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R A P I D O E R K N Y T T E T T I L D E S K A N D I N AV I S K E
LENDENE MED EN L ANG SUKSESSHISTORIE.
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.

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

***

DIMMER FOR INDIREKTE BELYSNING I SALONGEN
TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS
OPPVARMET SPILLVANNSTANK
TRACTION+ (FIAT)
STABILISERINGSSYLINDRE BAK

RAPIDO 2022
mer skandinavisk enn aldri før

SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
100% LED FRONTLYS (DISTINCTION, M)
BODELBATTERI AGM 92 AH
UTENDØRS DUSJ MED VARMT- OG KALDTVANNSKRAN
UTVENDIGE SIDESPEIL AV BUSSTYPEN: ELEKTRISKE MED AVISING MED TOFELTS /
HVITE (HELINTEGRERTE)

** SELECT-pakken inneholder
blant annet og avhengig
av modeller:
DAB ALPINE MULTIMEDIASTASJON
MED 6,9" SKJERM
OG FUNKSJONENE
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
®

SIDESPEIL MED
AVISINGSFUNKSJON
RYGGEKAMERA

NEDFELLBARE ISOTERMISKE
BLENDINGSGARDINER TIL
FØRERHUSDØREN OG PÅ
SKINNER TIL FRONTRUTEN

BODELSDØR MED FAST VINDU
OG INTEGRERT SØPPELBØTTE
MYGGNETT I BODELSDØR
...*

*** EXECUTIVE-pakken
inneholder blant annet
og avhengig av modeller:
2-PUNKTS DØRLÅS
PÅ FØRERDØREN
OVERMADRASS
MED FORMMINNE
PÅ PERMANENT SENG

RATT OG GIRSPAK I SKINN
RATTKONTROLL
FOR RADIO
KONTROLL OVER RADIOEN
(ON/OFF, VOLUM OG KANALER)
FRA SENGEN
TÅKELYS
...*

**** M-pakken inneholder blant
annet og avhengig
av modeller:
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
...*

* 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.

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

FIAT MAXIMUM
CARE CAMPER
garantiutvidelse til

5
år /
100000km.

Lyst til å være sammen om de beste
opplevelsene, i en RAPIDO?
BLI MED I KLUBBEN GROUPE
RAPIDO! DET ER HELT
www.clubgrouperapido.com

O P P L EVE L S E R O G R E I S E R M E D G O D E VE N N E R

**

RAPIDO 2022

ELEKTRISK GULVVARME ELLER VARMENDE DOBBELTGULV
TRUMA EH OG INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT
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Trykket i Frankrike

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2022 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:

O P P LE VE LS E R O G REI S ER

MED G ODE VE N N E R
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
I tillegg til den kontrakfestede 2-årsgarantien for kjøretøyet, og produsentgarantien som gjelder utstyr som ble montert på kjøretøyet før det forlot fabrikken, kan man også få en garanti på 5 år for tetthet og møbelstruktur. For
at denne garantien skal anses som gyldig, må man hvert år sørge for å få utført en fuktighetskontroll. Man skal regne 4 år fram i tid, fra første gang bilen ble satt på veien. Garantien som skal dekke ekstrautstyr som er påmontert
hos forhandleren er det utstyrets fabrikant som gir. Dette er regulert av fastsatte betingelser, det påligger forhandleren å ta seg av dette. Garantien som dekker kjøretøyets understell er det produsenten av understellet som gir.
Reisekostnadene må kunden selv betale. De ulike modellene, enten det dreier seg om bobil, van eller bybobil, er designet med tanke på fritidsopplevelser, og de er absolutt ikke ment å skulle bli brukt som fast bosted.
Enkelte modeller som er avbildet i denne katalogen kan være vist med utstyr som må bestilles som ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen
til RAPIDO er tenkt eksportert, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For å få 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 å måtte varsle om dette på forhånd. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, kan den ikke anses som noen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon
for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

60 ÅR MED FRANSK LIVSKUNST & KNOWHOW

SETER
S TO F FS E T E R

SKINNSETER

SETER I TEP*

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.

SERIE
C

SERIE
6F

SERIE
8F**

SERIE
80dF

SERIE
DISTINCTION

Bonifacio

SERIE
M
-

Montréal
Milan
Toronto

-

60 Edition

-

666F, 696F

-

8066dF, 8096dF

i66, i96

-

Austin

* Polyamidbelagt stoff.
** 854F: BONIFACIO eller MILAN kun (bakre salong = ensfarget utførelse).

Tilgjengelig som standard

99

Tilgjengelig mot pristillegg

- Ikke tilgjengelig

RAPIDO,
SELVE REFERANSEN
FOR BOBILER
GJENNOM 60 ÅR
KJÆRE BOBILENTUSIASTER,
Helt siden vi kom ut med vår første RAPIDO bobil, som ble kalt
Randonneur 410, har vi kontinuerlig forbedret våre modeller ved
å ta hensyn til de verdifulle tilbakemeldingene fra våre kunder.
Vår designeravdeling har utarbeidet gode 2022-modeller med
mange nye ﬁnesser. Når du blar i katalogen, vil du legge merke til at
det er sus over sidene, og ikke minst; sus over de siste forbedringene
RAPIDO har gjort.
Over tid er det jo mye som har endret seg, men vår DNA er den
samme som før: vår interiørstil er lun og innbydende, og faktisk skal
du lete lenge før du ﬁnner noe tilsvarende. Det var slik Constant
ROUSSEAU ville ha det. Han var møbelsnekker av yrke, og hadde
innsikt og erfaring. Han grunnla bedriften i 1961, og lot seg instinktivt
lede av kjærligheten til godt utført håndverk.

Nicolas ROUSSEAU
Administrerende direktør
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DEN NESTE
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DERES
BEGYNNER HER
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60 ÅRS
HISTORIE
Da faren min, Constant ROUSSEAU, lagde sin første bobil for
60 år siden, hadde han kun én tanke i hodet: « skape noe ﬁnt
som alle kunne ha glede av. »
Hans frekke og lystige kløktighet, hans sans for det elegante og
viljen til å « alltid gjøre det bedre » er den dag i dag selve essensen
i vår kreativitet, og fortsatt et uttrykk for den franske sjarmen
og knowhowen.
RAPIDOs kreative sans ﬁnner sin inspirasjon i ønsket om en
kontinuerlige forbedring av våre bobiler. Vi er fremtidsrettede,
og svært ofte ligger vi helt fremme i teten på markedet.
Kreativiteten konkretiseres når hver enkelt av bedriftens
ansatte kan få utløp for sin kjærlighet til gode materialer og
til det edle håndverket de viderefører. I år runder RAPIDO
60 år, og det er mye takket være våre kunder. Vi ønsker å
feire jubileet sammen med dere! Det er derfor har vi laget
jubileumsserien 60 EDITION.
Men uansett hvilken modell du har, vil vi understreke at vi
har en historie - dere og vi - som vi er sammen om. Vi ønsker
dere fremfor alt gode reiseopplevelser, land og strand rundt,
ombord i deres egen RAPIDO.

Pierre ROUSSEAU

Daglig leder
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NYHET 2022

JUBILEUMSSERIEN
60 EDITION
SEKS JUBILEUMSMODELLER
6 6 6 F I 696 F
8066dF I 8096dF I i66 I i96
2022-kolleksjonen er en viktig markering: RAPIDO feirer sine
60 år på markedet som produsent av fritidskjøretøy.
I den anledning har vi produsert seks jubileumsmodeller.
Vårt mål for jubileumsserien 60 EDITION var å høyne nivået enda
noen hakk for alt standardutstyr for bobiler i ypperste klasse,
og det greide vi.
Enten dere befinner dere inne i bilen eller utenfor,
for å ta dere en rastepause, for eksempel, skal dere ikke et eneste
øyeblikk tvile på at dere har gjort det riktige valget: en modell
fra serien 60 EDITION - hva ellers?
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NYTT OG UNIKT
Spesialserien 60 EDITION er utstyrt med en del helt
nye finesser som utvilsomt vil øke komforten ombord
enda noen hakk.
Som for eksempel den integrerte støvsugeren, som
er god å ha for hånden nå man vil holde bilen ren, og
alltid klar til å legge ut på veien igjen.

VELUTSTYRT
S O M FÅ
Eksklusive dekorelementer utvendig 60 EDITION
Ny modellmerking i matt sort
FIAT-felger i lettmetall 16"
 ppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk)
O
med CP PLUS-varmestyring (unntatt i66)
iNet, for fjernstyring av varmeanlegget ditt
 armen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen
V
(80dF, DISTINCTION / Med mindre du har teleskopben)
Oppvarmet spillvannstank
Integrert støvsuger
 ytt digitalt kontrollpanel (med stor skjerm for serien
N
DISTINCTION)
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NYHET 2022
JUBILEUMSSERIEN 60 EDITION
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UNIKE SETETREKK
For modellene i jubileumsserien har vi lagt lista ekstra høyt,
og setene har fått trekk i særklasse som virkelig er serien
60 EDITION verdig. Disse setetrekkene er designet i polyamidbelagt
stoff (TEP*) av svært høy kvalitet. Flere stykker stoff er elegant satt
sammen, og både rundt selve setet og ryggen er trekket kantet
med det lekre båndet som kalles « passepoil » i ﬁn kontrastfarge.
Kantstikningene i matchende farger setter prikken over i’en.
Plantemotivet på seteryggens vatterte overﬂate er en ﬁn, ny touch
som bidrar til et lunt helhetsinntrykk. For å piffe opp interiøret
enda litt mer, har vi komplettert med tre puter i trendy stoff og
moderne farger, som gjør salongen ekstra hjemmekoselig.

NÅR HARMONI RIMER
MED GODE LØSNINGER
Vi har virkelig gått inn for å skape god harmoni mellom bodelen
og førerhuset. Derfor har de helintegrerte modellene fått en helt
ny kledning på undersiden av førerhussengen. Når denne sengen
skal heises opp igjen, låses den fast ved hjelp av et praktisk
og diskret håndtak. De langsgående skapene i kjøretøyet har
vi endret litt for å få bedre harmoni med førerhussengen, og
resultatet er løpende linjer som gjenspeiler dagens dynamiske
og elegante trend.

ET EKSKLUSIVT
INTERIØR
Setetrekk i TEP* 60 EDITION
Benkeputer 60 EDITION
« 60 EDITION » brodert på hodestøttene
på førerhussetene
Dimmer for indirekte belysning i salongen
og på soverommet
Takluker i salongen og i soveavdelingen med TEP*
stoffbekledning og lys
Underside av førerhussengen med stoffkledning,
integrerte lysspotter og coming home-funksjon
(80dF, DISTINCTION)
Integrering av førerhussengen
i forlengelse av innredningen (80dF, DISTINCTION)
Bunnen i de små skapene samt dekksiden
i sort matt (NACARAT 80dF)

8096dF
886F

« 60 EDITION » er brodert på gulvmatten foran
inngangsdøren

* Polyamidbelagt stoff.
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NYHET 2022
JUBILEUMSSERIEN 60 EDITION
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NÅR BADET SES FRA
EN NY VINKEL
Vi har satset på en helt ny design for badet i jubileumsmodellene.
Ved aller første øyekast ser man at badet er blitt nytt.
Fargekombinasjonene er harmoniske, og vi har brukt tradisjonelle
materialer av tre, og nyere materialer som aluminium-ﬁnish,
blant annet for listene.

TO I D E E R
PÅ E T T B R E T T
Den nye skap- og hylleløsningen på badet er helt i tråd med
RAPIDO sin ﬁlosoﬁ: vi er like mye opptatt av lekker design som
av gode og praktiske løsninger. Det nye skapet har to pene
speildører med mattpolert logo på, og det er svært praktisk
ettersom det er ekstra mye plass i det.

EKSKLUSIVT
UTSTYRT
Skapet på badet har speil på begge dørene,
med mattpolert RAPIDO-logo innfelt
Skapdør på badet i matt hvitfarge,
med «push lock» lukkemekanisme
Laminatbelegg i aluminium-ﬁnish på servantplaten
Dusjdør med magnetisk lukkemekanisme
og sort, matt avslutningsproﬁl
Dusjkolonne med bakbelyst vegg i aluminium-ﬁnish
Sort dusjkar
Trerist i dusjen av type teak
Bad med tremøblement, av typen båtdekk

8096dF
886F
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DISTINCTION-SERIEN*

EN UTSØKT
OG VAKKER
UTVENDIG DESIGN
NY
B A K PA R T
Når du er klar for avreise, ombord i din DISTINCTION*, vet du at
mulighetene ligger åpne... Ingen annen bakpart kan måle seg med
denne. La deg sjarmere av de vakre, myke linjene... Vi har hentet
inspirasjon hos bilmerker av klasse. Med så ﬂotte former og smekre
linjer, er vi sikre på at du vil få noen anerkjennende blikk fra andre
på veien!

OPPGRADERINGER
S O M SYN E S!
Forandringene vil bli lagt merke til ved aller første øyekast.
Med sine vakre former er den nye bakparten blitt lekker og dynamisk.
Fine lykter av tofarget polyuretan er integrert i de nye karmene bak,
med logo og merkeprint i fargen sort karbon. Karmene matcher den
rykende ferske støtfangeren bak, som er blitt designet i anledning
jubileet og lanseringen av de nystylede bilene.

DESIGN OG
KO M FO RT HÅN D I HÅN D
Hos RAPIDO gjør vi vårt ytterste for å få design til å rime med god
funksjonalitet. Den nye spoileren på bakparten er utstyrt med et
bremselys nummer 3 som gir et godt helhetsinntrykk. Dette samme
gjelder forhåndskablingen for integrering av ryggekameraet.

* Unntatt i1066, i1090.
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886F
C50
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C-SERIEN

S E S T Ø R R E PÅ
T I LVÆ R E L S E N !

C-SERIEN
Modellene i C-serien er lette å manøvrere, ekstremt komfortable
og kan møte mange ulike behov. En ting er sikkert; med disse
bobilene lokker eventyret bare litt lenger fram på veien! C-serien
er utstyrt med absolutt alt dere trenger for å ha det bra på tur,
bilene er imponerende kompakte - faktisk er den utvendige bredden
bare 2,17 m. C-serien tar dere med ut i verden. Bedre tumleplass
ﬁnnes ikke!

RÅLEKKER, IKKE SANT?
C-serien har en stilig og moderne design utvendig, mye takket være
panoramataket SKYVIEW. Harmonien er perfekt: utvendig er linjene
myke og vakre. Utelyset ﬂommer inn i førerhuset. Bakparten av
bobilen matcher karrosserilinjen i aluminium helt perfekt. C-seriens
eksklusive utvendige dekor gjør resten...

E N S E R I E S O M S TA D I G
VO K S E R
For 2022-kolleksjonen har RAPIDO utviklet en helt ny modell som
vi har kalt C50. Denne kompakte, helintegrerte modellen er bare
6,59 m lang, og i RAPIDO-kolleksjonen er den faktisk den korteste
av alle modellene som har sentralseng. Ikke desto mindre har man
en komfort ombord som ikke står tilbake for de litt større bilene:
en sentralseng på 190 cm, salong med L-formet sofa, tverrgående
bagasjerom...
886F
C86

17

8F-SERIEN

ROM FOR
TRIVSEL I
DEN STORE
SALONGEN
K O M PA K T, M E N R O M S L I G
Den nye modellen 854F er kompakt, men til tross for at kjøretøyet
er bare 6,70 meter langt, er salongen bak relativt stor. Innredningen
i denne modellen er såklart nøye gjennomtenkt. Vårt mål er å gi deg
en helt unik reiseopplevelse. For best mulig utnyttelse av plassen
har vi benyttet oss av systemet DUO’SPACE for badet i denne
modellen. Dermed har man et funksjonelt toalett i det daglige, som
lett kan forvandles til en komfortabel dusj, uten å legge beslag på
en eneste centimeter av boarealet.

F O K U S PÅ S A L O N G E N
I modellen 854F er det plass for opptil 7 personer i den store sofaen
med sjeselong, bak i bilen. Det er fristende med et ekstra godt måltid
innimellom, når man kan ha så mange til bords! 854F har dessuten
svært mange og gode skapløsninger. Soverommet er utstyrt med
en skapløsning XXL: et skap i full høyde for klær som må henge, og
mange hyller. Et ﬁnt ﬂaskeskap med bakbelysning er det også blitt
plass til.

NÅR GOURMETENE
FÅ R L OV T I L Å B O LT R E S E G
Er man på reise, bør man ta seg litt tid. Det kan bli mange
anledninger til å stikke innom nærmeste torg for å få tak i ferske,
kortreiste råvarer, og da er det ﬁnt å bruke litt tid på å lage noe godt som
man kan kose seg med på stranda! Denne drømmen kan bli virkelighet
takket være det nye kjøkkenet som er designet spesielt for denne
modellen, 854F. Den store benkeplaten er et pluss når man liker å
tilberede god mat. Trådkurven er ypperlig for å lagre varene du
trenger til matlagingen. Barplaten har god høyde, og fungerer ﬁnt
som overgang til den store salongen. Selve prikken over i’en i denne
unike modellen.
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854F
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8F-SERIEN

EN KL ASSIKER
I NY DRAKT
ET TILSKUDD I SERIEN
Ikke uten grunn er serien 8F viet litt ekstra oppmerksomhet
i Kolleksjonen 2022. Modell 855F er på markedet nå! Med sine
6 meter og 79 centimeter er det en kompakt modell, men alt det
nødvendige er på plass for å få reiseopplevelser med topp komfort.

S OV B E D R E E N N
P R I N S E S S E N PÅ E R T E N . . .
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
være så komfortabelt som mulig. Begge enkeltsengene i 855F har
god lengde: den ene er 85 x 194 cm og den andre 85 x 204 cm. Det
er også mulig å gjøre om disse sengene til dobbelseng i full bredde.
Madrassene er laget av BULTEX® skum, og ligger på sengebunner
med aluminiumsramme med sjiktlimte, bevegelige lameller.

O P T I M A LT,
K O M F O R TA B E LT O G
G O DT GJ E N N O M T E N KT
RAPIDO har utviklet sitt eget system for kompakte, komfortable bad,
DUO’SPACE, hvor en hel veggseksjon ganske enkelt trekkes fram
slik at toalettet skjules fullstendig for å gi plass til dusjen. Bedre
plassutnyttelse skal man lete lenge etter!

855F
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H A LV I N T E G R E R T E
MODELLER
BEGYNN
MED Å VELGE
INNREDNING
NÅR DU SKAL
VELGE DIN
RAPIDO

SERIE C

SERIE 6F *

HALVINTEGRERTE MODELLER MED
FIAT KOMPAKT SPESIALCHASSIS

SENTRAL SENG, ELEKTRISK
HØYDEJUSTERBAR MED
STORT BAGASJEROM

HALVINTEGRERTE MODELLER MED
FIAT SPESIALCHASSIS, MED BREDERE
SPORVIDDE BAK

SERIE 8F
HELINTEGRERT FIAT-CHASSIS
MED BREDERE SPORVIDDE BAK

C50

6,59 m 20

656F

6,79 m

886F 7,20 m

C86

6,99 m

686F

7,20 m

896F

7,49 m

696F

7,49 m 20

665F

7,49 m

855F

6,79 m 20

666F

7,49 m 20

866F

7,49 m

854F

6,70 m 20

22

Kan ikke bestilles
for C56, 656F

C55 6,72 m

22

ALDE STANDARD

22

ENKELTSENGER

FRANSK SENG

C56

5,99 m

SENKESENG
FØRERHUS
* Senkesengen kan fås som ekstrautstyr på alle modeller i serien 6F.
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HELINTEGRERTE
MODELLER

SERIE 80dF

SERIE DISTINCTION

HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS
MED BREDERE SPORVIDDE BAK
OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

8086dF

7,20 m

8096dF

7,49 m 20

HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS
MED BREDERE SPORVIDDE BAK
OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

i96

22

ALDE EKSTRAUTSTYR

7,54 m 20

22

i190

7,99 m

i1090

8065dF

7,49 m

8066dF

7,49 m 20

ALDE STANDARD

22

ALDE EKSTRAUTSTYR

i66

HELINTEGRERTE MERCEDES AL-KO-CHASSIS
MED BREDERE SPORVIDDE BAK
OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

M96

7,54 m

ALDE EKSTRAUTSTYR

M66

7,54 m

ALDE EKSTRAUTSTYR

ALDE STANDARD

8,79 m

7,54 m 20

i1066

ALDE EKSTRAUTSTYR

SERIE M

22

8,79 m

ALDE STANDARD

ALDE STANDARD

ALDE STANDARD
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SERIE
C
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SERIE C

TA S T E G E T I N N

I EN NY
DIMENSJON

For C-serien har vi lagt oss på en litt annen
dimensjon. De ﬁre modellene i C-serien har fått en
litt redusert bredde. Det er duket for nye eventyr i
en mer kompakt utgave!
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Disse bilene er blitt smidigere og lettere å manøvrere,
og dermed kan dere komme langt ut på utkikksposter
og spennende steder. Innvendig har man den samme
komfort som i alle RAPIDO bobiler, og som bonus får
man topp lysforhold, med panoramataket SKYVIEW.

HALVINTEGRERTE MODELLER MED FIAT KOMPAKT SPESIALCHASSIS

C50

2+2*

20 NYHET
22

5

2+1

6,59 m x 2,17 m

DUO’SPACE

C55

120 cm

2+2*

5

2+1

5

2+1

Høye
enkeltsenger DUO’SPACE

6,72 m x 2,17 m

C56

2+2*

5,99 m x 2,17 m

* Plasser med sikkerhetsbelte og registrerte sitteplasser ﬁnner du i den tekniske manualen som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
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SERIE C

C86

2+2*

4

6,99 m x 2,17 m

2+1

SKYVIEW PANORAMASOLTAK

Førerhus med panorama-utsikt og innredning i heltrukken linje.
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HALVINTEGRERTE MODELLER MED FIAT KOMPAKT SPESIALCHASSIS

S TA N D A R D U T S T Y R

KONSTRUKSJON

1 00 % støtsikker polyester: tak, front,
og beskyttende undergulv
Karosserikonstruksjon
med polyuretan i gulvet
Isolasjon av Styrofoam®
KAROSSERI OG ÅPNINGER

SKYVIEW-panoramasoltak:
- Stilig og moderne karosseri
- Laminert, buet glass med UV-filter
og integrert blendingsgardin
- Førerhus med panorama-utsikt
- SKYVIEW varmeledning
Stor takluke i salongen, i lengderetning
Stilfull design på karmene bak,
med integrerte baklys
Støtfanger bak med krommede LED-lys
Forhåndskablet for integrering av
ryggekamera
Karrosserilinje i aluminium
Eksklusiv utvendig dekor
Grill i skinnende sort
Vinduer i bodelen med dobbeltglass
og polyuretanskjerm, og integrert
blendingsgardin og myggnett
Elektrisk stigtrinn til bodelen
OPPVARMING

 armeanlegg Combi DIESEL
V
med CP PLUS-varmestyring
L AGRINGSPL ASS

Oppvarmet bagasjerom/garasje
LED lysrampe øverst i bagasjerommet
INTERIØR

BELLAGIO møbelinnredning:
- Overskapsdørene er matte
(blanke kan fås)
- Mørkt laminatbelegg til arbeidsbenken
og salongbordet
NACARAT møbelinnredning:
- Skapdørene i bodelen
har en hvit glanset finish
-Lyst mineralt laminatbelegg
til arbeidsbenken og salongbordet
Liggende trestruktur
Overskapsdørene har en
«push lock»-lukkemekanisme
 Stemningsbelysning 100 % LED salong,
kjøkken og soverom

SALONG

BAD

 odestøttene kan reguleres i høyden
H
(sofabenk vendt mot kjøreretningen)
Plassendring for framovervendt sete
sofabenker vis-à-vis i salongen
Armlener på sittebenken i salongen
(C86)
Åpent TV-møbel for 22" flatskjerm
(C86)
Bord med laminatbelegg,
med kantprofiler i massivt tre
(NACARAT), eller med 3D-finert
DUO-kant (BELLAGIO)
Monteringshus for lysspottene under
overskap med integrert USB-kontakt
og dimmer
Sittebenkens ryggstø er utstyrt
med magneter for rask konvertering
til sete i kjøreretning (C86)
Salongen kan gjøres om til 1 ekstra
soveplass
KJØKKEN

 vite, blanke skuffefronter
H
med sorte, matte, innfelte grep
Skuffer med elektrisk sentrallås
Belysning under benkeplaten
Kledning rundt kjøkkenvinduet i
hvitt, blankt plexiglass med integrert
krydderhylle og 230 V og 12V
stikkontakter
I kjøkkenkroken, på siden, er det blitt
bedre plass på benkeplaten
Kompresjonskjøleskap
Påmontert koketopp av glass
med 2 soner, med glassdeksel
Integrert kjøkkenvifte
med LED-belysning
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk (C86)
Dyp skuff (C56)

En fullstendig liste over utstyret kan man
finne i den tekniske manualen som er
tilgjengelig på nettstedet vårt.

 ytt motiv på laminatbelegget i dusjen
N
DUO’SPACE: toalett med skillevegg
som kan vippes inn mot fast vegg for
optimisering av plassen (C50, C55)
Trerist i dusjen av type teak
(unntatt C86)
Rektangulær termoformet vask
med batteri av messing
og keramikkpatron (C86)
Dusjkolonne med skifergrå
overflate i plexiglass
Takluke med mørk skjerm og insektnett,
og tørkestativ
Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
Termoformet, lettspylt kammer
for toalettkassett (unntatt C56)
SOVEROM

Vegghengte garderobeskap
med bueformet dør og «push lock»lukkemekanisme (C50, C86)
Design nattbord med åpne hyller
og USB- og 12V kontakter (C50, C86)
Bakbelysning av overskapene
(C50, C86)
Sengegavl med møbelstoff,
belyst bakfra
Permanent seng med madrassramme
i aluminium med soneinndelt
lamellbunn og BULTEX® skummadrass
med høy tetthet
Sengebunnen kan løftes opp i fotenden
slik at man får tilgang til lagerplassen
under (C50, C55, C86)
Uttrekkbar sengebunn til sentral seng
(C86)
Mulighet til å forlenge sengen
i fotenden (C56)
Plass for et ekstra TV på soverommet
med HDMI-forhåndskabling
og 12V-koaksial kabel (C50, C55, C86)

* Reliefftrykk hvis skinnseter.
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Elektrisk servostyring
Sentrallås på dørene, både i bodelen og i førerhuset
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk

SOM EKSTRAUTSTYR

UTSTYR I FØRERHUSET

Koppholdere
Kabindører med el-vinduer
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset
Lettstelt gulvbelegg for overgangen førerhus/bodel
Broderi* på hodestøttene på førerhussetene

FOR Å FÅ ET ENDA BEDRE
UTSTYRT KJØRETØY

Integrert ryggekamera med nattsyn
DAB ALPINE®-multimediastasjon
med 6,9" skjerm og funksjonene
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
Er utstyrt med ASR (antispinn),
Roll Over Mitigation (anti-velt),
bakkestartassistent, stabilisering mot
sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk
nedbremsing etter en kollisjon

KONVERTERING TIL LIGGEPL ASS

Elektriske utvendige bakspeil med avising
Høyderegulerbare seter i førerhuset
Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin
til frontrute og i selve bodelen
Bodelsdør med 2-punkts dørlås
med fast vindu
Myggnett på døren i bodelen
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)
Ekstra batteri for bodelen

Få 1 ekstra sengeplass i en håndvending. Salongen kan gjøres om slik at 3 personer
kan sove i bilen.

EN EKSTRA PL ASS

Har du bedt gjester?
Fell ned det ekstra setet og få plass til 5 rundt bordet
(C55, C56 - fast sete på C50).
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SERIE C

SELECT
PA C K

UTSTYR CHASSIS

886F
C50

C50

C50

30

SERIE C

FRI SOM FUGLEN, SAMME
H VA S L A G S VÆ R M A N FÅ R
C-serien vil gi nye muligheter til opplevelser underveis, siden bilene
er såpass kompakte. C-serien åpner opp for større frihet. Grip
sjansen, og utvid din horisont!
Valget burde være enkelt, siden denne serien er utstyrt med en
hel del standardutstyr som vil gjøre reisen til en bekymringsfri
opplevelse.

E N KO M P L E T T S E R I E
I C-serien kan du velge mellom ﬁre ulike konﬁgurasjoner: fransk
seng, enkeltsenger eller to løsninger med sentral seng. Lengdene
varierer fra 5,99 m til 6,99 m. Dere vil nødvendigvis ﬁnne en
modell som tilsvarer det dere trenger.

C50

31

C55

32

SERIE C
C55

C55

33

C86

34

SERIE C
C56

C56
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SERIE
6F

DEN RIKTIG GODE
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 redefinerte områder, der lyset er en
permanent gjest.
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Bobilen har en elegant design, med proﬁlert
overbygg og moderne utvendig dekor.
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SERIE 6F

HALVINTEGRERTE MODELLER MED FIAT SPESIALCHASSIS, MED BREDERE SPORVIDDE BAK

656F

2+2*

4

2+ 1
2+2**

6,79 m x 2,35 m

665F

80 cm

2+3*

5

2+ 1
Lave
2+2+ 1** enkeltsenger

ALDE
standard

7,49 m x 2,35 m

666F

20
22

NYHET

120 cm

2+2*

5

2+ 1
2+2**

Høye
enkeltsenger

7,49 m x 2,35 m

* Plasser med sikkerhetsbelte og registrerte sitteplasser ﬁnner du i den tekniske manualen som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
** Med senkeseng som ekstrautstyr.
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SERIE 6F

686F

2+2*

4

2+ 1
2+2**

XL

7,20 m x 2,35 m

696F

2+2*

20
22

5

2+ 1
2+2**

XXL

NYHET

7,49 m x 2,35 m

OMBYGGING AV PL ASS
I KJØRERETNINGEN

Enkel og rask å utføre. Krever ikke noe ekstra element.
I tillegg får man mer lagringsplass under sofabenken.
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HALVINTEGRERTE MODELLER MED FIAT SPESIALCHASSIS, MED BREDERE SPORVIDDE BAK

S TA N D A R D U T S T Y R
KLEDNING UNDER PÅ SENKESENGEN, MED DIREKTE OG INDIREKTE BELYSNING
KJØKKEN

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
Stor takluke i salongen, i lengderetning
Stilfull design på karmene bak,
med integrerte baklys
Støtfanger bak med krommede LED-lys
Forhåndskablet for integrering
av ryggekamera
Grill i skinnende sort
Vinduer i bodelen med dobbeltglass
og polyuretanskjerm, og integrert
blendingsgardin og myggnett
Bodelens dør B: 540 mm
(modeller ≥ 7,49 m)
OPPVARMING

Varmeanlegg ALDE Comfort Plus Arctic
(665F)
Varmeanlegg TRUMA Combi 4 med
CP PLUS-varmestyring (656F, 686F)
Varmeanlegg TRUMA Combi 6 EH
(gass og elektrisk) med CP PLUSvarmestyring (666F, 696F)
iNet, for fjernstyring av
oppvarmingssystemet ditt (665F, 666F,
696F)
Antikollisjon-system, gjør det mulig
å kjøre med gassoppvarming
L AGRINGSPL ASS

Oppvarmet bagasjerom/garasje
LED lysrampe øverst i bagasjerommet

INTERIØR

BELLAGIO møbelinnredning:
- Overskapsdørene er matte
(blanke kan fås)
- Mørkt laminatbelegg til
arbeidsbenken og salongbordet
NACARAT skap:
- Skapdørene i bodelen har en hvit
glanset ﬁnish
- Lyst mineralt laminatbelegg
til arbeidsbenken og salongbordet
Liggende trestruktur
Overskapsdørene har en
«push lock»-lukkemekanisme
Bakbelyste skap i salongen (LED)
Bånd med TEP*-kledning
i kabinen med RAPIDO påbrodert,
og med doble stikninger
Stemningsbelysning 100 % LED salong,
kjøkken og soverom

Hvite, blanke skuffefronter
med sorte, matte, innfelte grep
Skuffer med elektrisk sentrallås
Belysning under benkeplaten
Kledning rundt kjøkkenvinduet i
hvitt, blankt plexiglass med integrert
krydderhylle og 230 V og 12V
stikkontakter
Bedre plass på benkeplaten ved siden
av kjøkkenblokken (unntatt 665 F)
Avtakbart serveringsbrett (665F)
Stort AES-kjøleskap 145 L
(135 L på 656F, 686F)
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt
stål, med adskilte, sorte deksler
og piezoelektrisk tenner
(kan fås med 3 bluss)
Integrert kjøkkenvifte
med LED-belysning
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk

BAD

Nytt motiv på laminatbelegget i dusjen
Rektangulær, termoformet
vaskeservant med blandebatteri
i messing, med keramikkpatron
(unntatt 656F)
Dusjkolonne med skifergrå overﬂate
i plexiglass (656F, 665F, 686F)
Takluke med mørk skjerm og insektnett,
og tørkestativ
Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
Termoformet, lettspylt kammer
for toalettkassett (unntatt 656F, 665F)
SOVEROM

SALONG

Hodestøttene kan reguleres i høyden
(sofabenk vendt mot kjøreretningen)
Plassendring for framovervendt sete
sofabenker vis-à-vis i salongen
Armlener på sofabenken i salongen
God plass i salongen til å kunne bevege
seg (uten opphøyd gulv)
Åpent møbel til en 22" ﬂatskjerm
Bord med laminatbelegg, med
kantproﬁler i massivt tre (NACARAT),
eller med 3D-ﬁnert DUO-kant
(BELLAGIO)
Monteringshus for lysspottene under
overskap med integrert USB-kontakt
og dimmer
Sittebenkens ryggstø er utstyrt
med magneter for rask konvertering
til sete i kjøreretning

En fullstendig liste over utstyret kan man
ﬁnne i den tekniske manualen som er
tilgjengelig på nettstedet vårt.

Vegghengte garderobeskap
med bueformet dør og «push lock»lukkemekanisme (686F, 696F)
Design nattbord med åpne hyller
og USB- og 12V kontakter (686F, 696F)
Bakbelysning av overskapene
(686F, 696F)
Sengegavl med møbelstoff,
belyst bakfra
Permanent seng med madrassramme i
aluminium med lamellbunn og BULTEX®
skummadrass i god HR-kvalitet
Uttrekkbar sengebunn til sentral seng
(686F, 696F)
Oppbevaringsskuff under sentral seng
(686F, 696F)
Plass for et ekstra TV på soverommet
med HDMI-forhåndskabling
og 12V-koaksial kabel

* Polyamidbelagt stoff.
** Relieftrykk hvis skinnseter.
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SELECT
PA C K

UTSTYR CHASSIS

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

Koppholdere
Kabindører med el-vinduer
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset
Lettstelt gulvbelegg for overgangen førerhus/bodel
Broderi** på hodestøttene på førerhussetene

FOR Å FÅ ET ENDA BEDRE
UTSTYRT KJØRETØY

Integrert ryggekamera med nattsyn
Modellene 666F og 696F har svært høyt nivå på alt utstyr.
Denne standarden er spesielt forbeholdt jubileumsserien
60 EDITION.

DAB ALPINE®-multimediastasjon
med 6,9" skjerm og funksjonene
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO

For nærmere informasjon, se sidene 8 - 13 i denne katalogen.

Er utstyrt med ASR (antispinn),
Roll Over Mitigation (anti-velt),
bakkestartassistent, stabilisering mot
sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk
nedbremsing etter en kollisjon

ELEKTRISK SENKESENG KAN FÅS SOM EKSTRAUTSTYR
PÅ ALLE MODELLER

Elektriske utvendige bakspeil med avising
65 - 85 cm

Høyderegulerbare seter i førerhuset
Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin
til frontrute og i selve bodelen
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast
vindu og integrert søppelbøtte
Myggnett på døren i bodelen
Automatisk gass-inverter

193 cm

Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)

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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SERIE 6F

SOM EKSTRAUTSTYR

UTSTYR I FØRERHUSET

VÅ R E 2 M O D E L L E R
6 0 E D I T I O N B Y R PÅ N O E
EKSTRA EKSKLUSIVT
Er dere ute etter en eksklusiv modell?
Velg en av de to modellene jubileumsserien 60 EDITION: 666F
og 696F. Du får en bobil med et ekstra høyt nivå på alt utstyr.
Som bonus får du et unikt interiør hvis du velger den mørkegrå
fargen Lanzarote for førerhuset (opsjon 60 EDITION).

EKTE IDENTITET
Den aerodynamiske takproﬁlen på modellene i 6F-serien gir
bilene en moderne og smekker silhuett.
Takproﬁlen prydes av emblemet RAPIDO midt foran, med ﬂotte
krombelagte bokstaver. Sidekarmene er blitt spesielt designet
for å harmonere godt med takproﬁlen.

MED ELLER
UTEN SENKESENG
For deres nye bobil i serien 6F kan dere få den innredningen
dere ønsker.
Elektrisk senkeseng med 2 plasser kan fås som ekstrautstyr
på alle modeller. Dermed kan dere få 4 sengeplasser i bobilen
(tilogmed 5 sengeplasser i modellen 665F).

696F

42

SERIE 6F
696F

696F
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666F

666F

666F
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SERIE 6F
656F

686F

45

SERIE
8F
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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.

47

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

HELINTEGRERTE MODELLER MED FIAT-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK

854F

2+2*

20 NYHET
22

7

6,70 m x 2,35 m

2+2
2+2+2**

855F

2+2*

20 NYHET
22

5

2+2
2***

6,79 m x 2,35 m

866F

126 cm

2+2*

5

2+2
2+ 1***

Høye
enkeltsenger

7,49 m x 2,35 m

* Plasser med sikkerhetsbelte og registrerte sitteplasser ﬁnner du i den tekniske manualen som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
** Med senkeseng som ekstrautstyr.
*** Kan bestilles uten førerhusseng.
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886F

4

2+2
2+ 1***

XL

7,20 m x 2,35 m

5

2+2
2+ 1***

XXL

7,49 m x 2,35 m

SERIE 8F

2+2*

896F

2+2*

UTVENDIG OPPBEVARINGSSKUFFE

Kan låses. Eksklusivt ekstrautstyr i serien 8F.
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HELINTEGRERTE MODELLER MED FIAT-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK

S TA N D A R D U T S T Y R
INNVENDIG OPPBEVARINGSBOKS
KONSTRUKSJON

Luke fra stuen for tilgang til oppbevaring innenfra (unntatt 854F).

1 00 % støtsikker polyester:
tak, front, og beskyttende undergulv
Karosserikonstruksjon
med polyuretan i gulvet
Isolasjon av Styrofoam®
KAROSSERI OG ÅPNINGER

 enskåren front foran med daglys
R
og lysdioder
Panoramisk frontrute med vidvinkel
Stor takluke i salongen, i lengderetning
Stilfull design på karmene bak,
med integrerte baklys
Støtfanger bak med krommede LED-lys
Forhåndskablet for integrering
av ryggekamera
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

 armeanlegg TRUMA Combi 6
V
med CP PLUS-varmestyring
Antikollisjonssystem, gjør det mulig
å kjøre med gassoppvarming
Oppvarmet spillvannstank
L AGRINGSPL ASS

 asser til oppbevaring i lasterommet,
K
under gulvet (unntatt 854F)
Oppvarmet bagasjerom/garasje
LED lysrampe øverst i bagasjerommet
INTERIØR

BELLAGIO møbelinnredning:
	- Overskapsdørene er matte
(blanke kan fås)
	- Mørkt laminatbelegg
til arbeidsbenken og salongbordet
NACARAT møbelinnredning:
- Skapdørene i bodelen
har en hvit glanset finish
-Lyst mineralt laminatbelegg
til arbeidsbenken og salongbordet
Liggende trestruktur
Overskapsdørene har en
«push lock»-lukkemekanisme
Bakbelyste skap i salongen (LED)
Underside av førerhussengen med
TEP*-kledning med stikninger
og LED-lyspunkter
Stemningsbelysning 100 % LED salong,
kjøkken og soverom

SALONG

BAD

 onvertering av sofabenken
K
i salongen til framovervendt sete
Armlener på sofabenken i salongen
God plass i salongen til å kunne bevege
seg (uten opphøyd gulv)
Åpent møbel til en 22" flatskjerm
Bord med laminatbelegg,
med kantprofiler i massivt tre
(NACARAT), eller med 3D-finert
DUO-kant (BELLAGIO)
Monteringshus for lysspottene
under overskap med integrert
USB-kontakt og dimmer
Sittebenkens ryggstø
er utstyrt med magneter
for rask konvertering til sete
i kjøreretning
KJØKKEN

 vite, blanke skuffefronter
H
med sorte, matte, innfelte grep
Skuffer med elektrisk sentrallås
Belysning under benkeplaten
Kledning rundt kjøkkenvinduet
i hvitt, blankt plexiglass med integrert
krydderhylle og 230 V og 12V
stikkontakter
I kjøkkenkroken, på siden,
er det blitt bedre plass på benkeplaten
Stort AES-kjøleskap
Kjøleskap med flat dør
dobbel hengsling (åpning på venstre
eller høyre side) (855F)
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt
stål, med adskilte, sorte deksler
og piezoelektrisk tenner
(kan fås med 3 bluss)
Integrert kjøkkenvifte
med LED-belysning
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk

En fullstendig liste over utstyret kan man
finne i den tekniske manualen som er
tilgjengelig på nettstedet vårt.

 ytt motiv på laminatbelegget i dusjen
N
DUO’SPACE: toalett med skillevegg
som kan vippes inn mot fast vegg for
optimisering av plassen (854F, 855F)
Rektangulær termoformet designvask
med batteri av messing og
keramikkpatron (866F, 886F, 896F)
Dusjkolonne med skifergrå overflate
i plexiglass
Takluke med mørk skjerm og insektnett,
og tørkestativ
Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
Termoformet, lettspylt kammer
for toalettkassett
SOVEROM

Vegghengte garderobeskap
med bueformet dør og «push lock»lukkemekanisme (886F, 896F)
Design nattbord med åpne hyller
og USB- og 12V kontakter (886F, 896F)
Bakbelysning av overskapene
(886F, 896F)
Sengegavl med møbelstoff,
belyst bakfra
Permanent seng med ramme
i aluminium og lamellbunn med
soneinndeling, og BULTEX®
skummadrass i god HR-kvalitet
Uttrekkbar sengebunn til sentral
seng (886F, 896F)
Plass for et ekstra TV på soverommet
med HDMI-forhåndskabling
og 12V-koaksial kabel

* Polyamidbelagt stoff.
** Relieftrykk hvis skinnseter.
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SELECT
PA C K

UTSTYR CHASSIS

Elektrisk servostyring
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

SOM EKSTRAUTSTYR

UTSTYR I FØRERHUSET

Førerhusseng med stavbunn, BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved
hjelp av sylindere
Sentrallås på førerhussengen
Koppholdere
Førerdør med elektrisk vindusrute
Broderi** på hodestøttene på førerhussetene

FOR Å FÅ ET ENDA BEDRE
UTSTYRT KJØRETØY

Integrert ryggekamera med nattsyn

Er utstyrt med ASR (antispinn),
Roll Over Mitigation (anti-velt),
bakkestartassistent, stabilisering mot
sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk
nedbremsing etter en kollisjon

DOBBELBRETTET SKYVBAR ISOTERMISK BLENDINGSGARDIN
TIL FRONTRUTE
SELECT-PACK

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
Automatisk gass-inverter
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)

Solskjerm (trekkes ned).

Blendingsgardin (trekkes opp).

51

SERIE 8F

DAB ALPINE®-multimediastasjon
med 6,9" skjerm og funksjonene
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO

854F

854F

854F
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NY 854F

SERIE 8F

Modellen 854F er utvilsomt en av de viktigste nyhetene i
katalogen RAPIDO 2022.
Og hva er nytt? En stor salong bak i bilen med plass til 7, et
forbedret kjøkken og et DUO’SPACE bad med optimal innredning
for best mulig plassutnyttelse!

NY 855F
Med modellen 855F henter vi inn igjen de tradisjonelle
enkeltsengene, på mindre enn 7 meters lengde.
Kompakt, javel, men det slår ikke negativt ut for romfølelsen. Et
pluss er nettopp enkeltsengene som kan bli opptil 204 cm lange.
Badet DUO’SPACE er plassert bak salongen. Dette er en smart
romløsning for å skille avdelingene.

854F
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855F
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SERIE 8F
855F

855F
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896F

896F
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SERIE 8F
896F

866F
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SERIE
80dF

D O B B E LT G U LV T I L O P P B E VA R I N G
O G AL - KO C HAS S I S ,

EN USLÅELIG DUO

RAPIDOS gjennomgående oppbevaringsrom
er innoverende: grei tilgang utenfra og
brede luker, som gjør det mulig å få inn både
klappstoler og sammenleggbart bord. Det er
mange fordeler med et teknisk dobbeltgulv.
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Det at ferskvannstanken er isolert er en klar fordel,
og man frigjør plass i oppholdsrommet over
i og med at de tekniske elementene plasseres
i dobbeltgulvet. Et stort pluss er dessuten
at gulvet i kjøretøyet er ﬂatt over det hele.
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SERIE 80dF

HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

8065dF

93 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

Lave
enkeltsenger

7,49 m x 2,35 m

ALDE
standard

20
22

8066dF

NYHET

119 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

ALDE
Høye
enkeltsenger ekstrautstyr

7,49 m x 2,35 m

8086dF

2+2*

4

2+2
2+1**

XL

7,20 m x 2,35 m

* Plasser med sikkerhetsbelte og registrerte sitteplasser ﬁnner du i den tekniske manualen som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
** Med alternativet uten førerhusseng.
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20
22

8096dF

2+2*

5

2+2
2+1**

XXL

NYHET

7,49 m x 2,35 m

ALDE
ekstrautstyr

SERIE 80dF

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING
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HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

S TA N D A R D U T S T Y R

KONSTRUKSJON

1 00 % 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®
KAROSSERI OG ÅPNINGER

 enskåren front foran med daglys
R
og lysdioder
Panoramisk frontrute med vidvinkel
Stor takluke i salongen, i lengderetning
Stilig design på karmene bak,
med integrerte baklys
Støtfanger bak med krommede LED-lys
Forhåndskablet for integrering
av ryggekamera
Kromlist
Vinduer i bodelen med dobbeltglass
og polyuretanskjerm, og integrert
blendingsgardin og myggnett
Elektrisk stigtrinn til bodelen
Stigbrettet foran bodelsdøren belyses
idet døren åpnes
Bodelens dør B: 540 mm
(modeller ≥ 7,49 m)
Baklukedempere på lasterommet
Håndtak til bagasjerommet/
trykkåpning integrert i bagasjelukene
med 2 låsepunkter
OPPVARMING

 ppvarming ALDE Comfort Plus Arctic
O
(ekstrautstyr på 8066dF, 8096dF,
som standard på 8065dF)
Varmeanlegg TRUMA Combi 6 med CP
PLUS-varmestyring (8086dF / 6 EH på
8066dF, 8096dF)
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet
i salongen (8065dF, 8066dF, 8086dF,
8096dF - med mindre du har
teleskopbein)
iNet, for fjernstyring av
oppvarmingssystemet ditt
(8066dF, 8096dF)
Varmeledning til frontrute TRUMA
for å fjerne kondens
(ikke kompatibel med WEBASTO)
Antikollisjon-system, gjør det mulig
å kjøre med gassoppvarming

INTERIØR

KJØKKEN

BELLAGIO møbelinnredning:
- Overskapsdørene er matte
(blanke kan fås)
- Mørkt laminatbelegg
til arbeidsbenken og salongbordet
NACARAT møbelinnredning:
- Skapdørene i bodelen
har en hvit glanset finish
- Lyst mineralt laminatbelegg
til arbeidsbenken og salongbordet
Liggende trestruktur
Overskapsdørene har en
«push lock»-lukkemekanisme
Bakbelyste skap i salongen (LED)
Underside av førerhussengen med
TEP*-kledning med stikninger og LEDlyspunkter (8065dF, 8086dF)
Stemningsbelysning 100 % LED salong,
kjøkken og soverom
SALONG

 lassendring for framovervendt sete
P
sofabenker vis-à-vis i salongen
Armlener på sofabenken i salongen
God plass i salongen til å kunne bevege
seg (uten opphøyd gulv)
Nytt integrert TV-møbel for 32"
flatskjerm med bakbelysning og hylle
(unntatt 8086dF)
Bord med laminatbelegg,
med kantprofiler i massivt tre
(NACARAT), eller med 3D-finert
DUO-kant (BELLAGIO)
Monteringshus for lysspottene under
overskap med integrert USB-kontakt
og dimmer
Sittebenkens ryggstø er utstyrt
med magneter for rask konvertering
til sete i kjøreretning

L AGRINGSPL ASS

 vite, blanke skuffefronter
H
med sorte, matte, innfelte grep
Skuffer med elektrisk sentrallås
Belysning under benkeplaten
Kledning rundt kjøkkenvinduet i
hvitt, blankt plexiglass med integrert
krydderhylle og 230 V og 12V
stikkontakter
I kjøkkenkroken, på siden, er det blitt
bedre plass på benkeplaten
Kjøleskap med ekstra dybde 156 L
med flat dør (135 L for 8086dF)
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt
stål, med adskilte, sorte deksler
og piezoelektrisk tenner
(kan fås med 3 bluss)
Integrert kjøkkenvifte
med LED-belysning
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk
BAD

 ytt motiv på laminatbelegget i dusjen
N
Rektangulær termoformet vask med
batteri av messing og keramikkpatron
Dusjkolonne med skifergrå overflate
i plexiglass (8065dF, 8086dF)
Takluke med mørk skjerm og insektnett,
og tørkestativ
Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
Termoformet, lettspylt kammer
for toalettkassett (unntatt 8065dF)
SOVEROM

Vegghengte garderobeskap
med bueformet dør og «push lock»lukkemekanisme (8086dF, 8096dF)
Design nattbord med åpne hyller
og USB- og 12V kontakter
(8086dF, 8096dF)
Belysning under overskapene
og de vegghengte garderobeskapene
(8086dF, 8096dF)
Sengegavl med møbelstoff, belyst
bakfra
Permanent seng med madrassramme i
aluminium, soneinndelt lamellbunn og
BULTEX® skummadrassmed høy tetthet
Uttrekkbar sengebunn til sentral seng
Oppbevaringsskuff under sentral seng
Plass for et ekstra TV på soverommet
med HDMI-forhåndskabling
og 12V-koaksial kabel

 obbeltgulv med gjennomgående
D
oppbevaringsrom med tilgang utenfra
og innenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
Oppvarmet bagasjerom/garasje

En fullstendig liste over utstyret kan man
finne i den tekniske manualen som er
tilgjengelig på nettstedet vårt.

* Polyamidbelagt stoff.
** Relieftrykk hvis skinnseter.
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SELECT
PA C K

UTSTYR CHASSIS

 lektrisk servostyring
E
Utvendige, hvite sidespeil som på buss
Sentrallås på dørene, både i bodelen og førersiden
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk
og det elektriske stigtrinnet trekkes ut

SOM EKSTRAUTSTYR

UTSTYR I FØRERHUSET

Førerhusseng med stavbunn, BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved
hjelp av sylindere
Sentrallås på førerhussengen
Koppholdere
Førerdør med elektrisk vindusrute
Opplegg for LITHIUM-bodelsbatteri - SUPER B READY
Broderi** på hodestøttene på førerhussetene

FOR Å FÅ ET ENDA BEDRE
UTSTYRT KJØRETØY

Integrert ryggekamera med nattsyn
DAB ALPINE®-multimediastasjon
med 6,9" skjerm og funksjonene
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO

I modellene 8066dF og 8096dF er det svært høyt nivå
på alt utstyr. Denne standarden er spesielt forbeholdt
jubileumsserien 60 EDITION.

 r utstyrt med ASR (antispinn),
E
Roll Over Mitigation (anti-velt),
bakkestartassistent, stabilisering mot
sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk
nedbremsing etter en kollisjon

For nærmere informasjon, se sidene 8 til 13 i denne katalogen.

 lektriske utvendige bakspeil
E
med avising
Høyderegulerbare seter i førerhuset

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

2-punkts dørlås på førerdøren
 odelsdør med 2-punkts dørlås med fast
B
vindu og integrert søppelbøtte
Myggnett på døren i bodelen
Automatisk gass-inverter
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)

Maksimal lagringsplass, tilgjengelig både innenfra og utenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
Oppvarmet ferskvannstank / spillvannstank
Flatt gulv i bodelen, uten innvendig trinn
Forsterket lydisolering
Varmeisolasjonen bidrar til å bevare en jevn og behagelig temperatur i bodelen
 er oppbevaringsplass i bodelen (alle de tekniske elementene er lagret
M
i dobbeltgulvet)
Senket tyngdepunkt gir optimal stabilitet
Meget bestandig TITAN-belegg på innsiden for bedre slitestyrke over tid

63

SERIE 80dF

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

UNN DERE LITT LUKSUS
M E D VÅ R 2 M O D E L L E R
60 EDITION
Er dere ute etter en eksklusiv modell?
Velg en av de to modellene i den spesiale serien 60 EDITION:
8066dF og 8096dF. Du får en bobil utstyrt med det aller nyeste
og ﬂotteste!

EN FRONT
MED STERK KARAKTER
Samtlige modeller i serien 80dF har en front med en moderne
og stilig design. Frontgrillen på modellene i serien 80dF er
den samme som på forparten i DISTINCTION-serien, og den er
av svært god kvalitet, som alle de andre delene som inngår i
RAPIDO’s produksjon.

D I T T FAVO R I T T T V PROGRAM
Mens du slapper av i den komfortable salongen i din RAPIDO bobil
kan du se på ditt favorittprogram, og glede deg over designen
på det nye TV-møbelet!
Seriene 80dF (unntatt 8086dF) har et TV-møbel med en design
som er et mesterstykke verdig! Det har sin naturlige plass i
salongen, med bakbelyst hylle og plass til en 32" ﬂat TV-skjerm.

8066dF

64

8066dF
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SERIE 80dF

8066dF
886F

8096dF

8096dF

8096dF
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SERIE 80dF

8096dF

8096dF
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SERIE
DISTINCTION
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Serien DISTINCTION bærer sitt navn med rette.
Den innoverende teknologien som er tatt i bruk
for denne serien er noe utenom det vanlige.
Karosseriet er et bevis på dette: det er designet
med myke, avrundede former. Linjene er smekre
og aerodynamiske. Den nye bakparten som våre
designere har tegnet er utpreget dynamisk, og
like stilig som framparten med den iøynefallende
grillen. Her snakker vi høyt nivå...
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For serien DISTINCTION har vi valgt et AL-KOchassis som har den store fordelen at man får et
tverrgående lagerrom i dobbeltgulvet. Innvendig
ﬁnner man den samme luksuriøse innredningen
som i spesialserien PREMIUM, med møbler av
edelt treverk i moderne design.

SERIE DISTINCTION

DESIGN FOR ALLE PENGENE

HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

i66

20
22

NYHET

119 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

Høye
enkeltsenger

7,54 m x 2,35 m

ALDE
standard

i96

2+2*

20
22

NYHET

5

2+2
2+1**

XXL

ALDE
ekstrautstyr

7,54 m x 2,35 m

7

2+2+2
2+2**

XXL

ALDE
standard

7,99 m x 2,35 m

i190

2+3*

* Plasser med sikkerhetsbelte og registrerte sitteplasser ﬁnner du i den tekniske manualen som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
** Med alternativet uten førerhusseng.
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i1066

119 cm

2+3*

7

2+2+1

Høye
enkeltsenger

ALDE
standard

8,79 m x 2,35 m

XXL

ALDE
standard

8,79 m x 2,35 m

i1090

2+3*

7

2+2+1

SERIE DISTINCTION

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING
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HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

S TA N D A R D U T S T Y R

KONSTRUKSJON

1 00 % 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
KAROSSERI OG ÅPNINGER

 tvendig avrundet design
U
Stilig grill
Ny bakpart:
- Spoiler bak med et integrert, tredje
bremselys
- Stilfull design på karmene bak
- Lykter laget av polyuretan
- Lykter i to farger, med integrert logo
og dekorelement av typen sort karbon
- Ny støtfanger bak med massefarget
spoiler
- Forhåndskablet for integrering
av ryggekamera
- Krombelagt RAPIDO-logo
Unik 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 (i190)
Elektrisk stigtrinn til bodelen
Stigbrettet foran bodelsdøren belyses
idet døren åpnes
Baklukedempere på lasterommet
Håndtak til bagasjerommet/
trykkåpning integrert i bagasjelukene
med 2 låsepunkter
OPPVARMING

 entraloppvarming ALDE Comfort Plus
S
Arctic (som ekstrautstyr på i96;
som standard på i66, i190)
ALDE varmeanlegg under venstre
førerhussete (kun mulig med ALDEoppvarming)
TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk)
med CP PLUS-varmestyring (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

( U N N TAT T F O R i 1 0 6 6 , i 1 0 9 0 )

L AGRINGSPL ASS

 obbeltgulv med gjennomgående
D
oppbevaringsrom med tilgang utenfra
og innenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
Oppvarmet bagasjerom/garasje
INTERIØR

 ELLAGIO møbelinnredning:
B
- Vegghengt skap i kjøkkenet/salongen
med lakkert listverk
- Mørkt laminatbelegg til
arbeidsbenken og salongbordet
- Gardiner og lettgardiner på opplyste
gardinstenger
NACARAT møbelinnredning:
- Vegghengt skap i kjøkkenet/salongen
med massivt, beiset listverk
-Lyst mineralt laminatbelegg
til arbeidsbenken og salongbordet
- Lettgardiner med TEP-hemper*
på stang med belysning
Overskapsdørene er hvite og glanset
Overskapsdørene har en
«push lock»-lukkemekanisme
Stemningsbelysning 100 % LED salong,
kjøkken og soverom
Soft touch-stoff i taket
SALONG

 lassendring for framovervendt sete
P
sofabenker vis-à-vis i salongen
Hodestøttene kan reguleres i høyden
(sofabenk vendt mot kjøreretningen)
Armlener på sofabenken i salongen
Integrert TV-møbel for flatskjerm 32"
med bakbelysning og hylle (i66, i96)
Bord med laminatbelegg, med
kantprofiler i massivt tre (NACARAT),
eller med 3D-finert DUO-kant
(BELLAGIO)
Monteringshus for lysspottene under
overskap med integrert USB-kontakt
og dimmer
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med
magneter for rask konvertering til sete
i kjøreretning

 jøleskap med ekstra dybde
K
171 L med flat dør og dobbel hengsling
(åpnes mot venstre eller mot høyre)
TEC-Tower: kombinert kjøleskap
og stekeovn (i190)
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt
stål, med adskilte, sorte deksler
og piezoelektrisk tenner (kan fås
med 3 bluss)
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk
BAD

 ytt motiv på laminatbelegget i dusjen
N
Rektangulær termoformet vask med
batteri av messing og keramikkpatron
Takluke med mørk skjerm og insektnett,
og tørkestativ
Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
Termoformet, lettspylt kammer
for toalettkassett
SOVEROM

Vegghengte garderobeskap
med bueformet dør og «push lock»lukkemekanisme (i96, i190)
Design nattbord med åpne hyller
og USB- og 12V kontakter (i96, i190)
Belysning under overskapene
og de vegghengte garderobeskapene
(i96, i190)
Sengegavl med møbelstoff,
belyst bakfra
Permanent seng med madrassramme i
aluminium med lamellbunn og BULTEX®
skummadrass med høy tetthet
Uttrekkbar sengebunn til sentral seng
Sentral seng, elektrisk høydejustering
30 cm med stort bagasjerom
Oppbevaringsskuff under sentral seng
Plass for et ekstra TV på soverommet
med HDMI-forhåndskabling
og 12V-koaksial kabel
UTSTYR CHASSIS

KJØKKEN

 ueformet kjøkkenblokk med design
B
Hvite, blanke skuffefronter
med sorte, matte, innfelte grep
Skuffer med elektrisk sentrallås
Belysning under benkeplaten
Kledning rundt kjøkkenvinduet
i hvitt, blankt plexiglass med integrert
krydderhylle og 230 V og 12V
stikkontakter
Bedre plass på benkeplaten ved siden
av kjøkkenblokken (i66, i96)
Avtakbart serveringsbrett mellom
kjøkkenet og salongen (i190)

En fullstendig liste over utstyret kan man
finne i den tekniske manualen som er
tilgjengelig på nettstedet vårt.

Elektrisk servostyring
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

* Polyamidbelagt stoff.
** Relieftrykk hvis skinnseter.
*** Kun for innredningen AUSTIN.
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EXECUTIVE
PA C K

UTSTYR I FØRERHUSET

100% digitalt dashbord
Roterende AGUTI-førerseter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment
Førerhusseng med lamellbunn, BULTEX® skummadrass, nedfellbar vha.
hydrauliske sylindere (elektrisk system på i190)
Sentrallås på førerhussengen (ikke kompatibel med elektrisk senkeseng)
Undersiden av førerhussengen har fått ny stoffkledning, integrerte
lysspotter og « coming home »-funksjon
Integrering av førerhussengen i stil med skapinnredningen
Dashbordet har en utførelse med hvite stikninger på innsatt felt
i skinnetterligning
Førerdør med elektrisk vindu, rykkvis med pulseringer
Broderi** på hodestøttene på førerhussetene**

SOM EKSTRAUTSTYR
FOR Å FÅ ET ENDA BEDRE
UTSTYRT KJØRETØY

UTSTYR I BODELEN

Integrert ryggekamera med nattsyn

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
IBS: visning av gjenværende batteritid (i190)

DAB ALPINE®-multimediastasjon
med 6,9" skjerm og funksjonene
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
2-punkts dørlås på førerdøren
Overmadrass med formminne
på permanent seng

I modellene i66 og i96 er det svært høyt nivå på alt utstyr.
Denne standarden er spesielt forbeholdt jubileumsserien
60 EDITION.

Ratt og girspakkule i skinnutførelse

For nærmere informasjon, se sidene 8 til 13 i denne katalogen.

Rattkontroll for ALPINE®-radio
Betjening av bilradioen (ON/OFF, volum
og stasjoner) fra bodelen
Dobbelbrettet skyvbar, isotermisk, elektrisk
blendingsgardin til frontrute: trekkes
ned for solskjerming og opp for skjeming
mot innsyn
Er utstyrt med ASR (antispinn),
Roll Over Mitigation (anti-velt),
bakkestartassistent, stabilisering mot
sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk
nedbremsing etter en kollisjon

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

Maksimal lagringsplass, tilgjengelig både innenfra og utenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
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

Tåkelys
Stabiliseringssylindere

SERIE DISTINCTION

Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)

DOBBELBRETTET SKYVBAR ISOTERMISK BLENDINGSGARDIN
TIL FRONTRUTE
EXECUTIVE-PACK

Solskjerm (trekkes ned).

Blendingsgardin (trekkes opp).
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886F
i96

i96
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E T K J Ø K K E N PÅ H ØY D E
M E D D E S TØ R S T E
Kjøkkeninnredningene i modellene du får i DISTINCTION-serien
er topp moderne, med lett buet design og myke linjer.
Skuffene går lett opp og igjen, takket være en elektrisk drevet
sentrallukking. I modellen i190 har man dessuten en spesiell
kolonne, kalt TEC-Tower (kjøleskap og stekeovn montert over
hverandre).

ET UNIKT INTERIØR
Innredningene BELLAGIO og NACARAT kan fås for modellene
i serien DISTINCTION.
Uansett hvilken innredning du velger, vil du få møbler i en
trendy design. Frontene på overskapene i bodelen er i hvit
høyglansutførelse, og de små, luftige hyllene gjør seg godt i
høyden.

Modellene i serien DISTINCTION har fått en ny og lekker bakpart.
Vi tror at harmonien mellom materialene, formene og fargene
vil få noe til å vibrere, også hos deg.

i96
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SERIE DISTINCTION

E N H E LT S P E S I E L L L O O K

i66

i66

i66
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SERIE DISTINCTION

i190

i190
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HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

S TA N D A R D U T S T Y R

KONSTRUKSJON

I nnvendig takhøyde XL: 2,08 m
i salongen og 1,98 m i soveavdelingen
Komplett isolasjon av understellets
deler i dobbeltgulvet med XHP-belegg
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 dobbel bakaksel
og uavhengig hjuloppheng
Isolasjon av Styrofoam® 30 mm
KAROSSERI OG ÅPNINGER

Helstøpt bakpart
Karrosserilinje i aluminium
Lett adgang til gassflaskene
takket være gassrommets XL-luke
Utvendig avrundet design
Stilig grill
Unikt utvendig dekorelement i sort
karbondesign
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 XL: 625 mm
Elektrisk stigtrinn til bodelen
Baklukedempere på lasterommet
Håndtak til bagasjerommet/
trykkåpning integrert i bagasjelukene
med 2 låsepunkter
OPPVARMING

Sentraloppvarming ALDE
Comfort Plus Arctic
ALDE varmeanlegg under
førerhussetene
ALDE ekspansjonskar med ekstra stor
tank
Ferskvannstank og spillvannstank
integrert i oppvarmet dobbeltgulv
Automatisk gass-inverter
med antikollisjon-system

UTVENDIG
OPPBEVARINGSSKUFFE

(i1066 & i1090)

L AGRINGSPL ASS

 obbeltgulv med gjennomgående XLD
oppbevaringsrom med tilgang
utenfra og innenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
Oppvarmet bagasjerom/garasje
Utvendig uttrekk integrert i dobbeltgulvet
for god oppbevaringsplass
Oppbevaringsløsninger
bak hengslede luker
Skaprom for skotøy bak trappen opp
til boavdelingen
Stort garderobeskap og ekstra skuff
(i1066)
Ekstra klesskap i soveavdelingen (i1090)
INTERIØR

 ELLAGIO møbelinnredning:
B
- Vegghengt skap i kjøkkenet/salongen
med lakkert listverk
- Gardiner og lettgardiner på opplyste
gardinstenger
NACARAT skap:
- Vegghengt skap i kjøkkenet/salongen
med massivt, beiset listverk
- Lettgardiner med TEP-hemper*
på stang med belysning
Overskapsdørene er hvite og glanset
Overskapsdørene har en
«push lock»-lukkemekanisme
Underside av førerhussengen med
TEP*-kledning med stikninger og LEDlyspunkter
Stemningsbelysning 100 % LED salong,
kjøkken og soverom
Dimmer for indirekte belysning
i salongen og på soverommet
Soft touch-stoff i taket
SALONG

 ord med lyst mineralt laminatbelegg,
B
med kantprofiler i massivt tre
(NACARAT), eller med 3D-finert
DUO-kant (BELLAGIO)
Hodestøttene kan reguleres i høyden
Armlener på sofabenken i salongen
Takluke i salongen med bakbelyst TEP*
stoff
Monteringshus for lysspottene under
overskap med integrert USB-kontakt
og dimmer
Sittebenkens ryggstø er utstyrt
med magneter for rask konvertering
til sete i kjøreretning
Elektrisk TV-møbel integrert
i sittebenken på venstre side
Oppvarmet garderobeskap
med stang for ytterjakkene
Oppvarmet skoskap

KJØKKEN

 ledning rundt kjøkkenvinduet,
K
med bakbelyste skapløsninger
Designbelegg på benkeplaten
i kjøkkenkroken, bakbelysning
og integrert rillefelt
Platetopp av glass, 2 kokeplater
med piezzo tenning og 1
induksjonsplate 1 400W**
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning
Avtakbar serveringsbordplate mellom
kjøkkenet og salongen
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 og stekeovn
montert over hverandre
Kjøleskap med ekstra dybde
171 L med flat dør og dobbel hengsling
(åpnes mot venstre eller mot høyre)
BAD

 ytt motiv på laminatbelegget i dusjen
N
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
SOVEROM

Vegghengte garderobeskap
med bueformet dør og «push lock»lukkemekanisme (i1090)
Design nattbord med åpne hyller
og USB- og 12V kontakter (i1090)
Belysning under overskapene
og de vegghengte garderobeskapene
(i1090)
Sengegavl med møbelstoff,
belyst bakfra
Elektrisk regulerbar hodeende
på permanent seng
Permanent seng
med aluminiumsramme og separate
bevegelige fjærer
Sentral seng, elektrisk høydejustering
30 cm med stort bagasjerom
Oppbevaringsskuff under
sentral seng
Takluke på soverommet med bakbelyst
TEP*
TV-møbel 24" med HDMI-kabling

* Polyamidbelagt stoff.
** Går kun på 230V.
*** Relieftrykk hvis skinnseter.
**** Kun for innredningen AUSTIN.

En fullstendig liste over utstyret kan man
finne i den tekniske manualen som er
tilgjengelig på nettstedet vårt.
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EXECUTIVE
PA C K

UTSTYR CHASSIS

 lektrisk servostyring
E
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
FIAT-felger i lettmetall 16"

SOM EKSTRAUTSTYR
FOR Å FÅ ET ENDA BEDRE
UTSTYRT KJØRETØY

UTSTYR I FØRERHUSET

1 00% digitalt dashbord
Roterende AGUTI-førerseter trukket med stoff fra vårt setestoffassortiment
Broderi*** på hodestøttene på førerhussetene****
XL-førerhusseng med lamellbunn med BULTEX®-skummadrass,
trekkes ut ved hjelp av elektriske sylindere
Dashbordet har en utførelse med hvite stikninger
på innsatt felt i skinnetterligning
Koppholdere
Førerdør med elektrisk vindu, rykkvis med pulseringer
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør)


Ryggekamera
med split screen-funksjon,
med nattsyn og lyd
ALPINE DAB®-multimediastasjon
med 6,9" skjerm og funksjonene
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
2-punkts dørlås på førerdøren

Overmadrass
med formminne på
permanent seng

UTSTYR I BODELEN

Myggnett på døren i bodelen
Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran
Tømming av rent vann og spillvann via utløpsventil som styres
elektrisk fra det tekniske rommet
Bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah - SUPER B EPSILON
IBS: visning av gjenværende batteritid

Ratt og girspakkule i skinnutførelse
Rattkontroll for ALPINE®-radio

Betjening
av bilradioen (ON/OFF, volum og
stasjoner) fra bodelen

Dobbelbrettet
skyvbar, isotermisk, elektrisk
blendingsgardin til frontrute: trekkes
ned for solskjerming og opp for skjeming
mot innsyn
 utstyrt med ASR (antispinn),
Er
Roll Over Mitigation (anti-velt),
bakkestartassistent, stabilisering mot
sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk
nedbremsing etter en kollisjon

HELSTØPT BAKPART

Tåkelys
Stabiliseringssylindere for lastebil

SERIE DISTINCTION

Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)

Med integrerte baklys.
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HER LIGGER
L I S TA H Ø Y T,
H VA U T S T Y R A N G Å R !
Modellene i1066 og i1090 er RAPIDO’s ypperste know-how i et
nøtteskall. En hel del av utstyret som er blitt utviklet for disse
to modellene vil du sette ekstra pris på når du er ute på tur:
dobbeltgulv til oppbevaring XL, et elektrisk, innebygd TV-møbel,
og en egen plass for kaffemaskinen...

EN ROBUST
KO N S T RU KS J O N
Modellene i1066 og i1090 er begge bygget på FIAT AL-KO chassis
med dobbel aksel. Takket være denne unike grunnstrukturen har
man muligheten til å få ekstra god innvendig takhøyde, ALDE
varmeanlegg under setene i førerhuset, komplett isolasjon av
understellets deler i dobbeltgulvet med XHP-belegg...

i1090

i1090
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i1090
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i1090

SERIE DISTINCTION

SERIE
M

D E N P E R F E K T E M I K S AV

I N N OVA S J O N
OG SJARM

For vår Serie M har våre RAPIDO designere latt seg
inspirere av våre ﬂotteste 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
82

utstyrt i henhold til Premium-standarden. Stilen er
upåklagelig. One of a kind... Fronten er renskåren,
karakterfast. Interiørest er eksklusivt. I førerhuset
blir man møtt av et dashbord som er inspirert av
de ﬂotteste biler. Velger du en bil i M-Serien, kan du
være sikker på at ferden starter under en god stjerne.
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SERIE M

HELINTEGRERTE MERCEDES AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

M66

119 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

5

2+2
2+1**

7,54 m x 2,35 m

Høye
ALDE
enkeltsenger ekstrautstyr

M96

2+2*

XXL

ALDE
ekstrautstyr

7,54 m x 2,35 m

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

* Plasser med sikkerhetsbelte og registrerte sitteplasser ﬁnner du i den tekniske manualen som er tilgjengelig på nettstedet vårt.
** Med alternativet uten førerhusseng.
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TA S T E G E T
INN I M-UNIVERSET!
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.

DAB-MULTIMEDIAANLEGG
MERCEDES MBUX 10,25"*

MULTIFUNKSJONELT RATT MED
JUSTERBAR HØYDE OG VINKEL*

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.

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

AUTOMATGIR 9G TRONIC
(EKSTRAUTSTYR)

STARTFUNKSJON
UTEN NØKKEL KEYLESS START*

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 opp- og nedgiring knapt nok merkes.

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 deaktivere denne Stopp & Start-funksjonen.

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 i tilfelle sidevind*
Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene (opsjon)

* Pakke M
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SERIE M

KJØREASSISTANSE

HELINTEGRERTE MERCEDES AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

S TA N D A R D U T S T Y R
RENSKÅREN FRONT FORAN
KONSTRUKSJON

Daglys med LED og sportslig frontgrill.

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®
KAROSSERI OG ÅPNINGER

Renskåren front foran med daglys og
lysdioder
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
Elektrisk stigtrinn til bodelen
Stigbrettet foran bodelsdøren belyses
idet døren åpnes
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med
fast vindu og integrert søppelbøtte
Bodelens dør B: 540 mm
Baklukedempere på lasterommet
Håndtak til bagasjerommet/
trykkåpning integrert i bagasjelukene
med 2 låsepunkter
OPPVARMING

Varmeanlegg ALDE Comfort Plus Arctic
(ekstrautstyr)
Varmeanlegg TRUMA Combi 6
med CP PLUS-varmestyring
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet
i salongen (med mindre du har
teleskopbein) (hvis ALDE)
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
L AGRINGSPL ASS

Dobbeltgulv med gjennomgående
oppbevaringsrom med tilgang utenfra
og innenfra
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv
Oppvarmet bagasjerom/garasje

INTERIØR

Eksklusiv DUNA møbelinnredning:
- Dagens aktuelle, lyse fargetoner
- Mørkt laminatbelegg
på arbeidsbenken og lyst «mineralt»
laminatbelegg på salongbordet
- Gardiner og lettgardiner
NACARAT møbelinnredning:
- Lune fargetoner og ﬁne kontraster
- Lyst mineralt laminatbelegg til
arbeidsbenken og salongbordet
- Lettgardiner med TEP-hemper*
på stang med belysning
Overskapsdørene er hvite og glanset
Overskapsdørene har en «push lock»lukkemekanisme
Underside av førerhussengen med
TEP*-kledning med stikninger og LEDlyspunkter
Stemningsbelysning 100 % LED salong,
kjøkken og soverom
Dimmer for indirekte belysning
i salongen og på soverommet
SALONG

Plassendring for framovervendt sete
sofabenker vis-à-vis i salongen
Armlener på sofabenken i salongen
Takluke i salongen med TEP-kledning
(polyamidbelagt stoff)*. med
bakbelysning
God plass i salongen til å kunne bevege
seg (uten opphøyd gulv)
Integrert TV-møbel for 32" ﬂatskjerm
med bakbelysning og hylle
Bord med laminatbelegg, med
kantproﬁler i massivt tre (NACARAT),
eller med 3D-ﬁnert DUO-kant (DUNA)
Monteringshus for lysspottene under
overskap med integrert USB-kontakt
og dimmer
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med
magneter for rask konvertering til sete i
kjøreretning

En fullstendig liste over utstyret kan man
ﬁnne i den tekniske manualen som er
tilgjengelig på nettstedet vårt.

KJØKKEN

Bueformet kjøkkenblokk med design
Hvite, blanke skuffefronter med sorte,
matte, innfelte grep
Skuffer med elektrisk sentrallås
Belysning under benkeplaten
Kledning rundt kjøkkenvinduet i
hvitt, blankt plexiglass med integrert
krydderhylle og 230 V og 12V
stikkontakter
I kjøkkenkroken, på siden, er det blitt
bedre plass på benkeplaten
Kjøleskap med ekstra dybde 171 L med
ﬂat dør og dobbel hengsling (åpnes mot
venstre eller mot høyre)
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt
stål, med adskilte, sorte deksler og
piezoelektrisk tenner (kan fås med
3 bluss)
Kjøkkenkran i forkrommet messing
med blandebatteri i keramikk
BAD

Nytt motiv på laminatbelegget i dusjen
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 insektnett,
og tørkestativ
Baderomstilbehør med detaljer
i kromutførelse
Termoformet, lettspylt kammer for
toalettkassett
SOVEROM

Vegghengte garderobeskap med
bueformet dør og «push lock»lukkemekanisme (M96)
Design nattbord med åpne hyller
og USB- og 12V kontakter (M96)
Belysning under overskapene og de
vegghengte garderobeskapene (M96)
Sengegavl med møbelstoff, belyst
bakfra
Permanent seng med madrassramme
i aluminium, soneinndelt lamellbunn
og BULTEX® skummadrass
med høy tetthet
Uttrekkbar sengebunn til sentral seng
Sentral seng, elektrisk høydejustering
30 cm med stort bagasjerom
XXL permanent seng: 160 x 198 cm
(M96)
Oppbevaringsskuff under sentral seng
Plass for et ekstra TV på soverommet
med HDMI-forhåndskabling og
12V-koaksial kabel
Takluke på soverommet med bakbelyst
TEP* stoff

* Polyamidbelagt stoff.
** Relieftrykk hvis skinnseter.
*** Kun for innredningen AUSTIN.
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PA K K E M

UTSTYR CHASSIS

 SP: elektronisk antiskrens-system
E
MERCEDES-isolation av motorrommet og kledning under motoren
Stopp & Start
Bakkestartassistent
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

SOM EKSTRAUTSTYR
FOR Å FÅ ET ENDA BEDRE
UTSTYRT KJØRETØY

UTSTYR I FØRERHUSET

 oterende AGUTI-førerseter trukket med stoff fra vårt setestoffR
assortiment
Førerhusseng med stavbunn, BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved
hjelp av sylindere
Sentrallås på førerhussengen
Førerdør med elektrisk vindusrute
Krommet innramming av instrumenter
Broderi** på hodestøttene på førerhussetene***


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

Multifunksjonelt
ratt med
justerbar høyde og vinkel

Ryggekamera
med innebygd kontrollskjerm
på dashbordet

UTSTYR I BODELEN

TEMPMATIC-klimaanlegg i førerhus,
halv-automatisk

 pplegg for LITHIUM-bodelsbatteri - SUPER B READY
O
Myggnett på døren i bodelen


Ratt
og girspakkule i skinnutførelse
(kun på rattet hvis du velger automatgir)

Nedfellbare
deksler på de små
oppbevaringsboksene på sidene og i midten
Elektrisk håndbrekk
Tåkelys

DOBBELTBRETTET SKYVBAR ISOTERMISK BLENDINGSGARDIN
TIL FRONTRUTE

Automatisk tenning av billysene

PAKKE M

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)

SERIE M

Solskjerm (trekkes ned).

Blendingsgardin (trekkes opp).
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M66

M66
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DEN EKSKLUSIVE
M-SERIENS INTERIØR
M-serien er den eneste av RAPIDO’s serier som har fått et helt
eget interiør: DUNA. Med sin heltrukne horisontale linje i tre er
DUNA en trendy innredning, og den vellykkede materialkontrasten
bidrar til å gjøre helhetsinntrykket rafﬁnert. En type TEP*belagte seter er blitt spesielt designet for M-serien: setene kalles
TORONTO.

VELG MELLOM
TO I N N R E D N I N G E R
Valget er ditt... De to innredningene har hvert sitt særpreg: DUNA
er lys og trivelig, NACARAT er nær og lun. Uansett hvilket interiør
du har valgt, vil du få hvite høyglansfronter på alle skap i bodelen,
i en luftig stil med heltrukne, dynamiske linjer.

E N H E LT S Æ R E G E N
DESIGN

M66

* Polyamidbelagt stoff.
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SERIE M

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.

M96
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M96
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M96

SERIE M

M96

DET SOM SKAL TIL

FOR AT EN REISE SKAL BLI PERFEKT

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

ET NETTVERK
MED 157
SALGSSTEDER
RAPIDO HAR PLUKKET UT SINE
DISTRIBUTØRER MED OMHU, UTIFRA
KVALITETEN PÅ DERES TJENESTER.

E N O P P D AT E R T F O R H A N D L E R L I S T E
F I N N E S PÅ
WWW.RAPIDO.FR
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CHASSIS
& SIKKERHET
BATTERISKILLEBRYTER
PÅ KJØREDELEN

AUTOMATGIR
MED 9 GIR

AKTIV AVSTANDSASSISTENT
DISTRONIC

Batteriskillebryteren har man innen
rekkevidde når man sitter i førersetet. Da er
det lett å huske å koble batteriet fra kjøredelen,
hvis kjøretøyet skal stå stille i lengre tid.

En girkasse som gjør at man oppnår en bedre
utnyttelse av motorens dreiemoment
og får dermed økt kjørekomfort, takket være
de 9 girene.

Den aktive avstandsassistenten DISTRONIC
avlaster deg i stor grad, og regulerer
automatisk avstanden til bilen
som kjører foran deg.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

M

C, 6F, 8F, 80dF,
DISTINCTION
(krever 16" felger)

M

TRACTION+
MED HILL DESCENT CONTROL

SAFETYPAKKE

Er utstyrt med ASR (antispinn), Roll Over
Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent,
stabilisering mot sidevind,
tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing
etter en kollisjon.

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.

Målet med pakken SAFETY PACK er å verne
føreren og de andre ombord, og den består av
følgende elementer:

ANTI SLIP REGULATION ASR (ANTISPINN)

TRACTION+

ESC

Nødbremsesystem som detekterer
fotgjengere, syklister og andre kjøretøy
ved hjelp av et kamera
Filskiftevarsler

Smart og aktivt fjernlys

Automatisk skiltgjenkjenning

Regn- og lyssensor

ROLL OVER MITIGATION (ROM)

HILL DESCENT CONTROL

C, 6F

EASY DRIVING PAKKE

Uunnværlig førerassistanse som består av en
smart fartsregulator som kan stilles inn etter
behov, samt:
Automatisk
skiltgjenkjenning

80dF, DISTINCTION
C, 6F, 8F

BAKKESTARTASSISTENT
(HILL HOLDER)

Tretthetssensor
for føreren
C, 6F

ADVANCE SAFETY-PAKKE

I denne pakken får man samtlige funksjoner
som inngår i pakkene Safety og Easy Driving.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

C, 6F

Standard

Ekstrautstyr

Pakke
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L ÅSING/OPPL ÅSING
OG START UTEN NØKKEL

TÅKELYS MED
SVINGBARE LYKTER

100% LED FRONTLYS MED
DYNAMISK BLINKLYS

100% DIGITALT
DASHBORD

Funksjon som gir deg tilgang
til bilen, mulighet til å låse den
og starte den, uten å måtte ha
nøkkelen i hånda.

Tennes automatisk når du vrir
på rattet eller setter på blinklyset.

30% sterkere enn halogenlyktene.
Utstyrt med dynamisk
blinkefunksjon.

Stor, digital 7" fargeskjerm
for en tidsaktuell look. På stor
skjerm kan du også bedre lese
av informasjonen som gjelder
kjøretøyet.

C, 6F

C, 6F

C, 6F

DISTINCTION

M (starter kun uten nøkkel)

C, 6F, 8F, 80dF

ELEKTRISK HÅNDBREKK

MACADAM-PAKKE *

Bobilen din blir enda enklere å
kjøre nå som det tradisjonelle
håndbrekket er erstattet med en
knapp som betjenes fra dashbordet.

CONNECT-PAKKE *

Elektrisk håndbrekk
Navigasjons- multimediasystem
DAB ALPINE® med stor
berøringsskjerm på 9", TomTom®navigasjon og APPLE CAR PLAY/
ANDROID AUTO
100% digitalt dashbord
Låsing/opplåsing og start uten
nøkkel (unntatt for 8F)

Macadam-pakke
Ratt og girspakkule
i skinnutførelse
Rattkontroll for radioen
Automatisk klimaanlegg
i førerhuset
Induksjonslader for mobiltelefon

C, 6 F (unntatt 665 F), 8 F

C, 6 F (unntatt 665 F), 8 F

PACK ALL BL ACK

100% LED frontlys
med dynamisk blinklys
Felger FIAT i lettmetall, 16"
(bilhøyde + 4,5 cm)
(standard for 666 F, 696 F)
Tåkelys med svingbare lykter
Sort skid plate

C, 6F

C, 6 F (unntatt 665 F), 8 F

M

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 (manuelt gir 3,5 T eller 3,65 T): +4,5 cm bilhøyde

3

FIAT-felger i lettmetall 16" HEAVY (4,4 T, 4,5 T eller 5 T)

4

MERCEDES-felger i lettmetall 16" i LIGHT (3,5 T)

5

MERCEDES-felger i lettmetall 17" i HEAVY (4,2 T eller 4,5 T)

1

2

C, 656F, 665F, 686F, 8F

3

666F, 696F, 8066dF, 8096dF, i66, i96
C, 656F, 665F, 686F, 8F, 8065dF,
8086dF

* Kan bestilles fra begynnelsen av 2022.
** Vi vil eventuelt gjøre endringer på disse modellene i inneværende sesong.

4

HEAVY: 666F, 696F, 8066dF,
8096dF, i66, i96,
i190, i1066, i1090
665F, 686F, 8F (unntatt 854F, 855F),
8065dF, 8086dF
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5

M

M

LIVET OMBORD ,
O P P VA R M I N G , LY D O G V I D E O
IBS (INTELLIGENT BATTERISYSTEM)

OVERMADRASS MED FORMMINNE

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

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

i190, i1066, i1090

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

GULVTEPPE

UTEN FØRERHUSSENG

Lyst gulvteppe for mer lys.

Med teleskopisk salongbordben for sengeposisjon.

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

8F (unntatt 854F), 80dF, DISTINCTION (unntatt i1066, i1090), M

BLENDINGSGARDINER I FØRERHUSET

Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute og i selve
bodelen.

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

C, 6F

8F, 80dF, DISTINCTION, M
Elektrisk: DISTINCTION

Standard

Ekstrautstyr

Pakke
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UTVENDIG FØRERHUSKLEDNING FOR EKSTREMT L AVE
TEMPERATURER

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.

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

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

8F, 80dF, DISTINCTION, M

GULVVARME

ALDE-VARMEMATTE TIL KABIN

Gir deilig, lun varme nede ved gulvet og bidrar til å øke din komfort i bilen.
Et elektrisk komposittbelegg integrert i gulvet. Fungerer på 230 V.
Vannoppvarmet gulvvarme, koblet til oppvarmingssystemet ALDE.

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!

C, 6F, 8F
8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION, M

665F, 8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION, M

NAVIGASJONS- MULTIMEDIASYSTEM DAB ALPINE ®
TOMTOM ® MED STOR BERØRINGSSKJERM PÅ 9"

LYD- OG
HØYTTALERPAKKE *

Indikerer spesiﬁkke ruter som er utviklet etter kjøretøyets høyde,
vekt, lenge, bredde. Utstyrt med funksjonene APPLE CAR PLAY/ANDROID
AUTO.

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.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

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

* Kun tilgjengelig på bestilling til fabrikken.
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VELG INNREDNING,

L AG D I N EG E N RAP I D O

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!

MØBLER
B E L L AG I O

N A C A R AT

DUNA

N A C A R AT

C*, 6F,
8F, 80dF**

DISTINCTION**

M

* Uten skap for C-serien.
** En annen utførelse for modellene 60 EDITION (NACARAT).
*** I bodelen kan man også få overskapsdører med høyglans.

F U L L KO M M E N H A R M O N I
B E L L AG I O

N A C A R AT

DUNA

MØRK

LYS MINERAL

MØRK

MØRK

LYS MINERAL

LYS MINERAL

LAMINATBELEGG
TIL
ARBEIDSBENKEN
PÅ KJØKKENET

LAMINATBELEGG
PÅ
SALONGBORDET

* i1066, i1090: LYS MINERAL.
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SETER
S TO F FS E T E R

SKINNSETER

SETER I TEP*

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.

SERIE
C

SERIE
6F

SERIE
8F**

SERIE
80dF

SERIE
DISTINCTION

Bonifacio

SERIE
M
-

Montréal
Milan
Toronto

-

60 Edition

-

666F, 696F

-

8066dF, 8096dF

i66, i96

-

Austin

* Polyamidbelagt stoff.
** 854F: BONIFACIO eller MILAN kun (bakre salong = ensfarget utførelse).

Tilgjengelig som standard
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Tilgjengelig mot pristillegg

- Ikke tilgjengelig

KOLLEKSJON 2022

20
22

R A P I D O E R K N Y T T E T T I L D E S K A N D I N AV I S K E
LENDENE MED EN L ANG SUKSESSHISTORIE.
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.

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

***

DIMMER FOR INDIREKTE BELYSNING I SALONGEN
TEPPESETT TIL BODEL OG FØRERHUS
OPPVARMET SPILLVANNSTANK
TRACTION+ (FIAT)
STABILISERINGSSYLINDRE BAK

RAPIDO 2022
mer skandinavisk enn aldri før

SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
100% LED FRONTLYS (DISTINCTION, M)
BODELBATTERI AGM 92 AH
UTENDØRS DUSJ MED VARMT- OG KALDTVANNSKRAN
UTVENDIGE SIDESPEIL AV BUSSTYPEN: ELEKTRISKE MED AVISING MED TOFELTS /
HVITE (HELINTEGRERTE)

** SELECT-pakken inneholder
blant annet og avhengig
av modeller:
DAB ALPINE MULTIMEDIASTASJON
MED 6,9" SKJERM
OG FUNKSJONENE
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
®

SIDESPEIL MED
AVISINGSFUNKSJON

RYGGEKAMERA
NEDFELLBARE ISOTERMISKE
BLENDINGSGARDINER TIL
FØRERHUSDØREN OG PÅ
SKINNER TIL FRONTRUTEN

BODELSDØR MED FAST VINDU
OG INTEGRERT SØPPELBØTTE
MYGGNETT I BODELSDØR
...*

*** EXECUTIVE-pakken
inneholder blant annet
og avhengig av modeller:
2-PUNKTS DØRLÅS
PÅ FØRERDØREN
OVERMADRASS
MED FORMMINNE
PÅ PERMANENT SENG

RATT OG GIRSPAK I SKINN
RATTKONTROLL
FOR RADIO
KONTROLL OVER RADIOEN
(ON/OFF, VOLUM OG KANALER)
FRA SENGEN
TÅKELYS
...*

**** M-pakken inneholder blant
annet og avhengig
av modeller:
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
...*

* 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.

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

FIAT MAXIMUM
CARE CAMPER
garantiutvidelse til

5
år /
100000km.

Lyst til å være sammen om de beste
opplevelsene, i en RAPIDO?
BLI MED I KLUBBEN GROUPE
RAPIDO! DET ER HELT
www.clubgrouperapido.com

O P P L EVE L S E R O G R E I S E R M E D G O D E VE N N E R

**

RAPIDO 2022

ELEKTRISK GULVVARME ELLER VARMENDE DOBBELTGULV
TRUMA EH OG INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT

RCS Laval 440 234 599 - Ph. J. GONZALEZ, P. REBMANN, Istock, Getty images, Depositphotos - Stylisme: R. BONENFANT - LPMDC - Utgave 09/2021 (NO)

Trykket i Frankrike

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2022 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:

O P P LE VE LS E R O G R EI S ER

MED G O DE VEN N E R
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
I tillegg til den kontrakfestede 2-årsgarantien for kjøretøyet, og produsentgarantien som gjelder utstyr som ble montert på kjøretøyet før det forlot fabrikken, kan man også få en garanti på 5 år for tetthet og møbelstruktur. For
at denne garantien skal anses som gyldig, må man hvert år sørge for å få utført en fuktighetskontroll. Man skal regne 4 år fram i tid, fra første gang bilen ble satt på veien. Garantien som skal dekke ekstrautstyr som er påmontert
hos forhandleren er det utstyrets fabrikant som gir. Dette er regulert av fastsatte betingelser, det påligger forhandleren å ta seg av dette. Garantien som dekker kjøretøyets understell er det produsenten av understellet som gir.
Reisekostnadene må kunden selv betale. De ulike modellene, enten det dreier seg om bobil, van eller bybobil, er designet med tanke på fritidsopplevelser, og de er absolutt ikke ment å skulle bli brukt som fast bosted.
Enkelte modeller som er avbildet i denne katalogen kan være vist med utstyr som må bestilles som ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen
til RAPIDO er tenkt eksportert, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For å få 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 å måtte varsle om dette på forhånd. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, kan den ikke anses som noen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon
for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

60 ÅR MED FRANSK LIVSKUNST & KNOWHOW

