i skinnende sort
   FIAT-felger i lettmetall 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.

En modell med 
mer eksklusivt utstyr 
til utførelsen 
Premium Edition
I tillegg til standardutstyret som er spesielt for 6F-serien.

Halvintegrerte modeller med FIAT spesialchassis, med bredere sporvidde bak
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SERIE 
8F

34

All den franske 
sjarmen samlet 
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. 

Bare vent; du vil helt sikkert falle for 
denne bobilen. Med kurvene på framparten 
er den er strøken utvendig, og elegant 
innvendig. 
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7,49 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**2+2*  

36

866F

6,94 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**2+2*  

855F

6,79 m x 2,35 m
856F

4  2+2  I 2+1**2+2*  

2020

Helintegrert FIAT-chassis med bredere sporvidde bak

NYHET

Høye 
enkeltsenger

Høye 
enkeltsenger
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880F
7,04 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**  2+2*  

883F

896F

5  2+2  I 2+1**  2+2*  

5  2+2  I 2+1**  2+2*  

6,99 m x 2,35 m

7,49 m x 2,35 m
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* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.
** Med alternativet uten førerhusseng.
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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
  Bodelens dør B: 540 mm 
(modeller ≥ 7,49 m)

Oppvarming
  Varmeanlegg TRUMA Combi 6 med CP 
PLUS-varmestyring

  Antikollisjon-system, gjør det mulig å 
kjøre med gassoppvarming

Lagringsplass
   Innvendige oppbevaringshyller 
under gulvet

  Oppvarmet bagasjerom/garasje
  LED lysrampe øverst i bagasjerommet

Interiør
  CASTELLO innredning:
 - Ny, renskåren design
- Ny form på døren
-  Skapdørene i bodelen har glanset finish
-  Ny dekor tvers over dørbekledningen og 

kromlist
-  Ny utforming av dekorlist under 

skapdørn
-  Indirekte retrobelysning
-  «Pushlock» lukkemekanisme

  ELEGANCE innredning:
 - Ny, renskåren design 
-  Nytt interiør
-  Ny form på døren
-  Skapdørene i bodelen har dekorlist 

i massiv lønn
-  Ny utforming av dekorlist under skapdør
-  Indirekte retrobelysning
-  «Pushlock» lukkemekanisme

   Underside av førerhussengen med TEP*-
kledning og stikninger

  Dekkstoff til førerhusseng med RAPIDO 
brodert inn

   Stemningsbelysning 100 % LED salong, 
kjøkken og soverom

  Nytt laminatbelegg til arbeidsbenken og 
salongbordet

Salong
  Setene i salongen er laget av HR-skum av 
høy kvalitet, med høy fasthet

  Hodestøttene kan reguleres i høyden 
(sofabenk vendt mot kjøreretningen)

  Vi har gjort en liten plassendring for 
framovervendt sete i sofabenker vis-à-vis 
i salongen

  Armlener på sofabenken i salongen 
(unntatt 855F, 880F)

  Nok plass i salongen til å kunne bevege 
seg (uten opphøyd gulv)

  Møbel til flatskjerm-TV 21 tommer

Kjøkken
  Skuffer i kjøkkeninnredningen 
med buede fronter i glanset hvit

  Skuffene i kjøkkeninnredningen 
er utstyrt med returfjærsystem 
og sentrallås

   Bedre plass på benkeplaten
   Luftig, bakbelyst kledning rundt 
kjøkkenvinduet

  Belysning under benkeplaten
  Stort AES-kjøleskap 149 L 
(135 L for 855F, 142 L for 856F)

  Koketopp med 2 bluss i rustfritt 
stål, med adskilte, sorte deksler og 
piezoelektrisk tenner (kan fås med 
3 bluss)
  Rektangulær oppvaskkum i rustfritt 
stål
   Kjøkkenkran i forkrommet messing 
med blandebatteri i keramikk

  Bakbelyst krydderhylle
  Bakbelyst holder til tørkepapir

Bad
  Skapdør med glanset hvit utførelse 
(unntatt 883F)

  Rektangulær termoformet designvask 
med batteri av messing og 
keramikkpatron (866F, 880F, 896F)

  Dusjkolonne med skifergrå 
overflate i plexiglass

  Takluke med mørk skjerm 
og myggnett

  Baderomstilbehør med detaljer i 
kromutførelse

  Tørkestativ
  Ny WC (unntatt 856F)
  Termoformet, lettspylt kammer 
for toalettkassett (unntatt 856F)

Polyuretanstruktur

Innvendige 
oppbevaringsbokser

100 % polyester

Standardutstyr

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

Helintegrert FIAT-chassis med bredere sporvidde bak
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Soverom
  Permanent seng med madrassrammer 
i aluminium med lamellbunn

  Permanent seng med BULTEX®

skummadrass i god HR-kvalitet
  Uttrekkbar sengebunn til sentral seng 
(880F, 896F)

  Skråskåret, stort klesskap ved sengen 
midt på, med god plass (880F, 896F)

  Avrundet nattbord ved sengen for 
lettere tilgang til skap og hyller

  Oppbevaringsskuff under sentral seng 
(880F, 896F)

   Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene 
med 12 V-kontakt (880F, 896F)

   Plass for et ekstra TV på soverommet, 
med HDMI-forhåndskabling og 
12V-koaksial kabel 

  Utstyr chassis
  Airbag førersiden
  Utvendige sidespeil som på buss, 
hvite

  Sentrallås på dørene, både i bodelen 
og førersiden

  « Coming home »-funksjon som består 
i at utelyset tennes automatisk og det 
elektriske stigtrinnet trekkes ut

  Utstyr i førerhuset
  Førerhusseng med stavbunn, BULTEX®-
skum madrass, trekkes ut ved hjelp 
av sylindere 

  Nye koppholdere
  Manuelt klimaanlegg i førerhuset
  Førerdør med elektrisk vindusrute

     Ryggekamera med nattsyn
   KENWOOD® multimediastasjon 
med 6,2’’ skjerm

   Airbag passasjerside
   Fartsholder med fartsbegrenser
   ESC med ASR (antispinn), 
ROM (anti-velting) og 
bakkestartassistent

   Elektriske utvendige bakspeil 
med avising

   Høyderegulerbare seter i førerhuset

SELECT-PAKKE (som ekstrautstyr)

For å få et enda bedre utstyrt kjøretøy:

   Dobbelbrettet skyvbar isotermisk 
blendingsgardin til frontrute: 
solskjerm (trekkes ned) og 
blendingsgardin (trekkes opp)

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

     Myggnett på døren i bodelen
   Høyttalere i bodelen
   Integrert kjøkkenvifte 
med LED-belysning

   Automatisk gass-inverter 
Duo Control

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

Innvendig 
oppbevaringsboks
   Luke fra salongen for tilgang innenfra.

Utvendig 
oppbevaringsskuffe
   Kan låses.
   Eksklusivt ekstrautstyr i serien 8F.

Ny ombygging av plass 
i kjøreretning
    Enkel og rask å utføre. Krever ikke noe 
ekstra element. I tillegg får man 
mer lagringsplass under 
sofabenken.
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Helintegrert FIAT-chassis med bredere sporvidde bak
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896F

896F
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Helintegrert FIAT-chassis med bredere sporvidde bak
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866F

866F

Helintegrert FIAT-chassis med bredere sporvidde bak
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883F



SERIE 
80dF

46

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 et romslig 
oppholdsrom. Det gir en forsterket følelse av 
bedre plass, på grunn av at gulvet er fl att over 
hele kjøretøyets fl ate.
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7,20 m x 2,35 m

48

8086dF

7,49 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**2+2*  

4  2+2  I 2+1**2+2*  

8065dF

7,49 m x 2,35 m
8066dF

5  2+2  I 2+1**2+2*  

2020

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

NYHET

Høye 
enkeltsengerALDE EKSTRAUTSTYR

Lave 
enkeltsengerALDE STANDARD
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8094dF
7,49 m x 2,35 m

5+5  2+2  I 2+1**  2+2*  

8096dF

5  2+2  I 2+1**   2+2*  

7,49 m x 2,35 m
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* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.
** Med alternativet uten førerhusseng.

ALDE EKSTRAUTSTYR

Isotermisk mørk plisségardin med dobbel fold til frontrute - SELECT-PAKKE+
Solskjerm (trekkes ned)
Blendingsgardin (trekkes opp)
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 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 venstre 
bakvindu på 8094dF), integrert 
blendingsgardin og myggnett

  Elektrisk stigtrinn til bodelen
  Stigbrettet belyses automatisk 
når døren åpnes

   Bodelens dør B: 540 mm 
(modeller ≥ 7,49 m)

 Oppvarming
  Oppvarming ALDE Comfort Plus Arctic 
(ekstrautstyr på 8066dF, 8096dF, 
som standard på 8065dF)

   Varmeanlegg TRUMA Combi 6 med 
CP PLUS-varmestyring

  Varmen sendes ut gjennom bordbeinet 
i salongen (8065dF, 8066dF, 8096dF - 
med mindre du har teleskopbein)

  Varmeledning til frontrute TRUMA 
for å fjerne kondens 
(ikke kompatibel med WEBASTO)

  Antikollisjon-system, gjør det mulig 
å kjøre med gassoppvarming

 Lagringsplass
   Dobbeltgulv med gjennomgående 
oppbevaringsrom med tilgang utenfra 
og innenfra

  Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
  Oppvarmet bagasjerom/garasje
  LED lysrampe øverst i bagasjerommet

 Interiør
  CASTELLO innredning:
 - Ny, renskåren design
- Ny form på døren
-  Skapdørene i bodelen har glanset 

finish
-  Ny dekor tvers over dørbekledningen 

og kromlist
-   Ny utforming av dekorlist under 

skapdørn
- Indirekte retrobelysning
- «Push lock» lukkemekanisme

  ELEGANCE innredning:
- Ny, renskåren design 
- Nytt interiør
- Ny form på døren
-  Skapdørene i bodelen har dekorlist 

i massiv lønn
-  Ny utforming av dekorlist under 

skapdørn
- Indirekte retrobelysning
- «Push lock» lukkemekanisme

  Underside av førerhussengen med 
TEP*-kledning med stikninger og LED-
lyspunkter

  Dekkstoff til førerhusseng med RAPIDO 
brodert inn

  Stemningsbelysning 100 % LED salong, 
kjøkken og soverom

  Nytt laminatbelegg til arbeidsbenken 
og salongbordet 

 Salong
  Setene i salongen er laget av HR-skum 
av høy kvalitet, med høy fasthet
  Vi har gjort en liten plassendring for 
framovervendt sete i sofabenker 
vis-à-vis i salongen
  Armlener på sofabenken i salongen 
   Nok plass i salongen til å kunne bevege 
seg (uten opphøyd gulv)
   Møbel til flatskjerm-TV 21 tommer

 Kjøkken
  Skuffer i kjøkkeninnredningen 
med buede fronter i glanset hvit
  Skuffene i kjøkkeninnredningen 
er utstyrt med 
returfjærsystem og sentrallås
  Bedre plass på benkeplaten
  Luftig, bakbelyst kledning rundt 
kjøkkenvinduet
  Belysning under benkeplaten
  Stort AES-kjøleskap 149 L 
(142 L på 8086dF)
 Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med 
adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk 
tenner (kan fås med 3 bluss)

  Rektangulær oppvaskkum i rustfritt stål
  Kjøkkenkran i forkrommet messing 
med blandebatteri i keramikk
  Bakbelyst krydderhylle
  Bakbelyst holder til tørkepapir

 Bad
  Skapdører med glanset hvit utførelse
  Rektangulær termoformet vask med 
batteri av messing og keramikkpatron
  Dusjkolonne med skifergrå 
overflate i plexiglass
  Takluke med mørk skjerm og myggnett
  Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
  Tørkestativ
  Ny WC
  Termoformet, lettspylt kammer 
for toalettkassett (unntatt 8065dF)

Standardutstyr

Polyuretanstruktur

100 % polyester

Dobbeltgulv til 
oppbevaring

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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 Soverom
  Permanent seng med madrassrammer 
i aluminium med lamellbunn

   Permanent seng med BULTEX®

skummadrass i god HR-kvalitet
  Uttrekkbar sengebunn til sentral seng 
(8086dF, 8096dF)

  Skråskåret, stort klesskap ved sengen 
midt på, med god plass

  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 for et ekstra TV på soverommet, 
med HDMI-forhåndskabling 
og 12V-koaksial kabel

  Utstyr 
chassis

  Airbag førersiden
  Utvendige sidespeil som på buss/ 
hvite 

  Sentrallås på dørene, både i bodelen 
og førersiden

  « Coming home »-funksjon som består 
i at utelyset tennes automatisk og det 
elektriske stigtrinnet trekkes ut

  Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) 

  Utstyr 
i førerhuset

  Førerhusseng med stavbunn, BULTEX®-
skum madrass, trekkes ut ved hjelp 
av sylindere

 Nye koppholdere 
  Manuelt klimaanlegg i førerhuset
  Førerdør med elektrisk vindusrute
   Opplegg for LITHIUM-bodelsbatteri - 
SUPER B READY

  Ryggekamera med nattsyn
  KENWOOD® multimediastasjon 
med 6,2’’ skjerm

  Airbag passasjerside
    Fartsholder med fartsbegrenser
  ESC med ASR (antispinn), ROM 
(anti-velting) 
og bakkestartassistent

  Traction+ med Hill Descent Control
  Elektriske utvendige bakspeil 
med avising

  Høyderegulerbare seter i førerhuset
  Dobbelbrettet skyvbar isotermisk 
blendingsgardin til frontrute: 
solskjerm (trekkes ned) og 
blendingsgardin (trekkes opp)

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

  Myggnett på døren i bodelen
  Høyttalere i bodelen
    Integrert kjøkkenvifte med LED-
belysning

  Automatisk gass-inverter 
Duo Control

* Polyamidbelagt stoff.

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
  Meget bestandig TITAN-belegg på innsiden 
for bedre slitestyrke over tid

Fullstendig utstyrsliste finner du i den 
tekniske håndboken.

Ny ombygging av plass 
i kjøreretning
  Enkel og rask å utføre. Krever ikke noe 
ekstra element. I tillegg får man mer 
lagringsplass under 
sofabenken.

SELECT-PAKKE + (som ekstrautstyr)

For å få et enda bedre utstyrt kjøretøy:



8086dF
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Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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8066dF 8096dF

8096dF

   Stor åpen salong med benker på hver side
   XXL permanent seng: 160 x 196 cm (8096dF)
   Ytterligere lagringsplass i salongbenkene
      iNet, for fjernstyring av varmeanlegget ditt
   Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen 
(med mindre du har teleskopbein)

   PREMIUM utvendig dekor
   SCORPION-felger i lettmetall 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.

To modeller med
mer eksklusivt 
utstyrtilutførelsen 
Premium Edition
I tillegg til standardutstyret som er spesielt for serien 80dF.

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

58

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 fi nner du et interiør som i en 
yacht, 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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7,54 m x 2,35 m

7,25 m x 2,35 m

7,54 m x 2,35 m

5  2+2  I 2+1**2+2*  

4  2+2  I 2+1**  2+2*  

5  2+2  I 2+1**  2+2*  

i66

i86

i96

2020 NYHET

Høye 
enkeltsenger

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

ALDE EKSTRAUTSTYR

ALDE STANDARD

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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7,99 m x 2,35 m

7,99 m x 2,35 m

8,79 m x 2,35 m

8,79 m x 2,35 m

7  2+2+2  I 2+2**2+3*  

7  2+2+2  I 2+2**2+3*  

7  2+2+12+3*  

7  2+2+12+3*  

i165

i190

i1066

i1090
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* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.
** Med alternativet uten førerhusseng.

Lave 
enkeltsenger

Høye 
enkeltsenger

ALDE STANDARD

ALDE STANDARD

ALDE STANDARD

ALDE STANDARD
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 Konstruksjon
  100 % støtsikker polyester: 
tak, front, og beskyttende undergulv

  Heldekkende tak
  Karosserikonstruksjon (tak, vegger, gulv) 
100 % polyuretan

  Bagasjerom i meget slitesterk 
polyuretan

  AL-KO-chassis, med uavhengig 
hjuloppheng

  Isolasjon av Styrofoam 30 mm
  NOVABOX: Bedre tilgjengelighet 
til det tekniske rommet

 Karosseri og åpninger
  Utvendig avrundet design
  Ny, stilig grill
  Svarte kapsler på lyktene
  Stilfull design på karmene bak
  PREMIUM utvendig dekor
  Vinduer i bodelen med dobbeltglass 
og polyuretanskjerm, og integrert 
blendingsgardin og myggnett

  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)

  Elektrisk stigtrinn til bodelen
   Stigbrettet belyses automatisk ved 
åpning av døren (unntatt i1066, i1090)

  Håndtak til bagasjerommet/
trykkåpning integrert i bagasjelukene

 Oppvarming
   Sentralvarming ALDE Comfort Plus 
Arctic (ekstrautstyr på i96; som standard 
på i66, i165, i190, i1066, i1090) 

  ALDE varmeanlegg under venstre 
førerhussete (kun mulig med ALDE-
oppvarming)

  Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass 
og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring 
(i86, i96)

  Varmen sendes ut gjennom bordbeinet 
i salongen (i66, i96 - med mindre du har 
teleskopbein)
  iNet, for fjernstyring av varmeanlegget 
ditt

  Varmeledning til frontrute TRUMA for 
å fjerne kondens (ikke kompatibel 
med WEBASTO)

  Automatisk gass-inverter 
med antikollisjon-system 

 Lagringsplass
 Dobbeltgulv med gjennomgående 

oppbevaringsrom med tilgang utenfra 
og innenfra
  Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
  Oppvarmet bagasjerom/garasje
  LED lysrampe øverst i bagasjerommet

 Interiør
  Overskapsdørene er hvite og glanset
  Hengende skap i kjøkkenet/salongen 
med massivt lakkert listverk ELEGANCE 
eller lakkert listverk CASTELLO

   CASTELLO innredning moderne og lyst 
interiør

  Ny innredning ELEGANCE, lunt og 
raffinert

  Underside av førerhussengen med 
TEP*-kledning med stikninger og 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)
  Stemningsbelysning 100 % LED salong, 
kjøkken og soverom

  Dimmer for indirekte belysning 
i salongen og på soverommet
  Soft touch-stoff i taket
   Ny laminatbelegg til arbeidsbenk 
i kjøkkenområdet (unntatt i1066, i1090) 
og salongbord 

Standardutstyr

Struktur 100 % polyuretan

100 % polyester

Heldekkende tak

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

  Meget bestandig TITAN-belegg på 
innsiden for bedre slitestyrke over tid

Dobbeltgulv til oppbevaring

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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 Soverom
  Permanent seng med madrassrammer 
i aluminium med lamellbunn

  Permanent seng med BULTEX®

skummadrass i god HR-kvalitet
  Uttrekkbar sengebunn til sentral seng 
(i86, i96, i190)

  Sentral seng, elektrisk høydejustering 
30 cm med stort bagasjerom

  Garderobeskap med dør i to fargetoner 
og kromlist ved den sentrale sengen

  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 USB-kontakt og 12 V-kontakten 
(kun på modeller med sentral seng)

  Plass for et ekstra TV på soverommet, 
med HDMI-forhåndskabling og 
12V-koaksial kabel 

  Utstyr chassis
  Airbag førerside og passasjerside 
   Fartsholder med fartsbegrenser
  ECO-PACK: Stopp & Start smart 
vekselstrømsdynamo 200 Amp 
(i165, i190, i1066, i1090)

  Utvendige tofelts sidespeil som på 
buss: elektriske, med avising (Fast 
vidvinkellinse) / Speilhus i to farger
   Daglys med lysdioder
  Sentrallås på dørene, både i bodelen 
og førersiden

   « Coming home »-funksjon som består 
i at utelyset tennes automatisk og det 
elektriske stigtrinnet trekkes ut
  Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP) 

  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 en utførelse med 
hvite stikninger på innsatt felt i 
skinnetterligning

  Nye koppholdere
  Manuelt klimaanlegg i førerhuset
  Førerdør med elektrisk vindu, rykkvis 
med pulseringer

  Utstyr i bodelen
  Opplegg for LITHIUM-batteri 
- SUPER B READY

  Myggnett på døren i bodelen
  Ny utendørs dusj med varmt- 
og kaldtvannskran

   Tømming av spillvann med elektrisk 
ventil som styres fra bagasjerommet

 Salong
  Setene i salongen er laget av HR-skum 
av høy kvalitet, med høy fasthet

  Vi har gjort en liten plassendring for 
framovervendt sete i sofabenker vis-à-vis 
i salongen

  Salongsetene: moderne design, optimal 
komfort, Hodestøttene kan reguleres 
i høyden (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
   Skuffer i kjøkkeninnredningen 
med buede fronter i glanset hvit

  Skuffene i kjøkkeninnredningen 
er utstyrt med 
returfjærsystem og sentrallås

  Bedre plass på benkeplaten 
med skjærfjøl

  Luftig, bakbelyst kledning rundt 
kjøkkenvinduet

   Belysning under benkeplaten
  Stort AES-kjøleskap 160 L 
(142 L for i86, 190 L for i1066, i1090)

  TEC-Tower: kombinert kjøleskap og 
stekeovn (i165, i190, i1066, i1090)

  Koketopp med 2 bluss i rustfritt 
stål, med adskilte, sorte deksler 
og piezoelektrisk tenner (kan fås 
med 3 bluss)

  Rektangulær oppvaskkum i rustfritt stål
   Integrert kjøkkenvifte med LED-
belysning

  Avtakbar serveringplate mellom 
kjøkkenet og salongen 
(på sofabenk i kjøreretning)

  Bakbelyst krydderhylle
  Holder til tørkepapir med belysning bak 
(unntatt i1066, i1090)

 Bad
   Skapdører med glanset hvit utførelse
  Rektangulær termoformet vask med 
batteri av messing og keramikkpatron

  Takluke med mørk skjerm 
og myggnett

  Baderomstilbehør med detaljer 
i kromutførelse

  Tørkestativ
  Ny WC
  Termoformet, lettspylt kammer
for toalettkassett (unntatt i165)

  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 girspakkule 
i skinnutførelse
  Rattkontroll for 
KENWOOD®-radio
  Radiokontroll (ON/OFF, volum 
og kanaler) fra sengen
  Dobbelbrettet skyvbar 
isotermisk blendingsgardin 
til frontrute: solskjerm (trekkes 
ned) og blendingsgardin 
(trekkes opp)

  ESC med ASR (antispinn), 
ROM (anti-velting) og 
bakkestartassistent

  Traction+ med Hill Descent 
Control
  Tåkelys
  Stabiliseringssylindere 
  Krommet innramming av 
instrumenter

EXECUTIVE-PAKKE
(som ekstrautstyr)

For å få et enda bedre 
utstyrt kjøretøy:

* Polyamidbelagt stoff.

Fullstendig utstyrsliste finner du i den 
tekniske håndboken.

Ny ombygging 
av plass 
i kjøreretning
  Enkel og rask å utføre. Krever ikke noe 
ekstra element. 
I tillegg får man mer lagringsplass 
under sofabenken.
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i66

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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i86

i86

66

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



i190

i190 i165
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i96

   Stor åpen salong med benker på hver side
   XXL permanent seng: 160 x 196 cm
     Sentral seng, elektrisk høydejustering 
30 cm med stort bagasjerom

   Ytterligere lagringsplass i salongbenkene
   iNet, for fjernstyring av varmeanlegget ditt
   Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen 
(med mindre du har teleskopbein)

   PREMIUM utvendig dekor
   SCORPION-felger i lettmetall 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.

En modell med 
mer eksklusivt utstyr 
til utførelsen 
Premium Edition
I tillegg til standardutstyret som er spesielt for DISTINCTION-serien.

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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i1066 & i1090

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

  Unik elegant grill
  Helstøpt bakpart
  PREMIUM motiv på sidene med 
karbon-inspirasjon

  Karrosserilinje i aluminium
  Lett adgang til gassflaskene takket være 
gassrommets XL-luke

Oppvarming
  ALDE varmeanlegg under 
førerhussetene

  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 
sittebenkenpå venstre side
  Oppvarmet garderobeskap med stang 
for ytterjakkene
  Oppvarmet skoskap

Kjøkken
  Kledning rundt kjøkkenvinduet, 
med bakbelyste skapløsninger

   Designbelegg på benkeplaten 
i kjøkkenkroken, bakbelysning 
og integrert rillefelt

  Platetopp av glass, 2 kokeplater med 
piezzo tenning og 1 induksjonsplate 
1400W*

   Rektangulær oppvaskkum i rustfritt stål
   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
  Belegg på design servantplaten
  Håndkleholder med konvektor rett bak
  XL-dusjkabinett med 
dobbel glassdør

  Trerist i dusjen av type teak
  Takluke med mørk skjerm 
og myggnett

  Rektangulær termoformet designvask 
med batteri av messing montert i 
veggen og keramikkpatron

Eksklusivt
Standardutstyr

Fullstendig utstyrsliste finner du i den tekniske håndboken.* Går kun på 230V.

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med dobbel aksel og dobbeltgulv til oppbevaring

Struktur 100 % polyuretan

100 % polyester

Heldekkende tak

Dobbeltgulv til oppbevaring

Dobbel aksel
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Soverom
  Elektrisk regulerbar hodeende 
på permanent seng

  Permanent seng med 
aluminiumsramme og separate 
bevegelige fjærer

   TV-møbel 24” med 
HDMI-kabling

  Utstyr chassis
   100% LED frontlys (tilleggsutstyr)
  Dobbel bakaksel med uavhengig 
hjuloppheng (AL-KO)

  Utstyr i førerhuset
  XL-førerhusseng med lamellbunn 
med BULTEX®-skummadrass, 
trekkes ut ved hjelp av elektriske 
sylindere

  Dobbel sidevinduer førerdelen 
(unntatt førerdør)

  Utstyr i bodelen
  Tømming av rent vann og spillvann via 
utløpsventil som styres elektrisk 
fra det tekniske rommet

  Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen 
SUPER B EPSILON

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

   XXL permanent seng: 160 x 198 cm (i1090)
     Sentral seng, elektrisk høydejustering 30 cm med stort bagasjerom
     iNet, for fjernstyring av varmeanlegget ditt
   PREMIUM utvendig dekor
   SCORPION-felger i lettmetall 16"
   Unikt stoff TEP**: PARIS***
   Klaffbord
   Takluke i salongen med bakbelyst kledning i pleksiglass
   Takluke på soverommet med bakbelyst kledning i pleksiglass

Eksklusivt utstyr 
til Premium Edition-fi nishen

   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 girspakkule i skinnutførelse
   Rattkontroll for KENWOOD®-radio
     Radiokontroll (ON/OFF, 
volum og kanaler) fra sengen

EXECUTIVE-PAKKE (som ekstrautstyr)

For å få et enda bedre utstyrt kjøretøy:

   Dobbelbrettet skyvbar, isotermisk, 
elektrisk blendingsgardin til 
frontrute: solskjerm (trekkes ned) 
og blendingsgardin (trekkes opp)
   ESC med ASR (antispinn), 
ROM (anti-velting) 
og bakkestartassistent
   Traction+ med Hill Descent Control
   Tåkelys
   Stabiliseringssylindere 
   Krommet innramming av 
instrumenter
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Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med dobbel aksel og dobbeltgulv til oppbevaring
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Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med dobbel aksel og dobbeltgulv til oppbevaring
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SERIE 
M
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Den perfekte 
kombinasjonen 
av innovasjon 
og sjarm

For vår nye Serie M har våre RAPIDO designere 
latt seg inspirere av våre fl otteste modeller, og vi 
kan meddele at MERCEDES Sprinter er nå tilbake 
hos RAPIDO!

I denne serien har man to mulige sengeløsninger; 
sentral seng XXL eller enkeltsenger. Her er det 
ingenting som mangler, i og med at serien er 
utstyrt i henhold til Premium-standarden. 
Stilen er upåklagelig. One of a kind... Fronten er 
renskåren, karakterfast. Interiør er eksklusivt. 
I førerhuset blir man møtt av et dasjbord som 
er inspirert av de fl otteste biler. Velger du en 
bil i M-Serien, kan du være sikker på at ferden 
starter under en god stjerne. 
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7,54 m x 2,35 m

7,54 m x 2,35 m

M96

M66

5  2+22+2*  

5  2+22+2*  

2020

2020

* Plasser med sikkerhetsbelte; for antall registrerte sitteplasser, se teknisk håndbok.

NYHET

NYHET

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

ALDE EKSTRAUTSTYR
Høye 
enkeltsenger

ALDE EKSTRAUTSTYR

Isotermisk mørk plisségardin med dobbel fold til frontrute - M-PAKKE
Solskjerm (trekkes ned)
Blendingsgardin (trekkes opp)
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En ny generasjon 
helintegrerte bobiler
M-Serien er RAPIDOS nyeste tilskudd. 
Serien som er bygget på det nye MERCEDES Sprinter-chassiset 
er resultatet av en lang utviklingsprosess i tett samarbeid med MERCEDES.

2,2 liters motor 143 hk
standard

Gjennomgående dobbeltgulv, 
tilgjengelig både innenfra og utenfra

Oppvarmet dobbeltgulv med belysning

Bagasjerom i meget 
slitesterk polyuretan

Nytt MERCEDES Sprinter understell 
med forhjulstrekk, kombinert med et AL-KO chassis

Flatt gulv i bodelen 
for at man kan bevege seg lettere

Forsterket hjuloppheng 
foran

AL-KO-chassiset gir et veigrep og 
kjørekomfort uten sammenligning. 

Dens design øker sikkerheten takket være 
et robust chassis og 

uavhengig hjuloppheng.

  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
  Meget bestandig TITAN-belegg på innsiden for bedre slitestyrke over tid

Dobbeltgulv til oppbevaring
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En helt særegen design

Modellene i M-Serien har en helt egen, tiltalende look som gir 
assosiasjoner til de bilene du ofte snur deg etter. 
Fronten er blitt til ved å hente idéer fra MERCEDES-biler i særklasse 
og la RAPIDO’s know-how sørge for resten. 
Bakparten er også ganske unik, med sine lekre lister. 

Stilfull design på listene bak, 
med integrerte baklys

Renskåren front foran med 
daglys og lysdioder

Eksklusiv utvendig 
dekor

Eksklusiv bakpart

Sporty og 
elegant frontgrill

Helintegrerte MERCEDES AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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Ta steget inn i M-universet!

Multimediaanlegg 
MERCEDES MBUX 10,25”*

Multimediaanlegget MBUX med 10,25” berøringsskjerm gjør alle til lags, 
enten det brukes til navigasjon, kommunikasjon, underholdning eller 
ganske enkelt til å følge med på nyhetene. På skjermen får du også opp 
bildene som ryggekameraet tar fortløpende.

Automatgir med 9 gir 
9G TRONIC (ekstrautstyr)

De ni girene gjør det mulig å kjøre med lavt turtall for å begrense 
drivstofforbruket, og for å begrense støyen fra motoren. Jo mer 
stillegående motoren er, jo mer behagelig blir reisen. Myk girveksling 
gjør at og opp- og nedgiring knapt nok merkes.

Multifunksjonelt ratt med justerbar høyde 
og vinkel*

Når du sitter ved det multfunksjonelle rattet kan du enkelt betjene 
computeren ombord, bilens funksjoner og multimediasystemene, 
uten å ta hendene vekk fra rattet.

«Start uten nøkkel»-funksjon 
KEYLESS START*

KEYLESS START er et system som tillater motoren å starte opp uten 
nøkkel, ved bare å trykke inn startknappen, samtidig som du med foten 
trykker på clutchpedalen eller bremsen. Det er også mulig å desaktivere 
denne Stopp & Start-funksjonen.

Kjøreassistanse

Velger du en modell i M-serien, vil du få det beste av det som dagens teknologi kan tilby - på et 
chassis i særklasse, og for deg som sjåfør vil opplevelsen overgå det meste av det du tidligere har vært 
med på.

* Pack M

I RAPIDO’s M-Serie finner man teknologi fra øverste hylle 
- den beste garanti for at bilen er god å kjøre:

  Elektrisk håndbrekk*

  ABS (forhindrer at bremsene låser seg), ASR (antispinn), EBV 
(elektronisk fordeling av bremsekraften), ESP (antiskrens)

  Bakkestartassistent

  Fartsholder TEMPOMAT med fartsbegrenser

  Automatisk tenning av billysene*

  Stabiliseringssystem som aktiveres i tilfelle sidevind

  Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene (opsjon)
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 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

  Sporty og elegant grill
  Grå strukturerte kapsler på lyktene
  Eksklusiv utvendig dekor
  Eksklusiv bakpart
  Stilfull design på karmene bak, 
med integrerte baklys

  Vinduer i bodelen med dobbeltglass 
og polyuretanskjerm, og integrert 
blendingsgardin og myggnett

   Panoramisk frontrute med vidvinkel
  Elektrisk stigtrinn til bodelen
  Stigbrettet belyses automatisk 
når døren åpnes

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

   Bodelens dør B: 540 mm 

 Oppvarming
  Varmeanlegg ALDE Comfort Plus Arctic 
(ekstrautstyr)

  Varmeanlegg TRUMA Combi 6 
med CP PLUS-varmestyring

  Varmen sendes ut gjennom bordbeinet 
i salongen

  iNet, for fjernstyring av 
varmeanlegget ditt

  Ekstra oppvarming Mercedes 
(hvis ALDE)
  Varmeledning til frontrute TRUMA 
for å fjerne kondens 
(ikke kompatibel med WEBASTO)

  Automatisk gass-inverter med 
antikollisjon-system 

 Lagringsplass
   Dobbeltgulv med gjennomgående 
oppbevaringsrom med tilgang utenfra 
og innenfra

  Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
  Oppvarmet bagasjerom/garasje
  LED lysrampe øverst i bagasjerommet

Standardutstyr

Polyuretanstruktur

100 % polyester

Dobbeltgulv til oppbevaring

Ny ombygging 
av plass 
i kjøreretning
  Enkel og rask å utføre. Krever ikke noe 
ekstra element. I tillegg får man mer 
lagringsplass under sofabenken.

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

Helintegrerte MERCEDES AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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 Interiør
  Innvendig moderne design
  Eklusiv DUNA møbelinnredning:
 - Ny, renskåren design
 -  Overskapsdørene er hvite og glanset
-  Resolutt moderne horizontale linjer
-  Raffinert interiør hvor kontrastene 

utfordrer hverandre
-  Ny utforming av dekorlist under 

skapdørn
-  Indirekte retrobelysning
-  «Push lock» lukkemekanisme

  Underside av førerhussengen med 
TEP*-kledning med stikninger og LED-
lyspunkter

  Dekkstoff til førerhusseng med RAPIDO 
brodert inn

  Stemningsbelysning 100 % LED salong, 
kjøkken og soverom

  Dimmer for indirekte belysning 
i salongen og på soverommet

  Nytt laminatbelegg til arbeidsbenken 
og salongbordet 

 Salong
  Setene i salongen er laget av HR-skum 
av høy kvalitet, med høy fasthet

  Vi har gjort en liten plassendring for 
framovervendt sete sofabenker vis-à-vis 
i salongen

  Armlener på sofabenken i salongen 
  Nok plass i salongen til å kunne bevege 
seg (uten opphøyd gulv)

  Møbel til flatskjerm-TV 21 tommer 

 Kjøkken
  Skuffer i kjøkkeninnredningen med 
buede fronter i glanset hvit

  Skuffene i kjøkkeninnredningen 
er utstyrt med returfjærsystem 
og sentrallås

  Bedre plass på benkeplaten
   Luftig, bakbelyst kledning rundt 
kjøkkenvinduet

  Belysning under benkeplaten
  Stort AES-kjøleskap 149 L
  Koketopp med 2 bluss i rustfritt 
stål, med adskilte, sorte deksler og 
piezoelektrisk tenner (kan fås med 
3 bluss)

  Rektangulær oppvaskkum i rustfritt stål
  Kjøkkenkran i forkrommet messing 
med blandebatteri i keramikk

  Bakbelyst krydderhylle
  Bakbelyst holder til tørkepapir

 Bad
  Skapdører med glanset hvit utførelse
  Rektangulær termoformet vask med 
batteri av messing og keramikkpatron

  Dusjkolonne med skifergrå overflate i 
plexiglass med bakbelysning som du 
selv kan tilpasse, etter smak og behag

  Takluke med mørk skjerm og myggnett
  Baderomstilbehør med detaljer 
i kromutførelse
  Tørkestativ
  Ny WC
  Termoformet, lettspylt kammer for 
toalettkassett

 Soverom
  Permanent seng med madrassrammer 
i aluminium med lamellbunn

  Permanent seng med BULTEX®

skummadrass i god HR-kvalitet
   Uttrekkbar sengebunn til sentral seng
  Sentral seng, elektrisk høydejustering 
30 cm med stort bagasjerom
  XXL permanent seng: 160 x 198 cm 
(M96)
  Sengegavl kledd i TEP*møbelstoff, 
belyst bakfra
  Garderobeskap med dør i to fargetoner 
og kromlist ved den sentrale sengen

  Avrundet nattbord ved sengen for 
lettere tilgang til skap og hyller

  Oppbevaringsskuff under sentral seng
  Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene 
med USB-kontakt og 12 V-kontakten 
(M96)
  Plass foret ekstra TV på soverommet 
med HDMI-forhåndskabling og 
12V-koaksial kabel

  Utstyr 
chassis

  ESP: elektronisk 
antiskrens-system

  Mercedes-isolation av 
motorrommet og kledning under 
motoren

  Stopp & Start
  Bakkestartassistent
  Airbag førerside og passasjerside
  Fartsholder TEMPOMAT 
med fartsbegrenser

  Utvendige tofelts sidespeil som på 
buss: elektriske, med avising (fast 
vidvinkellinse) / Speilhus i to farger
  Sentrallås på dørene, både i 
bodelen og førersiden

  « Coming home »-funksjon 
som består i at utelyset tennes 
automatisk og det elektriske 
stigtrinnet trekkes ut

  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

  Koppholdere
  Førerdør med elektrisk vindusrute
   Black Piano dasjbordkledning
   Krommet innramming av 
instrumenter

  Utstyr i 
bodelen

  Opplegg for LITHIUM-bodelsbatteri 
- SUPER B READY

  Myggnett på døren i bodelen

     MERCEDES MBUX 10,25" 
multimedia system med GPS 
og DAB-teknologi  

   Multifunksjonelt ratt med justerbar 
høyde og vinkel  

   Ryggekamera med innebygd 
kontrollskjerm på dashbordet  

   Klimaanlegg i førerhus TEMPMATIC 
halv-automatisk  

PACK M (som ekstrautstyr)

For å få et enda bedre utstyrt kjøretøy:

   Ratt og girspakkule 
i skinnutførelse (kun ratt hvis 
automatgir)  

   Ned feltbart deksel på de små 
oppbevaringsboksene på sidene og i 
midten

     Elektrisk håndbrekk  
   Tåkelys  
   Automatisk tenning av billysene  
   Stabiliseringssystem i tilfelle sidevind

   Start uten nøkkel  
   Drivstoffilter med vannutskiller
   2-punkts dørlås på førerdøren  
   Design avtrekkshette med 
berøringsfront

   Dobbelbrettet skyvbar isotermisk 
blendingsgardin til frontrute: 
solskjerm (trekkes ned) og 
blendingsgardin (trekkes opp)
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Helintegrerte MERCEDES AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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M66

Helintegrerte MERCEDES AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring
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M66

M66
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Standardutstyr

Standardutstyret på våre bobiler 
er usedvanlig omfattende. 
Et slikt utstyrsnivå er blant de høyeste på 
markedet i denne kategorien.
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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

   6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

2,3 L - 140 ch   6F, 8F, 80dF, i66, i86, i96
2,3 L - 160 ch    i165, i190, i1066, i1090 

    6F, 8F, 80dF, i66, i86, i96
2,3 L - 180 ch   6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

  i165, i190, i1066, i1090
   

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

                                 

Chassis: nytt av året

Nye motorer i samsvar 
med standarden Euro 6d-temp

Den nyeste europeiske standarden setter 
maksimumsgrenser for kjøretøyenes 
forurensende utslipp. Garanterer et mer 
miljøvennlig kjøretøy.

Helt ny 9 girs 
automatgir

En helt ny, automatisk girkasse erstatter den 
nåværende robotiserte girkassen. Med denne 
nye girkassen oppnår vi en bedre utnyttelse 
av motorens dreiemoment, og får dermed økt 
kjørekomfort, takket være de 9 girene.

TPMS: 
Automatisk kontroll av 
lufttrykket i dekkene

Når man sørger for å ha riktig lufttrykk i 
dekkene, vil dette bety økt sikkerhet, samt 
redusert drivstofforbruk og lavere utslipp. Med 
overvåkningssystemet TPMS sjekkes trykket i 
dekkene kontinuerlig ved hjelp av 4 sensorer. 
På dashbordskjermen blir man straks varslet 
om et eventuelt trykkfall.

Ny 
motorgenerasjon

Takket være den helt nye motorgenerasjonen 
til FIAT får du en motor som kan yte 
mer, samtidig som den har et redusert 
bensinforbruk og et lavere utslipp av CO2. 
3 motortyper er tilgjengelig med 
et sylindervolum på 2,3 liter: 140 hk, 160 hk 
og 180 hk.

Ny 
ECO-PACK

  Stopp & Start: på rødt lys, eller ved køkjøring 
vil motoren stoppe for å unngå 
unødvendig drivstofforbruk, 
og den starter igjen når du slipper opp 
bremsepedalen/håndbrekket.

   Smart Vekselstrøms dynamo med en styrke 
på 200 Amp, med smart justering 
som forhindrer unødvendig drivstofforbruk.

  Energibesparende drivstoffpumpe med 
elektronisk betjening.

AdBlue®

tank

De nye dieselmotorene Euro 6d-temp gir 
lavere NOx-utslipp i eksosen ved å bruke 
AdBlue®. Ved hjelp av denne teknologien, 
møter man kravene som stilles til utslipp fra 
dieselmotorene, uten å forårsake økning i 
drivstofforbruk, uten å gå ned i kraftytelse 
og uten å forringe kjøreopplevelsen.

       (krever 16" felger av lettmetall og ECO-PACK)

Standard Ekstrautstyr Pakke

        6F, 8F, 80dF, i66, i86, i96
(standard på 160 hk og 180 hk)
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   6F, 8F
   80dF, DISTINCTION    6F

                                 

                6F, 8F, 80dF, DISTINCTION                                                

Hvis det er gjørme, snø, sand eller gress på 
veien, vil Traction+ fjerne noe av drivkraften fra 
det hjulet som spinner, og overføre den til det 
hjulet som har bedre veigrep.

Funksjonen Hill Descent Control hjelper 
deg å holde en bestemt fart i nedoverbakker, 
uten å måtte bruke bremsen 
hele tiden.

Nødbremsesystem
Systemet detekterer hindringer foran bilen, varsler førereren 
og utløser en automatisk nødbremsing.

Filskiftevarsler
Systemet varsler deg om bobilen er på vei ut av kjørebanen sin og utløser 
en lydsignal og tenner en varsellampe. 

Automatisk skiltgjenkjenning
Tillatt fartgrense og forbudsskilt mot forbikjøring 
blir vist på skjermen i dashbordet.

Traction+ med Hill Descent 
Control SAFETY PACK

SAFETY PACK, som gjør kjøringen lettere, består av følgende funksjoner:

Smart og aktivt fjernlys
Systemet oppdager biler som kommer imot og dimmer 
fjernlyset for å unngå blending.

Regn- og lyssensor
Regnsensoren setter i gang vindusviskerne og regulerer deres hastighet. 
Lyssensoren slår automatisk kjørelyset på ved behov.

Anti Slip Regulation ASR (Antispinn)
Unngår at hjulene spinner ved oppstart.

Roll Over Mitigation (ROM)
Begrenser sidehellingen av bobilen i forhold 
til veidekke, ikke minst i svinger.

Bakkestartassistent (Hill Holder)
Hindrer at bobilen ruller bakover og gjør 
det lettere å starte i bakker uten å bruke 
håndbremsen.

ESC med ASR (antispinn), ROM (antivelt) 
og bakkestartassistent (Hill Holder)

Raskere utløsning med denne nye antiskrens-funksjonen, noe som forbedrer kjøretøyets sikkerhet ytterligere. 

ESC                   

Standard Ekstrautstyr Pakke
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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  DISTINCTION, M
  6F, 8F, 80dF

   80dF, DISTINCTION  i1066, i1090, M

  80dF, DISTINCTION, M

 80dF, i66, i86, i96, i165, i190, M

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

  DISTINCTION, M

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
  DISTINCTION, M
  6F, 8F, 80dF

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

  M

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

                                 

Kjøredel og sikkerhet

Bredere sporvidde bak

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

 Fartsholder med 
fartsbegrenser

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

Hjuloppheng bak Air premium

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

100% LED frontlys

LED-lykter med god driftssikkerhet, med LED-
ring for blinklys og dagslys på i10).

Klimaanlegg i førerhus

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

På AL-KO-chassis

Gir et veigrep og kjørekomfort
uten sammenligning. Dens design øker 
sikkerheten takket være et robust chassis 
og uavhengig hjuloppheng.

Kollisjonsputer

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

LITHIUM 
teknologi

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

 Kun på HEAVY-chassis.

Sjåfør Manuell

Automatisk

Passasjer Halv-automatisk

Opplegg for LITHIUM-bodelsbatteri - SUPER 
B READY

Bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah SUPER B 
EPSILON

Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah SUPER 
B EPSILON (total kapasitet = 180 Ah)

Standard Ekstrautstyr Pakke



   

93

  DISTINCTION, M
  6F, 8F, 80dF

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M   DISTINCTION, M
  6F, 8F, 80dF

  6F

  696F
  6F, 8F

  6F, 8F

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

   8066dF, 8096dF, i96 
(15" LIGHT/16" HEAVY), 
i1066, i1090 (16")

  80dF, DISTINCTION

  M

                                 

    M

Høyderegulerbare 
førerhusseter 

Tilpasses dine behov for å øke kjørekomforten.

Belter i 
baksetene 

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 førerhuset).

Gass-inverter med 
antikollisjon-system 

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.

Felger** 

Lag din egen ytre stil med felgene nedenfor som tilbys:
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 3,65 T) /16’’ HEAVY (4,4 T)

16’’ felger: bilhøyde + 4,5 cm.
5       MERCEDES-felger i lettmetall 16" i LIGHT (3,5 T)
6       MERCEDES-felger i lettmetall 17" i HEAVY (4,2 T eller 4,5 T)

Utvendige sidespeil

Elektriske, med varme. Som på buss. Elektriske
og oppvarmede. Hvite.

Som på buss. Elektriske, oppvarmede med dobbeltfelt.* 
To-farget.

1 2 3 4 5

        8F, 80dF (dobbeltfelt*: 
ekstrautstyr)

Standard Ekstrautstyr Pakke

** Vi vil eventuelt gjøre endringer på disse modellene i inneværende sesong.

        696F hvis HEAVY
 6F (unntatt 656F), 
8F (unntatt 856F) 

* Fast vidvinkellinse.

6
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  DISTINCTION 

  

  
    686F, 880F, 8086dF, i86

    696F, 896F, 8096dF, i96, i190, i1090, M96 

  6F

  

  i165, i190, i1066, i1090

  i66, i86, i96

  6F, 8F, 80dF, M

  DISTINCTION

  6F   8F, 80dF, DISTINCTION, M

  

   

  80dF, DISTINCTION, M

   686F, 696F, 880F, 896F, 8086dF, 8096dF,

DISTINCTION, M96

   666F, 855F, 866F, 8066dF, i66, M66   686F, 696F, 880F, 896F, 8086dF, 8096dF, 

i86, i96, i190, M96

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M 

                                 

Livet ombord
IBS 
(Intelligent batterisystem)

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

Sentral seng, 
elektrisk høydejusterbar

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

Uttrekkbar sengebunn 
til sentral seng

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

Blendingsgardiner i førerhus

Stor sentral 
seng

En madrass i XL-størrelse (150 x 194 cm) eller 
XXL-størrelse (160 x 196cm/198 for i1090, 
M96) for en forbedret komfort.

Salongbord 
med teleskopfot

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

« Coming home »-
funksjon

Automatisk tenning av utelyset ved hjelp av 
sentrallåsen.

Elektrisk 
førerhusseng

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

Overmadrass 
med formminne

Overmadrass med formminne som gir 
estetikk. beskyttelse og komfort. Tilpasser 
seg kroppen din effektivt når du sover.

  Elektrisk: i1066, i1090

Bedre tilgjengelighet til det tekniske 
rommet.

Regulerbar hodeende 
på permanent seng

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

Skap, 
enkeltsenger

Sengens fotende kan heves for å forenkle 
tilgangen.

6F (unntatt 656F), 8F (unntatt 856F), 

80dF, DISTINCTION, M

Anlegg for rent vann/
og for spillvann

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.

Nedfellbare isotermiske blendingsgardiner 
til førerhusdøren og på skinner til 
frontruten.

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

Uten senkeseng: 6F
Med ekstrautstyr senkeseng: 665F

Med førerhusseng: i165, i190, i1066, i1090
Med ekstrautstyr uten førerhusseng: 
8F, 80dF, i66, i86, i96, i165, i190

  Med åpning av det elektriske 
stigbrettet: 8F, 80dF, DISTINCTION, M

Standard Ekstrautstyr Pakke
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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  DISTINCTION

  6F, 8F, 80dF, M

  DISTINCTION      6F, 8F, 80dF, M

  DISTINCTION

                       

      

   6F, 8F, 80dF, 
DISTINCTION, M

   DISTINCTION    6F, 8F, 80dF, 
DISTINCTION, M

  

     i165, i190, i1066, i1090

                                                                                              living room seating

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    
     

     
 Face-to-face

   656F, 666F, 686F, 696F, 856F, 866F, 883F, 
896F, 80dF, i66, i86, i96, M

                                 

Stor dør til bodelen

Gulvteppe

Lyst gulvteppe for mer lys.

Utendørs dusj

Greit å ha en utendørs hånddusj i 
bagasjerommet (varmt/kaldt vann). 
Det bidrar til å holde bobilen ren.

Integrert kjøkkenvifte

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

Magnetventil for tømming

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

230 V-stikkontakter

Uten førerhusseng

Med teleskopisk salongbordben 
for sengeposisjon.

Stigbrettet belyses 
automatisk

Belyses automatisk ved åpning av døren.

 Ikke innfelt, med touch-front: M

  Tømming av ferskvannstank og 
spillvannstank: i1066, i1090

Armlener på sofabenken 
i salongen

Bedre komfort under reisen.
Sofabenker vis-à-vis: 2 armlener.
L-formet sofabenk: 1 armlene.

Praktisk uttrekk 
under sittegruppen

Få full utnyttelse av skuffene i salongen din.

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.

Sofabenken i den 
åpne salongen

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

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

Soverommet: vårt ønske er 
at du skal kunne sove godt.

Bad: komfort er stikkordet. Lasterom: for å lade opp 
apparatene dine.

B: 540 mm XL: 625 mm

Bodelens dør B: 
665F, 666F, 696F, 
866F, 896F, 80dF 
(unntatt 8086dF), 
i66, i96, M

Bodelens dør XL:  
i165, i190, i1066, 
i1090

Standard Ekstrautstyr Pakke

6F, 8F (unntatt 855F, 880F), 80dF, 
DISTINCTION, M 

Koketopp med adskilte, sorte 
deksler og piezoelektrisk 
tenner

Alt etter behov, kan du velge selv hvor 
mange bluss du ønsker at kokesonen din 
skal ha.

3 bluss2 bluss

  Platetopp av glass, 2 kokeplater med 
piezzo tenning og 1 induksjonsplate 
1400W: i1066, i1090.
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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  i86, i96

   8065dF, 8066dF, 8096dF, i66, i96, M      696F, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION, M

  8F, 80dF, DISTINCTION, M  6F, 8F  1

   

     i1066, i1090 
  

                                 

Oppvarming
Utvendig førerhuskledning for 
ekstremt lave temperaturer

Utvendig isotermisk beskyttelse sikrer maksimal 
sommer- og vinterbeskyttelse. Den isolerer mot 
termiske endringer i bilen og hindrer dugg på 
frontruten.

Gulvvarme

Gir deilig, lun varme nede ved gulvet og bidrar til 
å øke din komfort i bilen.

1   Et elektrisk komposittbelegg integrert 
i gulvet. Fungerer på 230 V.

2   Vannoppvarmet gulvvarme, koblet til 
oppvarmingssystemet ALDE

iNet

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

ALDE-varmematte 
til førerhus

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, slik at 
man ikke har kalde soner i bilen mer!

Varmen sendes ut gjennom 
bordbeinet i salongen

En smart løsning, som kompletterer 
varmeanlegget på en effektiv måte. 
Varmespredning ut fra et bordbein i salongen.
Ikke kompatibelt med bordbein som kan 
trekkes ut.

Varmeledning 
til frontrute

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

TRUMA Combi 6 EH med iNet

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

Tolagsvinduer

På sidene i førerhuset foran (unntatt førerdør) for 
bedre isolasjon i førerhuset.

Førerhusvarme WEBASTO

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 ALDE-
oppvarmingen.

80dF (unntatt 8065dF), i86, i96, M
 8F, 80dF, DISTINCTION (unntatt i1066, i1090), M

8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION 
(unntatt i86), M 2

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

        6F (unntatt 665F), 8F, 80dF (unntatt 
8065dF), M

Standard Ekstrautstyr Pakke
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  8094dF

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION   

  DISTINCTION

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION    6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

   6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

                                 

Lyd og video
Ryggekamera
Dag- og nattsyn - oppvarmet – justerbart

Kameraet er tilkoblet en innebygd skjerm i 
dashbordet.

Kino-pakke

LED-projektor med storskjerm med elektrisk 
styring. LED-stemningsbelysning. 
Paret med Symphonie lyd-og høyttalerpakken.

Kontroll over radioen 
fra sengen

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

Lyd- og videoutstyr: som på kino!

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

GPS-navigasjon Garmin KENWOOD®

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.

Lyd- og høyttalerpakke*

Pakken består av:
  1 subwoofer
  2 høyttalere i salongen
  2 høyttalere i soverommet

Lyden fordeles dermed likt i hele bodelen slik at du får en ganske enestående 
kvalitet på lyden.

DVD/HDMI*- opplegg som standard

Enkelte bilradioer kan spille av DVD-filmer. Til dette formålet har RAPIDO lagt 
inn en audio/video-kabel fra dashbordet til TV-møbelet.
Takket være HDMI-tilkobling kan du koble til et ekstra TV på soverommet.

Toveis kamera: i1066, i1090

* Kun tilgjengelig på bestilling til fabrikken.

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

Standard Ekstrautstyr Pakke
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  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION   6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

� SERIE DISTINCTION

� CASTELLO � ELEGANCE
  M

� DUNA

Lag din egen RAPIDO! og velg blant våre forskjellige møbler og innredninger. 
Ved å lage dine egne interiørkombinasjoner skaper du en RAPIDO som står i stil med deg selv!

Moderne fargetone med blank overflate.

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

Velg innredning,
Lag din egen RAPIDO

Moderne og innbydende, med 
hvite, glansede skapdører i bodelen.

CASTELLO-INNREDNING ELEGANCE-INNREDNING

Møbler

Lunt og raffinert, med massiv lønn.
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SERIE  
6F

SERIE  
8F

SERIE  
80dF

SERIE  
DISTINCTION

SERIE  
M

Denver -
Détroit - -
Manchester

Montréal

Murano

Orlando - -
Paris  696F -  8066dF, 8096dF  i96, i1066, i1090 -
Austin

Riga

2020

2020

Seter

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.

w STOFFSETER w SKINNSETER

w TEP* STOFFSETER

* Polyamidbelagt stoff.

NYHET

NYHET

PUTER SOM STÅR I STIL MED  
MØBELINNREDNINGEN DIN

 Tilgjengelig som standard  Tilgjengelig mot pristillegg - Ikke tilgjengelig
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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.

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71

www. rap i do . f r
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Alle bobilene i RAPIDO-serien 2020 som er tilgjengelig fra våre skandi-
naviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, 
som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

Rapido 2020  
mer skandinavisk enn aldri før

*  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.

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.

RAPIDO er knyttet til de Skandinaviske  lendene med en lang 
suksesshistorie.

 R
CS

 L
av

al 
44

0 
23

4 
59

9 
- P

h.
 : J

. G
on

za
lez

, P
. R

eb
m

an
n,

 Is
to

ck
, G

et
ty

 im
ag

es
 - 

St
yli

sm
e 

: E
. B

er
ge

r -
 É

di
tio

n 
09

/2
01

9 
(N

O
R)

 
 Tr

yk
t i

 M
ay

en
ne

2020

Lyst til å være sammen om de beste 
opplevelsene, i en RAPIDO?

Bli med i klubben Groupe 
RAPIDO! Det er helt 
kostnadsfritt. 
www.clubgrouperapido.com

ELEKTRISK GULVVARME ELLER VARMENDE DOBBELTGULV

TRUMA EH OG INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT

 **SELECT-PAKKE (6F, 8F, 80DF-SERIEN) / ****M-PAKKE (M-SERIEN) 
***EXECUTIVE-PAKKE (DISTINCTION -SERIEN)

TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS

OPPVARMET SPILLVANNSTANK

ESC MED ASR, ROM OG BAKKESTARTASSISTENT, TRACTION+ (FIAT)

STABILISERINGSSYLINDRE BAK

SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »

100% LED FRONTLYS (DISTINCTION, M)

** SELECT-pakken 
inneholder blant annet 

og avhengig av modeller:

AIRBAG PASSASJER

CRUISE CONTROL

 SIDESPEIL MED 

AVISINGSFUNKSJON

 KENWOOD® BILSTEREO OG 

HØYTTALERE

RYGGEKAMERA

 NEDFELLBARE ISOTERMISKE  

BLENDINGSGARDINER TIL 

FØRERHUSDØREN OG PÅ 

SKINNER TIL FRONTRUTEN

 BODELSDØR MED FAST 

VINDU OG INTEGRERT 

SØPPELBØTTE

HØYTTALERE I BODELEN

MYGGNETT I BODELSDØR

 ...*

 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

TÅKELYS

 KROMMET INNRAMMING  

AV INSTRUMENTER

...*

 MERCEDES MBUX 10,25" 

MULTIMEDIA SYSTEM MED 

GPS OG DAB-TEKNOLOGI

 RYGGEKAMERA 
MED INNEBYGD 
KONTROLLSKJERM PÅ 

DASHBORDET  

 KLIMAANLEGG I FØRERHUS 

TEMPMATIC  
HALV-AUTOMATISK  

 TÅKELYS  

 AUTOMATISK TENNING AV 

BILLYSENE  

 STABILISERINGSSYSTEM I 

TILFELLE SIDEVIND

 START UTEN NØKKEL

...*

*** EXECUTIVE-pakken 
inneholder blant annet 

og avhengig av modeller:

*** M-pakken inneholder 
blant annet og avhengig 

av modeller:

år / 
 100000km.

5Alle Rapido bobiler kjøpt  
fra en offisiell Rapido 
forhandler i Norge inkluderer

FIAT MAXIMUM  
CARE CAMPER 
garantiutvidelse til
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