De många framgångarna under en lång tid gör att RAPIDO
känner samhörighet med de skandinaviska länderna.

F

ör er, våra svenska, norska, danska och ﬁ nska kunder, har vi anpassat våra produkter så
att de ska passa era alldeles speciella behov: fordonens isolering, värmen, de tekniska
installati onerna som opti merats och den särskilt utvecklade utrustningen. Nu har RAPIDO
tagit ytt erligare ett steg för er med sin nya och speciella husbil: Scandinavian Exclusive.
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« RAPIDO 2017
mer skandinavisk än någonsin »

* Se detaljer för varje modell i den tekniska
guiden. Vikterna som anges i de tekniska
speciﬁkationerna för utrustning ingår
inte i fordonets tjänstevikt och dras ifrån
nyttolasten.
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Hela utbudet av Rapidos husbilar 2017, som återﬁnns hos våra skandinaviska
återförsäljare, är anpassade till nordiskt klimat och, beroende på modell*,
utrustade med:

Fransk
Charm

Expertis

Kollektion 2017

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
Vissa modeller i denna katalog kan vara avbildade med tillvalsutrustning. Icke avtalsfastställda bilder: design- och utsmyckningskomponenter och andra accessoarer ingår ej. En del av RAPIDOproduktionen går på export och egenskaperna hos dessa modeller kan variera från ett land till ett annat; för exakta beskrivningar av de modeller som marknadsförs, ber vi dig att kontakta din
återförsäljare. RAPIDO förbehåller sig rätten att göra ändringar av modellerna utan meddelande i förväg. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna katalog, är den inte att betrakta
som ett avtalsdokument. Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.

TYGER

Till sovrummens standardutrustning hör sängkläder,
ett överkast som när de väl lags på sängen ger ett
mysigt intryck.

RAPIDO, NU MER ÄN
NÅGONSIN, VI ÄR
REFERENSPUNKTEN
Hej bästa husbilscampare!
Detta år då RAPIDO ﬁrar sitt 55-årsjubileum, tycker jag att det
är det viktigt att komma ihåg att företaget hämtar sin näring från
våra rötter och från min far, Constant Rousseau, möbelsnickare och
företagets grundare. När han skapade sitt första fritidsfordon år
1961 hade han bara en önskan: «Göra gott för alla». Hans djärva
och glada uppﬁnningsrikedom, hans känsla för elegans och hans
önskan att «alltid göra bättre» fortsätter att nära vår kreativitet
som kännetecknas av fransk charm.
RAPIDOs kreativa stil har sitt ursprung i viljan till kontinuerliga förbättringar av våra husbilar.
Den gör att vi förnyar oss hela tiden och ofta framstår som föregångare. Den tar form
genom våra anställdas kärlek till ett bra utfört arbete och genom vår användning av vackra
material. Sedan är det bara att njuta av härliga resor längs vägarna med din RAPIDO, och
beundra landskapet som passerar förbi.

Kuddar förstärker triveln i sällskapsrummet.
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Sällskapsrummen har fått en uttalad modern stil,
med fokus på komfort: klädsel på sätena i hytten
som matchar färgerna i sällskapsrummet, integrerade
nackskydd i sätena …
I hela RAPIDO:s sortiment utmärks all beklädnad av
eleganta färgtoner (utom Montreal-stil / Boston-stil
/ Canberra-stil / Nappa läder).

6F/
6FF

HARMONI

Montana
Honﬂeur
Ouessant
Calvi
Manchester
Montréal

3 GARDINSERIER SOM MATCHAR TYGET
I DIN INREDNING
Japanska gardiner som går att skjuta i sidled (serierna
6F/6FF och 8F/80dF).
Båtpersienner, nautisk stil (till serie 70FF).
Gardiner på gardinstänger (till serierna 90dF/dFH,
10 och DISTINCTION). Gardinstänger till serie 10
och DISTINCTION har belysning.

Murano
55 Edition

696FF

Canberra
Boston
Nappa

RAPIDO är mycket noga med kvalitet på klädseln. På RAPIDO är vi medvetna
om att man tillbringar mycket tid sittande i en husbil och därför har vi utarbetat
en högkvalitetsklädsel. Skum och tyger är mycket noggrant utvalda och testade.
I en husbil går timmarna, men komforten förblir oförändrad.

TYGER

8096dF

Ingår som standard
Tillgängligt mot pristillägg
Ej tillgänglig

TYGER LYX
Stil läder (Nappa) eller
läder/TEP* (Canberra,
Boston)

Pierre ROUSSEAU,
VD

TYGER/TEP*

* TEP: Polyamidbelagda tyger.
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“Min känsla för vacker finish
styr mitt arbete”
Lionel, snickare.

#

1

EN VARM
STÄMNING
RAPIDO-andan kännetecknas av en varm stämning utan dess like,
som RAPIDO från kollektion till kollektion har mejslat fram, genom
att uppmärksamt lyssna på sina kunder:
En nytolkad stämning, helt i samklang med RAPIDO-andan
En tillverkningskvalitet i nivå med vårt ursprungliga möbelsnickaryrke
Unik inredning som utmärks av massivt trä (ELEGANCE)
Montering i fabriken i Mayenne, med inbyggt snickeri

EXPERTIS
I FEM PUNKTER,
LIKSOM HANDENS
FEM FINGRAR

#

5

FÖRVARINGSUTRYMMEN
Som expert på området uppﬁnner och förbättrar RAPIDO husbilarnas
utformning från kollektion till kollektion.
Skapare av innovativa konstruktioner
Många förvaringsmöjligheter inomhus
En inredning utformad för att erbjuda mer förvaringsutrymme

“Optimering av utrymmet är en
ständig och spännande utmaning”
Emmanuel, ingenjör.

INNOVATION
2017

2

“Kärleken till ett fint
utfört hantverk är den
bästa motivationen”

#

EN HÖGKVALITATIV
KONSTRUKTION

Fréderic, operatör.

NOVATECH-konstruktionen bygger på fyra grundpelare, som garanterar
komforten och livslängden på din husbil:
Hållbarhet: tar dig längre
Funktionalitet: optimerad konstruktion
Skydd: säkert resande
Isolering: för användning alla årstider

RAPIDO är nu mer än någonsin ett driftsäkert märke i
lyxklass, som bedriver ett kvalitetsinriktat och erkänt
innovativt arbete med fokus på nöjda kunder. Hälften
av våra trogna kunder har redan haft en eller två
RAPIDO. Vårt varumärke har ett andrahandsvärde
som ligger mycket högre än många andra husbilars.
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STÄNDIG
KVALITETSKONTROLL
För alla vara anställda är det kvaliteten som
står i centrum. Att tillverka det bästa fordonet
är vår devis:

Upptäck, i din tur, varför de
förblir RAPIDO trogna:

Test på banor och på vägar
Kylrumstester
Kontinuerlig kvalitetskontroll på banor

“Ingenting kan ersätta ögats
noggrannhet när det gäller att
garantera en god kvalitet”

4

#

Christophe, kvalitetsansvarig.

OJÄMFÖRBAR KOMFORT
Fördelarna med RAPIDOS husbilar är många inom detta område. De
bekväma bäddplatserna, körkomforten och det behagliga värmesystemet
gör att du aldrig vill lämna din RAPIDO:
Tyger: en komfort utan dess like
Sängutrustning: en av de bästa referenserna
Eﬀektiv uppvärmning: källa till välbeﬁnnande

“Din komfort är i goda händer”
Philippe, operatör.
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“Vår inredning är handgjord för att du ska
njuta av att stryka din egen hand över den”
Eric, snickare.

#

1 EN VARM KÄNSLA

UTAN MOTSTYCKE

BLI BETAGEN AV DEN
RAPIDO-andan kännetecknas av en varm stämning
utan dess like, vilket beror på den helt unika
inredningen. Denna känsla tog många år att forma
och bygger på RAPIDOs lyhördhet för kundernas
önskemål, och på Märkets ständiga strävan efter att
skapa riktigt hemtrevliga och gemytliga interiörer.
I inredningen blandas massiv lönn med läder,
förkromad metall och borstat aluminium, vilket
ger interiören den karaktär som gör märket så
speciellt. På lister, trösklar, dörrlister, bord eller
köksbänkar (beroende på modell) har RAPIDO
satt sin prägel i 55 år.

«MÖBELSNICKARENS ARBETE, GARANTEN
FÖR RAPIDOS TILLVERKNINGSKVALITET»
En gång i tiden var märkets grundare, Constant
Rousseau, själv möbelsnickare. Han hanterade ädla
material och bearbetade alla träslag. Sedan dess
fortsätter familjeföretaget att bevara denna känsla för
hantverket och för detaljerna. Den noggranna omsorgen
om detaljerna och viljan att bevara inredningen i olika
slags massivt trä är fortfarande en verklighet. Även
inredningens konstruktion är tänkt att bestå i tiden.

«MONTERAD I MAYENNE, I FRANKRIKE»
RAPIDOs snickeri som länge stått för kvalitet
symboliserar till fullo märkets värden: en kombination
av modernitet och tradition. Snickeriarbetena garanterar
RAPIDOs tillverkningskvalitet: möblemanget i varje
serie ägnas samma omsorg, samma omtanke och
fernissan påförs för hand. Det är tack vare denna
noggranna finish som RAPIDO är erkänt i hela Europa
för kvaliteten på sina produkter.

MASSIVT TRÄ
ELEGANCE
Används till all
inredning*
(dörrar och skåp)
* utom
CASTELLO-inredning.

Inredning CASTELLO

Inredning ELEGANCE

2017, EN INTERIÖR MED NYTOLKAD STÄMNING!
I vår kollektion 2017 har två nya inredningar
sett dagens ljus. Dessutom, som ett resultat av
dessa nyheter har RAPIDO fortsatt att utveckla
interiören och stämningen där för att erbjuda en
ännu varmare inomhusmiljö. Upptäck detta nya
universum:
Nya CASTELLO: modern och ljus inredning,
Nya ELEGANCE: varm och raffinerad inredning
med inslag av massiv lönn.
RAPIDOs formgivarna har lagt ner mycket
tankeverksamhet på den nya interiören. Och för
att ge dig en helt ny känsla har RAPIDO också
utvecklat formen på inredningen. Helt i samklang
med tidsandan har linjerna blivit stramare och
modernare.
Många nya material dyker också upp inne i din
husbil. Som till exempel de vita väggarna som låter
interören att bada i ljus. Eller bakgrundsbelysningen
som lyser upp köket.

Bon appetit* !

ALLTMER RAFFINERAT:
EXKLUSIV STIL DESIGN EDITION
Kollektion 2017 har tre extrautrustade serier i
DESIGN EDITION som symboliserar raffinerad lyx:
serierna 70FF, 90dF/dFH och 10dFH. Inredningen
motsvarar förväntningarna på denna exklusiva modell:
alla sofistikerade detaljer förstärker intrycket. Med
sin DESIGN EDITION-modeller förhöjer RAPIDO
konsten att resa och satsar på material av hög kvalitet
och en ljus lyxig stil.

Inredning ELEGANCE
DESIGN EDITION

EN UNIK STIL FÖR
SERIEN DISTINCTION
Serien DISTINCTION med sin enastående stil framstår
som en symbol för RAPIDOs expertis. En serie med
många starka sidor, som också har en mycket exklusiv
version av inredningen CASTELLO och ELEGANCE.
Välkommen till DISTINCTIONS värld – högblank
inredning, rena linjer.

PERSONANPASSA DITT SÄLLSKAPSRUM
RAPIDO har tänkt ut flera olika stilar för interiören, samtliga präglade av
värme och mjukhet. Vad gäller profilmodellerna i serierna 6F/6FF, 70FF och
integralmodellerna i serierna 8F/80dF, 90dF/dFH och DISTINCTION så är
det upp till dig att välja den stil som du tycker om, genom att matcha en av
de 10 fritt valda tyg- och lädersorterna med en av de två inredningsstilarna.

Inredning ELEGANCE
GLANSIG

NYHET
2017

Stämning CASTELLO tillgänglig även till 90dF/dFH och
DISTINCTION.
För att välja tyg och inredning:
> Gå till sidan 98/99.

* Franskt uttryck som betyder « smaklig måltid ».
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Upptäck NOVATECH genom
att skanna den här ﬂashkoden

#

2 EN HÖGKVALITATIV
KONSTRUKTION

I Kollektion 2017 tillämpar RAPIDO innovationen NOVATECH
Tekniska innovationer är utan tvekan fast förankrade i RAPIDOs gener. Så vad kunde vara mer naturligt för oss än att utveckla en ny
teknik, som vi döpt till NOVATECH. NOVATECH-konstruktionen bygger på fyra grundpelare, som garanterar komforten och livslängden
på din husbil:
VÄGGAR I POLYESTER

HÅLLBARHET

Så att du kan njuta av din husbil utan någon tidsgräns, det är RAPIDOs
ordspråk.
100 % POLYESTER OCH
FÖRSTÄRKT STÖTTÅLIGHET
Väggar och tak i polyester som har en utmärkt
slagbeständighet (repor, små stötar) och
skyddar alltså mycket bättre än aluminium.
Polyestern bidrar också till isoleringen. Lägg
handen på fordonet, till skillnad från karosser
i metall är RAPIDO:s yttervägg inte kall.

100 % polyester som standard!
Tak - Väggar - Polyesterfundament

POLYESTERFUNDAMENT

VÄL SKYDDAD KAROSS

Polyesterfundamentet är oumbärligt för en
husbil som vill ha bra skydd mot kyla, dåligt
väder eller salt.

Polyuretan skyddar från stötar och fukt.
På alla fordon i Kollektion 2017 använder
RAPIDO polyuretan för att skydda de mest
exponerade områdena mot vädret. RAPIDOs
kaross av polyuretan som är rötskyddad, lätt
och extremt tålig ger bilarna lång livslängd.

FUNKTIONALITET

Innovativa material enligt smarta konstruktionsprinciper, RAPIDO skapar nya
tekniska referenser för morgondagens husbilar.
EXAKT KONFIGURERADE CHASSIN

EN INTELLIGENT KONSTRUKTION

STÄNDIGA OPTIMERINGAR

För att kunna erbjuda en allt större nyttolast,
arbetar RAPIDO på optimering av fordonens
chassin. De är därför perfekt anpassade till
våra krav och till lagstiftning utan att vi för
den skull lägger till onödiga delar.

RAPIDO har utformat fristående lastutrymmen,
ett verkligt kraftprov. RAPIDO har lyckats
undvika förlängningar av chassit, och därmed
en betydande viktökning. Genom denna
konstruktion kan RAPIDOs lastutrymmena
bära en last av 150 kg (300 kg för chassi
HEAVY).

Vår forskningsavdelning söker ständigt
innovativa lösningar (material, metoder ...)
för att få fram bästa funktionalitet. RAPIDO
fortsätter sålunda sina investeringar för att
ligga i framkant av teknikutvecklingen.

SKYDD

Optimalt skydd för totalt välbehag.
LUCKORNAS INVÄNDIGA YTOR
I LASTRUMMET ÄR I POLYESTER

GEL-COAT: FÖRSTÄRKT SKYDD

TÄTHET SOM ÄR PERFEKT

RAPIDO använder ett högteknologiskt
gelcoatmaterial som skyddar karossen mot
klimatisk påverkan och i synnerhet mot UVstrålning. Kvaliteten hos detta harts (gelcoat)
säkrar husbilens livslängd, täthet och dess
blanka utseende.

Varje fordon som lämnar det löpande bandet
förs in i en tunnel med sprinklersystem för
täthetskontroll. Flera av fordonen är utrustade
med ett överlappningstak. Alla våra fordon
har en garanti för tätheten på 5 år.

Den gjutna polyesterfördjupningen bidrar
även till att ta upp stötar vid hantering av
bord, stolar, cyklar ... Lastutrymmena är även
isolerade enligt sandwich-teknik.

TÄTHETEN
GARANTERAD

I 5 ÅR

ISOLERING

För användning alla årstider.
ISOLERING SOM KLARAR ALLT
För maximal komfort behövs en högpresterande isolering. Därför har RAPIDO valt Styrofoam.
Styrofoam har erkänt mycket god isoleringsförmåga. Styrofoam som är RAPIDOs val garanterar
kvaliteten på fordonets isolering och säkerställer en varaktig värmeisolering.
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“Våra fordon är testade och satta
på prov innan de godkänns”
Philippe, prototyptekniker.

PRODUKTER SOM STUDERATS PÅ NÄRA HÅLL
TEST PÅ BANOR

KYLRUMSTESTER

PARIS-PEKING-ISTANBUL

När RAPIDO utvecklat något specifikt
görs tester på bana i syfte att utvärdera
hållbarheten innan fordonet marknadsförs.
Alla dessa tester är mycket krävande för
husbilen: hjulspår, farthinder, deformerad och
ojämn vägbana ... Körsträckan multipliceras
sedan sätt som gör det möjligt att hitta ett
slitage som motsvarar en körsträcka på mer
än 100 000 kilometer. Detta ger oss snabbt
viktiga erfarenheter.

Tester utförs i ett kylrum med värmegivare,
vilket ger RAPIDO möjlighet att mäta
värmeförlusterna. De tekniska lösningarna
har stor framgång hos våra nordiska kunder
och även hos våra kunder som vintertid åker
upp i bergen.

RAPIDO är på nytt förknippat med ParisPeking-Istanbul år 2016. Förutom att RAPIDO
som partner stöder detta evenemang ger det
oss tillfälle att visa upp och vidareutveckla våra
husbilar. RAPIDO får en direkt återkoppling
på produkternas hållbarhet efter tusentals
kilometers körning. Vissa vägar innebär stora
påfrestningar och ger oss därmed en extra
dimension till de tester vi vanligtvis gör.

KONTINUERLIGA FÖRBÄTTRINGAR

STÄNDIGA KONTROLLER

SYSTEMATISKA TESTER

RAPIDO har engagerat sig i en process
som innebär ständiga förbättringar.
Alla identiﬁerade framsteg studeras
därmed noga för att tillämpas på
samtliga berörda fordon. Inget slöseri
med tid, den erfarenhet som görs
tillämpas direkt.

En visuell inspektion utförs av
operatörer vid bandet under
hela monteringsfasen. Ett
uppföljningskort åtföljer fordonet
vid alla faser av monteringen och
gör det möjligt för operatörerna
att registrera sina observationer.

När fordonet kommer till banans slut, utförs många
funktionella och visuella tester av en särskild
kvalitetskontrollant.

Dessa observationer analyseras
sedan och följs upp och
korrigeringar görs när det bedöms
nödvändigt.

Fler än 100 punkter kontrolleras och valideras
systematiskt på varje fordon. När en testdetalj
inte uppfyller våra krav, tas det in för korrigering.
Alla fordon med golvvärme kontrolleras med hjälp
av ett fotograﬁ som tas med värmekamera.

100 PUNKTER
SOM KONTROLLERAS

3 STÄNDIG

#

SLUMPMÄSSIGA TESTER

KVALITETSKONTROLL

Dessutom görs ytterligare kontroller.
Slumpmässigt utvalda fordon på banan
kontrolleras extra noggrant. Ett team av
engagerade granskare arbetar uteslutande
med detta uppdrag. Dessutom bjuds
varje anställd in för att delta i en sådan
granskning en gång om året. Detta
eftersom kvaliteten är allas angelägenhet!

TEST PÅ BANOR

Våra team påminns hela tiden och är mycket väl medvetna om RAPIDOs
kvalitetsstandard. Eftersom vi vet att våra kunders belåtenhet först
och främst beror på vår högkvalitativa konstruktion har RAPIDO
upprättat rigorösa kvalitetsprocesser.

När fordonen väl lämnat banan testas
några av dem även ute på vägarna. Detta
identiﬁerar potentiella eﬀekter, som
endast är detekterbara när fordonet körs
(buller, fordonets beteende ...).

HÖGA KRAV PÅ VÅRA SAMARBETSPARTNERS

EXTERN GRANSKNING COP (CONFORMITY OF PRODUCTION)

Vi ställer samma höga krav på våra leverantörer. För vissa
strategiska delar har vi därför kvalitetskontroller i vår fabrik vid
leveransen av dem. Genom att hantera problemen direkt vid
källan undviker RAPIDO eventuella problem som kan uppstå
vid monteringen av produkten.

Denna årliga granskning som utförs av en extern kontrollbyrå
bedömer produktionsöverensstämmelse och tillhörande kontroller.
Den säkerställer att alla parametrar på varje fordon som produceras
överensstämmer.
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“Strävan efter högsta kvalitet överallt
och hela tiden”
Michel, montör.

#

4 OJÄMFÖRBAR KOMFORT

RAPIDO-KLÄDSELNS KOMFORT
SITTKOMFORT

KÖRKOMFORT

I vår nya Kollektion bjuder sätena med sina svepande horisontella
linjer på både stil och komfort.
Lutningen på ryggstödet, förenad med en tydlig förstärkning i
ryggstödets nedre del som stöttar upp svanken och ger en känsla
av att sitta i en soﬀa i hotellfoajén på ett lyxhotell!

Alla modeller är utrustade med husbilspeciﬁka säten. Utöver en mycket
hög komfort intar de en idealställning (justerbar höjd och lutning på
ryggstödet och sitsen (pack RAPIDO: Serierna 6F/6FF, 8F/80dF).
Deras ergonomiska utformning som både är stilfull och funktionell
följer precis alla era rörelser.

SÄNGUTRUSTNING: EN AV DE BÄSTA REFERENSERNA
Särskild omsorg har lagts för att erbjuda skum av bästa densitet som är utformat för
lång hållbart och är av märket BULTEX�.
Till exempel är BULTEX�-madrassen 135 mm tjock till Serie 70FF, 90dF/dFH, 10dFH
och DISTINCTION (inkl. bäddmadrass med formminne).
Spjälförsedd sängbotten med aluminiumram som standard med ﬂexibla fästen och
upphängningar ger en verklig komfort och har ständig luftväxling.
När man väljer RAPIDOs sängar väljer man en komfort som är en av de mest
anmärkningsvärda på husbilmarknaden.

INNOVATION
2017
Dagsida i ett vackert
tyg dekorerat med
ganeringssnodd

Sovsida i
stretchpikétyg
på SENSUS�
viskoelastiskt
skum 50 kg/m3
Bäddplatsens tjocklek
totalt 135 mm

I Kollektion 2017 förnyar och lanserar RAPIDO en formminnesbäddmadrass
(standard på serie 70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION). Undersidan på denna
madrass är gjord av ett skum som anpassar sig till kroppen och sedan återgår till sin
ursprungliga form när du lämnar madrassen. Den omsluter kroppen och anpassar
sig eﬀektivt efter kroppens rörelser som samtidigt dämpas.
Och den här bäddmadrassen handlar inte enbart om välbeﬁnnande. Den är också:
Estetisk: utformad i ett mjuk och behagligt material som passar särskilt väl till den
nya stilen i kollektion 2017.
Skyddande: bäddmadrassen skyddar madrassen. Avtagbar, du kan tvätta den
vid behov.

VÄRME
Komforten i din husbil är intimt förknippad med värmen i din husbil.
Således har RAPIDO utvecklat ﬂera tekniker, så att du alltid kan hitta en som motsvarar dina behov.

ALDE CENTRALVÄRMESYSTEM: KOMFORT PLUS ARCTIC
VÄRMEKONTROLL
VIA IPHONE-APP

PLATTVÄRMEVÄXLARE: ANVÄNDER
MOTORNS VÄRME FÖR ATT VÄRMA UPP
ALDE-SYSTEMET

OBEROENDE REGLERING
AV TEMPERATUREN I RUMMET

FULL UPPVÄRMNING

Upp till 25 konvektorer,
dvs. 18 m med
konvektorer.

FULL UPPVÄRMNING
AV DUBBELGOLVET

VARMLUFT FÖR ATT SNABBT
HÖJA TEMPERATUREN

Schemat motsvarar inte produktens exakta beskrivning.

I samarbete med ALDE-teamet har RAPIDO tagit fram ett exklusivt
värmesystem, framgångsrikt testat i de nordiska länderna. Det blev
ett referenssystem på marknaden. Detta värmesystem säkrar en jämn
temperatur i bodelen och i hytten (integralmodellernas vindruta,
koppling hytt/bodel), med möjligheten att låta temperaturen variera
i sovrummet och att dra nytta av Frost Control-systemet. Även
dubbelgolvet är uppvärmt.
Centralvärmesystemet ALDE Comfort Plus Arctic består av en
gasvärmepanna och en värmeväxlare.
Gaspannan värmer upp en vätska (60 % vatten/40 % glykol) i ett
rörsystem med konvektorer och skapar ett ﬂöde av varmluft som stiger
upp längs ytterväggarna. Skiljeväggarna, möblerna och luften värms
progressivt upp och bildar en varmluftsspärr som isolerar fönstren.

Finns på serie 7065FF, 9000dFH, 9005dFH, 10000dFH och
DISTINCTION i66.
Möjlig som tillval på serie 665F, 8065dF, 8066dF, 8090dF, 8096dF,
9090dF och DISTINCTION i90.

NYHET
2017
RAPIDO har utvecklat ett nytt alternativ för fordonen med
ALDE: uppvärmningsmatta i hytten.

TRUMA VÄRMESYSTEM
TRUMA värmesystemet ﬁnns placerat, på de ﬂesta modellerna, i
köksutrymmet, dvs. i fordonets centrala del för att få den bästa
möjliga eﬀekten med jämnt fördelad värme både framtill och baktill
i fordonet. Denna placering har bestämts efter prov utförda i samråd
mellan leverantören och RAPIDO. Funktionen styrs via CP PLUSkontrollpanelens digital display och är programmerbar.

Och för en förbättrad komfort erbjuder RAPIDO en exteriör
hyttbeklädnad mot mycket kall väderlek, tvåglasfönster på
sidorutorna i hytten (ej förardörr), golvvärme ... (se detaljerad
information och modeller på s. 96).

12

13

Dubbelgolv med förvaringsmöjligheter åtkomliga från båda sidorna.

#

5 NYA

FÖRVARINGSUTRYMMEN

RAPIDO har designat kollektionen 2017 med målet att alltid erbjuda mer förvaringsplats.
Du hittar alltid rätt förvaring, antingen genom konstruktionen av fordonet eller i bodelen.

DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER (serie 80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION)
INNOVATIV ARKITEKTUR

TEKNISKT UPPLAG ELLER FÖRVARINGSUTRYMME

RAPIDO har konstruerat och utformat ett
helt nytt dubbelgolv. I centrum för denna
nya konstruktion har förvaringsmöjligheterna
funnits. Resultat? Dubbelgolv med
förvaringsmöjligheter åtkomliga från båda
sidorna. Oavsett om du behöver plats för
dina golfklubbor, ﬁskespö, dina bord och
stolar eller dina matvaror, du kommer att
hitta det nödvändiga utrymmet.

Som expert på just detta särskilt tekniska område har RAPIDO konstruerat två typer av
dubbelgolv som förenar förvaringsutrymme och värmeisolering:
Stora, lättåtkomliga förvaringsutrymmen både inifrån som utifrån
Förvaringsutrymme på en tredje nivå (Serie 10dFH)
Förvaring av reserverna och vattenledningar (färskvatten och spillvatten), gaskretsar,
elförsörjning och värme för att frigöra utrymme i bodelen (Serie 80dF, 90dF/dFH och
DISTINCTION)
Dubbelgolv med uppvärmda förvaringsmöjligheter
Värmeisolering som förstärkts av det tekniska dubbelgolvet

Lucka i sällskapsrummet ﬁnns för att komma åt
utrymmena inifrån.

Dubbelgolvet från RAPIDO är sammanfogat
med ett nedsänkt chassi (AL-KO): dess mycket
lågt förlagda tyngpunkt säkrar perfekt stadga
under körningen.

Och vad gäller serie 8F har den förvaringslådor
inomhus. Luckor i sällskapsrummet som är tillgänglig
från insidan, utökar förvaringskapaciteten.

MÄNGDER AV FÖRVARINGSMÖJLIGHETER
HÖJDREGLERBART LASTUTRYMME
Förvaringskapaciteten är inte begränsad till dubbelgolvet. Modeller med mittensäng har
höjdreglerbart lastuttrymme. På så sätt kan du justera förvaringsutrymmet allt efter dina
behov. Du kan själv variera höjden på lastutrymmet respektive bäddplatsen. Detta blir
ännu enklare eftersom justeringen görs elektriskt genom att trycka på en knapp.

LASTUTRYMMEN XL
Många av våra fordon har lastutrymmen med
stor kapacitet. Vissa lastutrymmen mäter 120 cm
på höjden. Du kan alltså lasta din cyklar där till
exempel. Och om du har en elcykel kan du i
lugn och ro ladda den eftersom alla fordon har
ett eluttag 220V i lastutrymmet.

NYHET
2017
Och oavsett vilken husbil du väljer så
har alla modeller med mittensäng en
stor låda för förvaring på framsidan
av sängen.

EN GENOMTÄNKT INREDNING UTFORMAD FÖR ATT ERBJUDA MER FÖRVARINGSUTRYMME
De nya inredningsstilarna har utformats för att erbjuda förbättrad lagringskapacitet.
Utformningen av dörrar, möbler ... allt är genomtänkt för att maximera
förvaringsutrymmena.
I sällskapsrummet kantas de övre skåpen av små förvaringsskåp med bakgrundsbelysning
i. Perfekta för att ha sina personliga tillhörigheter lätt till hands, medan du njuter av
det mjuka ljuset i en avkopplande miljö.
I köket borde köksskåpen och den stora lådan för kastruller glädja alla stora chefs*.
* Ord på franska som betyder kock.

NYHET
2017
Till modellerna med mittensäng märks
nya bakgrundsbelysta förvaringsnischer i
sovrummet. En perfekt plats för att lägga
saker du vill ha vid sängen.
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TRE GENERATIONER SAMMA PASSION
ÖVER 55 ÅRS ERFARENHET OCH
INNOVATION I ÄVENTYRETS TJÄNST
År 1961 uppfann han och tillverkade för sin egen
semester, ett campingkapell uppbyggt på ett underrede
som kan tjäna som släpvagn resten av året.
Under 30 års tid har denna innovativa modell tillverkats
i sammanlagt 35 000 exemplar varav hälften är avsedda
för export.
Tack vare de förbättringar av campingkapellet som vi
har gjort år efter år har det väckt stort intresse och fått
ﬂera utmärkelser för sin påhittighet, bland annat 1:a
pris i Lépine-uppﬁnnartävlingen.
Pierre ROUSSEAU kom till företaget år 1976 för att arbeta
med sin far. Snart tänkte han börja utforma husbilar.
Den första modellen kom ut från fabriken år 1983: det var
Randonneur 410. Pierre ROUSSEAU tog över ledningen
för företaget år 1985 efter sin fars död. Året 1987 var
en riktig milstolpe för RAPIDO: Företaget lanserade
ett sortiment husbilar av standardtyp och därigenom
äntrade de den konkurrenskraftiga husbilmarknaden.
RAPIDO tillverkade då proﬁlmodeller och modeller
med utskjutande överhäng fram, och något senare ett
sortiment av modeller med helkaross.
År 2014 anslöt sig Nicolas ROUSSEAU, Pierres son,
till företaget och har tagit det kommersiella ansvaret
för RAPIDO.
Därmed har den tredje generationens passion för
produkten tagit plats.

1961
Lansering av första
RAPIDO-husvagnen

1983
Randonneur 410
kommer ut, första
RAPIDO-husbilen

EN EUROPISK KONCERN, ETT SAVOIRFAIRE À LA FRANÇAISE, ETT FRANSKT
VARUMÄRKE
Från att ha varit ett franskt kvalitetsmärke har
RAPIDO blivit en europeisk koncern, ledande
inom branschen för exklusiva husbilar. Ett gott
rykte som bygger på RAPIDOs kvalitetsanda
och övertagande av specialiserade märken inom
fritidsfordonets olika segment. Idag går nära hälften
av produktionen på export. Från 1993 till 2014,
har RAPIDO-gruppen vuxit allteftersom och med
märkena ESTEREL (1993), RAPIDHOME (1998),
FLEURETTE (2005), ITINEO (märket grundades år
2006), CAMPEREVE (2009), WESTFALIA (2010)
och DREAMER (2014). WESTFALIA, ett ledande
märke inom tysk industritillverkning av fritidsfordon,
förstärker ytterligare RAPIDO-koncernens europeiska
dimension. Trots denna storlek är företaget fortfarande
ett familjeföretag och fortsätter att bevarar denna
känsla för hantverket och för detaljerna.

De tre personerna på
RAPIDOs logo representerar
tre generationer av familjen
ROUSSEAU.

Upptäck RAPIDOs fabrik
genom att skanna den här
ﬂashkoden www.rapido.fr.

1992
RAPIDOs första
integralmodell

2010
Lansering av RAPIDOs första husbil
med tandemaxel i tungviktarklassen
med serie 10dFH

2014
Lansering av den serien
DISTINCTION

ETT NÄTVERK AV 142
FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN
I EUROPA
noggrant utvalda av RAPIDO
för kvaliteten på deras service.

FRANKRIKE

TYSKLAND

03 - Estivareilles (Montluçon)
04 - Peyruis
06 - Nice
08 - Flize (Sedan)
12 - Luc-la-Primaube (Rodez)
13 - Les Pennes-Mirabeau
14 - Verson (Caen)
15 - Cayrols (Aurillac)
16 - Soyaux
17 - Rochefort
18 - St-Germain-Du-Puy
19 - Brive La Gaillarde
21 - Chenôve (Dijon)
22 - Lannion
22 - Coetmieux
24 - Montrem
26 - Pont-de-L’Isère
28 - Luisant
29 - Ploudaniel (Brest)
30 - Cardet (Alès)
31 - Muret
31 - Fenouillet
33 - Mérignac (Bordeaux)
33 - Sainte Eulalie (Bordeaux)
34 - Mauguio (Montpellier)
35 - Orgères (Rennes)
37 - Parcay Meslay (Tours)
38 - Voreppe (Grenoble)
40 - St-Pierre-du-Mont
(Mt-de-Marsan)
42 - L’Etrat (St-Etienne)
44 - Treillières (Nantes)
45 - St-Jean-de-Braye (Orléans)
49 - Montreuil Juigné (Angers)
50 - La Glacerie (Cherbourg)
51 - Tinqueux (Reims)
52 - Saint-Dizier
53 - St-Berthevin (Laval)
56 - Guidel (Lorient)
57 - Woippy Saint Rémy (Metz)
59 - Vendeville (Lille)
60 - Francastel
62 - Arras
62 - Etaples (Le Touquet)
63 - Cournon d’Auvergne
64 - Bayonne
64 - Lescar (Pau)
66 - Perpignan
67 - Benfeld (Strasbourg)
69 - St-Priest
70 - Vesoul
71 - Sennecé-Lès-Mâcon (Mâcon)
72 - La Bazoge (Le Mans)
73 - Voglans (Chambéry)
74 - La Balme-de-Sillingy (Annecy)
76 - Boos (Caen)
77 - Lagny sur Marne
79 - Niort
81 - Puygouzon (Albi)
83 - Roquebrune-sur-Argens
(Le Muy)
85 - Les Clouzeaux
(La Roche-sur-Yon)
86 - Migné-Auxances (Poitiers)
87 - Limoges
88 - Thaon-les-Vosges (Epinal)
89 - Chemilly-sur-Yonne

04 - Döbeln
13 - Berlin
21 - Lamstedt
21 - Güster
38 - Braunschweig-Schapen
50 - Kerpen-Buir
59 - Möhnesee-Echtrop
63 - Langenselbold
66 - Marpingen
68 - Viernheim
72 - Pfullingen
79 - Neuenburg/Rhein
85 - Karlsfeld

ÖSTERRIKE
Hirnsdorf
Erla bei St Valentin
BELGIEN
Poperinge
Rotheux
Houthalen-Helchteren

En uppdaterad lista ﬁnns tillgänglig
på www.rapido.fr

DANMARK
Vejle
SPANIEN
Lujua - Vizcaya
Irún - Guipuzcoa
San Sebastian de los Reyes Madrid
Las Torres de Cotillas - Murcia
Palma de Mallorca - Baléares
Dos Hermanas - Sevilla
La Pobla de Vallbona - Valencia
Parels del Vallès, Barcelona
FINLAND
Hyvinkää
Ylivieska
Turku
ENGLAND
Wokingham, Berkshire
Newark, Nottinghamshire
Highbridge Somerset
Errol, Perthshire
Dromore, Co Down
Great Yarmouth, Norfolk
Cranage, Cheshire
IRLAND
Rathkeale, Co. Limerick
ITALIEN
Ozzero - Mi
Varallo Pombia -NoRoma
Quartu S, Elena -CaPistoia
Summaga di Porto Gruaro -VeMonza - Mb
Palermo
San Rocco di Bernezzo -CnAlonte -ViLugnano di Vicopisano -PiCastel San Pietro Terme -BoNEDERLÄNDERNA
Nieuwegein Zuid
Nijverdal
NORGE
Hønefoss
Voss
Fauske
Nordkjosbotn
Sarpsborg
Nærbø
Trondheim
Ålesund
Grimstad
Drammen
Bjerkvik
Mosjøen
Gjøvik
Alta
POLEN
Poznan
PORTUGAL
Guia
SLOVAKIEN
Pezinok

SCHWEIZ

SVERIGE

Vernier

Bålsta
Sollebrunn
Örkelljunga
Kvicksund
Kalmar
Kalix

TJECKIEN
Marianske Lazne
Frydek-Mistek
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För att välja din RAPIDO,

b

Proﬁlmodellerna
SERIE 6F/6FF
Fiat-chassi - FF = Säng i taket

NYHET

2017

ELEKTRISKT
HÖJDJUSTERBAR
MITTENSÄNG MED STORT
FÖRVARINGSUTRYMME
(ej tillgänglig på
650FF och 850F)

NYHET

2017

NYHET

2017

ENKELSÄNGAR

665F

650F

6,59 m

690F

7,34 m

650FF

6,64 m

680FF

6,94 m

690FF

7,49 m

696FF

Fiat-AL-KO-chassi - FF = Säng i taket

7090FF

Fiat-chassi

7,79 m

850F

6,64 m

880F

6,94 m

890F

7,34 m

855F

6,94 m

80

866F

7,34 m

80

7065FF

7,79 m + ALDE STANDARD

7,34 m

803F

5,94 m

883F

6,94 m

TVÄRSÄNG ÖVER
GARAGET
SÄNG I TAKET
(VARDAGSRUMMET
ELLER HYTTEN)
SÄNG PÅ LÄNGDEN

NYHET

2017

80

7,49 m

7,34 m + ALDE TILLVAL

666F

SERIE 8F

SERIE 70FF

604FF

5,94 m

686FF

6,94 m

p. 20 - 33

NYHET

2017

p. 34 - 39

p. 40 - 51

,

börja med att välja din inredningsvariant

Integralmodellerna
SERIE 80dF
Fiat-AL-KO-chassi

8080dF

6,94 m

8090dF 7,34 m +

ALDE TILLVAL

8096dF
NYHET

2017

SERIE 90dF/dFH
Fiat-AL-KO-chassi

9090dF

7,39 m + ALDE TILLVAL

SERIE 10dFH

SERIE DISTINCTION

Fiat-AL-KO-chassi

10000dFH

Fiat-AL-KO-chassi

i80

8,49 m + ALDE STANDARD

9000dFH

7,99 m + ALDE STANDARD

i90

9005dFH

7,99 m + ALDE STANDARD

2017

6,99 m

7,39 m + ALDE TILLVAL

7,49 m

+ ALDE TILLVAL

NYHET

2017

8065dF 7,34 m +

ALDE TILLVAL

8066dF 7,34 m +

ALDE TILLVAL

9094dF

p. 52 - 63

NYHET

i66

7,39 m + ALDE STANDARD

7,39 m

p. 64 - 73

p. 74 - 79

p. 80 - 89
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PROFILMODELLER PÅ FIAT SPECIALCHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

665F

SERIE 6F/6FF
650F | 665F | 666F | 690F
604FF | 650FF | 680FF | 686FF | 690FF
696FF

VÄLBEFINNANDET
BÖRJAR HÄR
Serien 6/6FF förstärker RAPIDOSs
expertis och känsla för vackra former
– in i minsta detalj. Denna serie, med
generös standardutrustning, erbjuder en
vacker omdeﬁnierad interiör där ljuset är
en ständig gäst.
Det är upp till dig att välja inredning:
ELEGANCE, lyxig inredning med lister i
massiv lönn ; CASTELLO, trendig modern
inredning med ljus och högblank ﬁnish.
Och med anledning av sina 55 år vill
RAPIDO föra samman det bästa av

proﬁlmodellen i en unik modell: 696FF
Den här proﬁlmodellen på 7,49 m med
taksäng för två personer har ett stort
sällskapsrum med sittplatser mitt emot
varandra, en king size-mittensäng, och
många speciﬁka standardutrustningar.

« FF »: Står för For Family = för familjen eller
For Four = för 4.

Serieutrustad med säng i taket (2 bädd): 604FF, 650FF, 680FF, 686FF, 690FF, 696FF.

S E R I E 6 F/ 6 F F

6.59 m

7.34 m

650F

665F | 666F | 690F

PERSONANPASSA DIN RAPIDO!
Fritt vald ur Serie 6F/6FF:
10 inredningsvarianter
2 inredningar: ELEGANCE eller MONTALCINO
Ett stort urval tyger (TEP*/läder som tillval)
Med eller utan taksäng (beroende på modell)
En lång lista på fritt vald utrustning (som tillval)
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

NYHET
2017

650F

6.59 m x 2.35 m

2+2

4**

2**

** 5:e plats i sällskapsrummet och 3:e bäddplats ﬁnns som tillval

665F

7.34 m x 2.35 m

+

ALDE TILLVAL
Låga sängar

2+2

5

2+1

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

PROFILMODELLER PÅ FIAT SPECIALCHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

666F

7.34 m x 2.35 m

Höga sängar

2+2

5

2+2

690F

7.34 m x 2.35 m

2+2

5

2+2
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S E R I E 6 F/ 6 F F

5.94 m

6.64 m

6.94 m

7.49 m

604FF

650FF

680FF | 686FF

690FF | 696FF

NYHET
2017

604FF

5.94 m x 2.35 m

2+2

6

2+2

650FF

6.64 m x 2.35 m

2+3

5 2+2+1

680FF

6.94 m x 2.35 m

2+2

5

2+2

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

PROFILMODELLER PÅ FIAT SPECIALCHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH SÄNG I TAKET (FF)

686FF

6.94 m x 2.35 m

2+2

6

2+2
NYHET
2017

690FF

7.49 m x 2.35 m

2+2

5

2+2
NYHET
2017

696FF

7.49 m x 2.35 m

2+2

5

2+2
24
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S E R I E 6 F/ 6 F F

STANDARDUTRUSTNINGAR

KONSTRUKTION
100 % stöttålig polyester:
tak, väggar och skyddande fundament
Karosstruktur golv med polyuretan
Isolering Styrofoam
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR
Ny bakre stötfångare med lysdioder
Panoramiskt soltak
Dubbla fönster i bodelen
med fönsterbåge av polyuretan
med hissgardin och myggnät
Dörr med 2-punktslås till bodelen
VÄRME
Värmesystem ALDE Plus Comfort Arctic
(665F)
Värmesystem TRUMA med
värmereglering CP PLUS
Automatisk gasomvandlare
med anti-crash-system som tillåter
körning med gasvärme

690FF

FÖRVARINGSPLATS
Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
Fast belysning i lastrummet
STÄMNING
Ny inredning CASTELLO
med högblank och ljus finish
Ny inredning ELEGANCE
med lister i massiv lönn
Små skåp (förvaringsfack)
med bakgrundsbelyst LED
Stämningsbelysning 100 % LED
i sällskapsrum, kök och sovrum
Ljus stämning: nya väggoch golvbeläggningar
SÄLLSKAPSRUM
Höjdjusterbara nackstöd
Gott om svängrum i sällskapsrummet
(inget trappsteg)
TV-Möbel avpassad för 21 tums skärm
RAPIDO klädhängare

BÄDDPLATSER
Elektrisk höjdjusterbar mittensäng med
stort förvaringsutrymme (utom 650FF)
Dubbelsäng i taket som standard till
604FF, 650FF, 680FF, 686FF, 690FF
och 696FF
Permanent säng och taksäng med
ribbförsedd sängbotten och BULTEX�madrass
Permanent madrass
med aluminiumram
Stor förvaringslåda på framsidan
av sängen
Bakgrundsbelysta längsgående
förvaringsnischer (endast till modeller
med mittensäng)
Optimerad åtkomst till garderob
och inredning i bäddplatsutrymmet
Förmonterat kablage HDMI
i sovrummet för en extra TV
(utom 604FF)

PROFILMODELLER PÅ FIAT SPECIALCHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

100 %
POLYESTER

POLYURETANSTRUKTUR

PACK RAPIDO
KÖK
Stort AES-kylskåp, 149 L
(650F, 604FF, 650FF, 680FF = 135 L)
Nydesignade kök med spis
med 3 härdar i rad (650F: 2 härdar)
Kökslådor med centrallås, vitlackerade
Köksbänksram i massiv lönn
(inredning ELEGANCE)
Kökskran i förkromad mässing
med keramikpatron
Bakgrundsbelysning till köksfönstren
Kryddhylla
Pappersdukshållare

BILENS UTRUSTNING
Krockkudde på förarsidan
ABS System
Centrallås för dörrar till bodelen
och förarhytten
HYTTENS UTRUSTNING
Exklusiv TEP*-beklädnad i hytten
Manuell luftkonditionering i hytten
Hyttdörrar med elektriska
fönsterhissar
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

BADRUM

(som tillval)

Med ännu
mer utrustning:
Backkamera med mörkerseende
och ljud
PIONEER� multimediastation
med skärm
Krockkudde på passerarsidan
Farthållare standard
Exteriöra elbackspeglar
med avfrostning
Höjdjusterbara säten i hytten

Takfönster med mörkläggningsgardin
och myggnät
Magnetlås till skiljedörr till
vardagsrummet
Toalett med trämöbler
Badrumstillbehör i förkromat utförande
Torkställning

Isotermiska neddragbara gardiner
på hyttdörrar och med skenor till
vindrutan
Fönster i dörren och integrerad
soptunna
Myggnät till dörren
Högtalare i bodelen
Köksfläkt med LED-ljussättning
För en fullständig förteckning över utrustningar,
se den tekniska manualen.

6 5 0 FF
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27

S E R I E 6 F/ 6 F F

650 F

650 F

650F

650F

PROFILMODELLER PÅ FIAT SPECIALCHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

6 8 0 FF

6 8 0 FF

6 0 4 FF

6 8 0 FF

6 0 4 FF

6 0 4 FF

28
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S E R I E 6 F/ 6 F F

665 F

665 F

PROFILMODELLER PÅ FIAT SPECIALCHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

690F

30
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S E R I E 6 F/ 6 F F

696FF
EN JUBILEUMSMODELL
MED ÄNNU FLER
STANDARDUTRUSTNINGAR
FÖRUTOM SJÄLVA STANDARDUTRUSTNING
PÅ SERIE 6FF

PACK standard RAPIDO
Backkamera med mörkerseende och ljud
PIONEER� multimediastation med skärm
Krockkudde på passerarsidan
Farthållare standard
Exteriöra elbackspeglar med avfrostning
Höjdjusterbara säten i hytten
Isotermiska neddragbara gardiner på hyttdörrar
och med skenor till vindrutan
Fönster i dörren och integrerad soptunna
Myggnät till dörren
Högtalare i bodelen
Köksfläkt med LED-ljussättning

Utrustning med exklusiv finish
till 55-årsutgåvan
Stort sällskapsrum med soffor mitt emot varandra
Permanent kingsize-säng XXL: 198 x 160 cm
Elektrisk höjdjusterbar mittensäng med stort
förvaringsutrymme (Scandinavian Exclusive)
Extra förvaringsutrymme i sällskapsrummets soffor
Unik yttre utsmyckning
Hytt i stål grå metallisk färg
Glansig svart front
Kjolar och kofångare bak i vitt
Varselljus med lysdioder
Aluminiumfälgar FIAT 16’’
Unika tyger/TEP*
Utdragsbord 825 x 850
Bakgrundbelysning under hyttsängen
Bakgrundsbelysning i duschkabinen
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

6 9 6 FF

PROFILMODELLER PÅ FIAT SPECIALCHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH SÄNG I TAKET (FF)

6 9 6 FF
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PROFILMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH TAKSÄNG (FF)

706 5FF

SERIE 70FF
7065FF | 7090FF

FRANSK LIVSSTIL
OCH FRANSK
savoir-faire

*

Här erbjuder RAPIDO de bästa
proﬁlmodellerna. Här blir livet till en
konstart och varje detalj i utformningen,
skapar en känsla som bidrar till att göra
livet ombord ännu härligare. Du kan alltså
välja mellan två olika stilar:
ELEGANCE DESIGN EDITION som
utmärks av lyx med lister av massiv lönn
och dörrar med blank ﬁnish;
CASTELLO som har rena linjer och ljus
och blank ﬁnish, en mycket modern stil.
Du och dina gäster kan njuta av generösa

utrymmen och runt matbordet får
6 personer plats. Samtidigt som dina
privata utrymmen bevaras ﬁnns en
säng med två sovplatser placerad över
sällskapsrummet.

* Fras på franska som betyder « expertis ».
« FF »: Står för For Family = för familjen eller
For Four = för 4.

SERIE 70FF DESIGN EDITION

7.79 m
7065FF

7090FF

PERSONANPASSA DIN RAPIDO!
Fritt vald ur Serie 70FF DESIGN EDITION:
Mittensäng eller enkelsängar
2 inredningar: ELEGANCE DESIGN EDITION eller CASTELLO
Ett stort urval tyger (TEP*/läder som tillval)
En lång lista på fritt vald utrustning (som tillval)
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

7065FF

7.79 m x 2.35 m

+

ALDE STANDARD
Låga sängar

2+3

6

2+2+1

7090FF

7.79 m x 2.35 m

2+3

6

2+2+1
AL-KO-chassi ger ojämförbara köregenskaper och körkomfort. Det robusta chassits utformning och den fristående
hjulupphängningen ökar säkerheten.

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

PROFILMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH TAKSÄNG (FF)

STANDARDUTRUSTNINGAR
100%
POLYESTER

KONSTRUKTION
100 % stötsäker polyester:
tak, väggar och skyddande fundament
Tak – överlappningstaket
Karosstruktur golv med polyuretan
AL-KO-chassi fristående hjulupphängning
Isolering Styrofoam
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR
Hytt i stål grå metallisk färg
Design på bakre kofångare
Panoramiskt soltak
Dubbla fönster i bodelen med
fönsterbåge av polyuretan (slät design)
med hissgardin och myggnät
Dörr till bodelen med 2-punktslås och
fönster och integrerad avfallsbehållare
VÄRME
Värmesystem ALDE komfort Plus Arctic
på 7065FF och TRUMA Combi 6 med
värmereglering CP PLUS på 7090FF
Automatisk gasomvandlare med anticrash-system som tillåter körning med
gasvärme
FÖRVARING
Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
Lastrumbelysning med lysdiodsladdlampa
Exteriör dusch
STÄMNING
Ny inredning, ELEGANCE DESIGN
EDITION
Ny inredning CASTELLO
Små skåp (förvaringsfack)
med bakgrundsbelyst LED
Ljus stämning: nya väggoch golvbeläggningar
SÄLLSKAPSRUM
Höjdjusterbara nackstöd
Gott om svängrum i sällskapsrummet
(inget trappsteg)
Sällskapsrum som lätt kan omvandlas
till bäddplatser
TV-Möbel avpassad för 21 tums skärm

STRUKTUR MED
POLYURETAN

ÖVERLAPPNINGSTAK

BÄDDPLATSER
Dubbelsäng i taket som standard
Permanent säng och taksäng med ribbförsedd
sängbotten och BULTEX�-madrass
Permanent madrass med aluminiumram
Bäddmadrass med formminne
Elektrisk höjdjusterbar mittensäng
med stort förvaringsutrymme (7090FF)
Förvaringslåda på framsidan av sängen och
bakgrundsbelyst förvaringsnisch (7090FF)
Mekanisk inställning av huvudgaveln
Förmonterat kablage HDMI i sovrummet
för en extra TV
Laminatgolv i teakdäck
KÖK
Stort AES-kylskåp, 160 L
Nydesignat kök med spis
med 3 härdar i rad
Kökslådor med centrallås, vitlackerade
Köksbänksram i massiv lönn
(inredning ELEGANCE)
Köksbänk med förlängningsskiva /
Skärbräda
Bakgrundsbelysning till köksfönstren
Köksfläkt
Borttagbar serveringslucka mellan köket
och sällskapsrummet
BADRUM
Takfönster med mörkläggningsgardin
och myggnät
Magnetlås till skiljedörr till vardagsrummet
Torkställning
BILENS UTRUSTNING
Krockkudde på förarsidan och
på passageraresidan
Farthållare standard
Exteriöra elbackspeglar med avfrostning
ABS System
Centrallås för dörrar till bodelen
och förarhytten

HYTTENS UTRUSTNING
Isotermiska neddragbara gardiner på
hyttdörrar och med skenor till vindrutan
Exklusiv TEP*-beklädnad i hytten
Backkamera med mörkerseende och ljud
PIONEER® multimediastation med skärm
Manuell luftkonditionering i hytten
Hyttdörr(ar) med elektriska fönsterhissar
Höjdjusterbara säten i hytten
BODELS UTRUSTNING
Myggnät till dörren
Högtalare i bodelen
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

För en fullständig förteckning över utrustningar,
se den tekniska manualen.

DESIGN EDITION
FINISH!
Inredning ELEGANCE DESIGN
EDITION (med lister i massiv lönn)
eller CASTELLO
Stämningsfull LED-belysning i entrén
till hytten, sällskapsrummet, köket,
badrummet och sovrummet
Bakgrundbelysning under hyttsängen
Framsida pianosvart lack
Bekväma och lyxiga utrustningar

70FF: FF-sängarnas starka sidor

Överlappningstak

Sängmekanismen i 70FF Serien som direkt härrör från
integralmodellernas mekanism, är tillförlitlig och effektiv.
Höjden under taket med nedsänkt säng är 83 cm för att
kunna vara i sittande ställning. När taksängen är upphissad
är takhöjden 1,95 cm.
Madrassen har samma kvalitet som en permanent säng, är
av BULTEX®, och erbjuder en utmärkt sovkomfort.

Polyesterbeklätt tak
som skyddar interiören:
garanterar fullkomlig
täthet och förhindrar
värmebryggor och är
stötsäkert.
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SERIE 70FF DESIGN EDITION

7065 FF

PROFILMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH TAKSÄNG (FF)

7 0 6 5 FF

7 0 6 5 FF

7 0 6 5 FF
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SERIE 8F
803F | 850F | 855F
866F | 880F | 883F | 890F

Oh la la !*
FRANKRIKES HELA CHARM
I EN HUSBIL
Aldrig har livsstilen varit så förförisk som
med 8F-serien. Den ingår i RAPIDOs familj
av personanpassade integralmodeller.
Förbered dig på att falla pladask för
husbilens charm där en chic interiör
förstärks av frontens vackra linjer.
803F (kortare än 6 m) med hög komfort,

t.ex. 890F (med höjdjusterbar säng) – Din
RAPIDO representerar det typisk franska
och det goda livet i en husbil.

* Franskt uttryck som betyder ungefär « Åh, wow! ».

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

890F

SERIE 8F

5.94 m

6.64 m

6.94 m

7.34 m

803F

850F

855F | 880F | 883F

866F | 890F

PERSONANPASSA DIN RAPIDO!
Fritt vald ur Serie 8F:
7 inredningsvarianter
2 inredningar: ELEGANCE eller MONTALCINO
Ett stort urval tyger (TEP*/läder som tillval)
En lång lista på fritt vald utrustning (som tillval)
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

NYHET
2017

803F

5.94 m x 2.35 m

2+2

4

2+2

850F

6.64 m x 2.35 m

2+3

5

2+2**

** 5 bäddplatser (tillval)

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

855F

6.94 m x 2.35 m

Höga sängar

2+2

5

2+2

866F

7.34 m x 2.35 m

Höga sängar

2+2

5

2+2

880F

6.94 m x 2.35 m

2+2

5

2+2
42
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SERIE 8F

5.94 m

6.64 m

6.94 m

7.34 m

803F

850F

855F | 880F | 883F

866F | 890F

883F

6.94 m x 2.35 m

2+2

4

2+2

890F

7.34 m x 2.35 m

2+2

5

2+2

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

STANDARDUTRUSTNINGAR
100%
POLYESTER

KONSTRUKTION
100 % stötsäker polyester:
tak, väggar och skyddande fundament
Karosstruktur golv med polyuretan
Isolering Styrofoam
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR
Nystylad front
Ny bakre stötfångare med lysdioder
Stor vindruta med vidvinkelssikte
Dubbla fönster i bodelen med
fönsterbåge av polyuretan med hissgardin
och myggnät
Elmanövrerat fotsteg för tillgång till bodelen
VÄRME
Värmesystem TRUMA Combi 6
med värmereglering CP PLUS
Automatisk gasomvandlare med anticrash-system som tillåter körning med
gasvärme
FÖRVARING
Inre förvaringslådor under golvet
Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
Fast belysning i lastrummet
STÄMNING
Ny inredning ELEGANCE
med lister i massiv lönn
Ny inredning CASTELLO
med högblank och ljus finish
Små skåp (förvaringsfack) med
bakgrundsbelyst LED
Stämningsbelysning 100 % LED
i sällskapsrum, kök och sovrum
Ljus stämning: nya väggoch golvbeläggningar
SÄLLSKAPSRUM
Höjdjusterbara nackstöd
Gott om svängrum i sällskapsrummet
(inget trappsteg)
TV-Möbel avpassad för 21 tums skärm
RAPIDO klädhängare

Inre
förvaringslåda
Lucka i
sällskapsrummet
finns för att
komma åt
utrymmena
inifrån.

STRUKTUR MED
POLYURETAN

BÄDDPLATSER
Elektrisk höjdjusterbar mittensäng
(30 cm) med stort förvaringsutrymme
(880F, 890F)
Permanent säng och hyttsäng
med ribbförsedd sängbotten
och BULTEX�-madrass
Permanent madrass med aluminiumram
Stor förvaringslåda på framsidan
av sängen
Bakgrundsbelyst förvaringsnisch
(endast till modeller med mittensäng)
Förmonterat kablage HDMI
i sovrummet för en extra TV
KÖK
Stort AES-kylskåp, 160 L
(beroende på modell)
Nydesignade kök med spis
med 3 härdar i rad (803F: 2 härdar)
Kökslådor med centrallås, vitlackerade
Köksbänksram i massiv lönn (inredning
ELEGANCE)
Kökskran i förkromad mässing
med keramikpatron
Bakgrundsbelysning till köksfönstren
Kryddhylla
Pappersdukshållare
BADRUM
Takfönster med mörkläggningsgardin
och myggnät
Magnetlås till skiljedörr till vardagsrummet
Toalett med trämöbler
Badrumstillbehör i förkromat utförande
Torkställning
BILENS UTRUSTNING
Krockkudde på förarsidan
Exteriöra backspeglar som till buss /
färgton vit
Dimstrålkastare
ABS System
Centrallås för dörrar till bodelen
och förarhytten

HYTTENS UTRUSTNING
Isolerande dubbelveckad gardin
till vindrutan: upp/ner (solskydd)
Exklusiv TEP*-beklädnad i hytten
Manuell luftkonditionering i hytten
Förardörr med elfönsterhiss
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

För en fullständig förteckning över utrustningar,
se den tekniska manualen.

PACK RAPIDO
(som tillval)

Med ännu
mer utrustning:
Backkamera med mörkerseende
och ljud
PIONEER� multimediastation
med skärm
Krockkudde på passerarsidan
Farthållare standard
Exteriöra elbackspeglar
med avfrostning
Höjdjusterbara säten i hytten
Fönster i dörren och integrerad
soptunna
Myggnät till dörren
Högtalare i bodelen
Köksfläkt

Yttre
förvaringslåda
med skenor

Extra stor
vindruta med
vidvinkelssikte

Lås med nyckel.
Exklusivt tillval
Serie 8F.

Sikten har
förbättrats för
din säkerhet.
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SERIE 8F

803 F

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

803F

Yttre förvaringslåda med skenor.
Tillval tillgänglig för serie 8F.

46
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SERIE 8F

890 F

890 F

890F

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

850F

850F

48
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SERIE 8F

855 F

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK

855F

855F

50
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SERIE 80dF
8065dF | 8066dF | 8080dF | 8090dF
8096dF

DUBBELGOLV MED
FÖRVARINGSUTRYMME,
EN FÖRMÅN FÖR ALLA
Om nöjet att bjuda in gäster « à la
français » är en klassiker, så förstärker
RAPIDOs dubbelgolv med dess suveräna
komfort denna känsla. Dubbelgolvet med
förvaringsmöjligheter som är åtkomliga
utifrån och med öppningar som gör det
möjligt att lagra stolar och ett fällbart
bord är nytt. Dessutom har det tekniska
dubbelgolvets alla fördelar, det vill säga
förvaring av färskvatten och spillvatten,
vilket frigör mycket utrymme och skapar
härliga volymer.

Ännu mer svängrum eftersom golvytan är
plan i fordonet. Ännu mer svängrum och
maximal komfort i serien 80dF: golvet har
ingen trappsteg utan är plant över hela
ytan i fordonet. Dubbelgolvet ger även
en förstärkt ljud- och värmeisolering.
Att RAPIDO kan erbjuda dubbelgolv redan
från serie 80dF har förvånat många...

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

8 0 9 0 dF

SERIE 80dF

6.94 m

7.34 m

7.49 m

8080dF

8065dF | 8066dF | 8090dF

8096dF

PERSONANPASSA DIN RAPIDO!
Fritt vald ur Serie 80dF:
5 inredningsvarianter
2 inredningar: ELEGANCE eller MONTALCINO
Ett stort urval tyger (TEP*/läder som tillval)
En lång lista på fritt vald utrustning (som tillval)
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

NYHET
2017

8065dF

7.34 m x 2.35 m

+

ALDE TILLVAL
Låga sängar

2+2

5

2+2

8066dF

7.34 m x 2.35 m

+

ALDE TILLVAL
Höga sängar

2+2

5

2+2

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

8080dF

6.94 m x 2.35 m

2+2

5

2+2

8090dF

7.34 m x 2.35 m

+

ALDE TILLVAL

2+2

5

2+2
NYHET
2017

8096dF

7.49 m x 2.35 m

+

ALDE TILLVAL

2+2

5

2+2
54
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SERIE 80dF

STANDARDUTRUSTNINGAR

KONSTRUKTION
100 % stötsäker polyester: tak, väggar
och skyddande fundament
Karosstruktur golv med polyuretan
AL-KO-chassi fristående
hjulupphängning
Isolering Styrofoam
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR
Nystylad front
Ny bakre stötfångare med lysdioder
Stor vindruta med vidvinkelssikte
Dubbla fönster i bodelen
med fönsterbåge av polyuretan
med hissgardin och myggnät
Dörr med 2-punktslås till förarhytten

VÄRME
Värmesystem ALDE Plus Comfort Arctic
(8065dF, 8066dF, 8090dF, 8096dF)
Värmesystem TRUMA Combi 6
med värmereglering CP PLUS
Automatisk gasomvandlare med anticrash-system som tillåter körning
med gasvärme

SÄLLSKAPSRUM
Höjdjusterbara nackstöd
Gott om svängrum i sällskapsrummet
(inget trappsteg)
TV-Möbel avpassad för 21 tums skärm
RAPIDO klädhängare
BÄDDPLATSER

FÖRVARING
Dubbelgolv med längsgående
förvaringsutrymme med åtkomst
inifrån och utifrån
Uppvärmt dubbelgolv
Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
Fast belysning i lastrummet
STÄMNING
Ny inredning CASTELLO
med högblank och ljus finish
Ny inredning ELEGANCE
med lister i massiv lönn
Små skåp (förvaringsfack)
med bakgrundsbelyst LED
Stämningsbelysning 100 % LED
i sällskapsrum, kök och sovrum
Ljus stämning: nya väggoch golvbeläggningar

Elektrisk höjdjusterbar mittensäng
(30 cm) med stort förvaringsutrymme
(8080dF, 8090dF, 8096dF)
Permanent säng och hyttsäng med
ribbförsedd sängbotten och BULTEX�madrass
Permanent madrass
med aluminiumram
Stor förvaringslåda på framsidan
av sängen
Bakgrundsbelysta längsgående
förvaringsnischer (endast till modeller
med mittensäng)
Förmonterat kablage HDMI
i sovrummet för en extra TV

AL-KO-chassi ger ojämförbara köregenskaper och körkomfort. Det robusta chassits utformning och den fristående
hjulupphängningen ökar säkerheten.

Utrustningar specifika för tungviktarna (PTAC = 4,4 T)
Åka längre med ökad komfort, tillåten vikt i lastrummet: 300 kg, förstärkt hjulupphängning fram, speciella stabiliseringscylindrar för AL-KO
tungviktarna, ESP, Traction+.

Traction+
Vid lera, snö, sand eller gräs övergår vridmomentet från det spinnande hjulet till det hjul som har bättre fäste.

Dubbelgolv med förvaringsmöjligheter
Max förvaringsutrymme, åtkomligt inifrån och utifrån
Uppvärmt dubbelgolv
Färskvattentank / Gråvattentank isolerad / uppvärmt
Slätt golv inne i bodelen, inga trappsteg
Förstärkt ljudisolering
Isolerfunktion mot kyla som bidrar till att hålla en behaglig rumstemperatur i bodelen
Utrymme för förvaring i hytten frigörs (all teknisk utrustning förvaras i det dubbla
golvet)
Sänkt tyngdpunkt för optimal stadga

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

100%
POLYESTER

STRUKTUR MED
POLYURETAN

DUBBELGOLV MED
FÖRVARINGSUTRYMME

PACK RAPIDO
KÖK
Stort AES-kylskåp, 160 L
(8080dF = 135 L)
Nydesignat kök med spis
med 3 härdar i rad
Kökslådor med centrallås, vitlackerade
Köksbänksram i massiv lönn (inredning
ELEGANCE)
Bakgrundsbelysning till köksfönstren
Kryddhylla
Pappersdukshållare
BADRUM
Takfönster med mörkläggningsgardin
och myggnät
Magnetlås till skiljedörr
till vardagsrummet
Toalett med trämöbler
Badrumstillbehör i förkromat utförande
Torkställning

BILENS UTRUSTNING
Krockkudde på förarsidan
Exteriöra backspeglar som till buss /
färgton vit
Dimstrålkastare
ABS System
Centrallås för dörrar till bodelen
och förarhytten
HYTTENS UTRUSTNING
Isolerande dubbelveckad gardin
till vindrutan: upp/ner (solskydd)
Exklusiv TEP*-beklädnad i hytten
Manuell luftkonditionering i hytten
Förardörr med elfönsterhiss
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

(som tillval)

Med ännu
mer utrustning:
Backkamera
PIONEER� multimediastation
med skärm
Krockkudde på passerarsidan
Farthållare standard
Exteriöra elbackspeglar
med avfrostning
Höjdjusterbara säten i hytten
Fönster i dörren och integrerad
soptunna
Myggnät till dörren
Högtalare i bodelen
Köksfläkt

För en fullständig förteckning över utrustningar,
se den tekniska manualen.

56

57

SERIE 80dF

8080dF

8080dF

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

8 0 8 0 dF
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SERIE 80dF

8065dF

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

8 0 6 5 dF

8 0 6 5 dF
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SERIE 80dF

8096dF
EN JUBILEUMSMODELL
MED ÄNNU FLER
STANDARDUTRUSTNINGAR
FÖRUTOM SJÄLVA STANDARDUTRUSTNING
PÅ SERIE 80dF

PACK standard RAPIDO
Backkamera med mörkerseende och ljud
PIONEER® multimediastation med skärm
Krockkudde på passerarsidan
Farthållare standard
Exteriöra elbackspeglar med avfrostning
Höjdjusterbara säten i hytten
Isotermiska neddragbara gardiner på hyttdörrar
och med skenor till vindrutan
Fönster i dörren och integrerad soptunna
Myggnät till dörren
Högtalare i bodelen
Köksfläkt med LED-ljussättning

Utrustning med exklusiv finish
till 55-årsutgåvan
Stort sällskapsrum med soffor mitt emot varandra
Permanent kingsize-säng XXL: 198 x 160 cm
Elektrisk höjdjusterbar mittensäng (30 cm) med stort
förvaringsutrymme (Scandinavian Exclusive)
Extra förvaringsutrymme i sällskapsrummets soffor
Unik yttre utsmyckning
Varselljus med lysdioder
Exteriöra backspeglar med dubbel sikt
Aluminiumfälgar AL-KO SCORPION 16’’
Unika tyger/TEP*
Utdragsbord 825 x 850
Bakgrundsbelyst taklucka i sällskapsrummet
Bakgrundsbelysning i duschkabinen
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

8 0 9 6 dF

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

8 0 9 6 dF

62

63

SERIE 90dF/dFH
9090dF | 9094dF | 9000dFH | 9005dFH

UPPFINNA, FÖRNYA SIG,
OM OCH OM IGEN
90dF/dFH-seriens DESIGN EDITION
illustrerar väl den franska genialiteten:
den som visar sig i innovativa koncept,
djärva påfund, men utan att för den skull
glömma elegansen.
Studera t.ex. det dubbla isolerande golvet
som erbjuder förvaringsutrymmen som
är åtkomliga både inifrån och utifrån.
Upptäck inredningen som ger rörelsefrihet
och optimala förvaringsutrymmen.

Hela 90dF/dFH-sortimentet har utrustats
med samma ﬁnish som DESIGN EDITION
som lyser upp interiören ännu mer tack
vare stämningsbelysningens lysdioder
och en inredning ELEGANCE DESIGN
EDITION eller CASTELLO med högblank
ﬁnish.

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

9 0 0 0 dFH

S E R I E 9 0 d F/d F H D E S I G N E D I T I O N

7.39 m

7.99 m

9090dF | 9094dF

9000dFH | 9005dFH

PERSONANPASSA DIN RAPIDO!
Fritt vald ur Serie 90dF/dFH DESIGN EDITION:
4 inredningsvarianter
2 inredningar: ELEGANCE DESIGN EDITION eller CASTELLO
Ett stort urval tyger (TEP*/läder som tillval)
En lång lista på fritt vald utrustning (som tillval)
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

9090dF

7.39 m x 2.35 m

+

ALDE TILLVAL

2+2

5

2+2

9094dF

7.39 m x 2.35 m

2+2 5+5 2+2
* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

9000dFH

7.99 m x 2.35 m

+

ALDE STANDARD

2+3

6 2+2+2

9005dFH

7.99 m x 2.35 m

+

ALDE STANDARD
Låga sängar

2+3

7 2+2+2

66
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S E R I E 9 0 d F/d F H D E S I G N E D I T I O N

STANDARDUTRUSTNINGAR

KONSTRUKTION
100 % stötsäker polyester:
tak, väggar och skyddande fundament
Tak – överlappningstaket
Karosstruktur (tak, väggar, golv)
med polyuretan
AL-KO-chassi fristående
hjulupphängning
Isolering Styrofoam
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR
Nystylad front (9090dF, 9094dF)
Design på bakre kofångare
Stor vindruta med vidvinkelssikte
Dubbla fönster i bodelen med
fönsterbåge av polyuretan (slät design)
med hissgardin och myggnät
Dörr till bodelen med 2-punktslås och
fönster och integrerad avfallsbehållare
Dörr XXL till bodelen
(9000dFH, 9005dFH)
Dörr med 2-punktslås till förarhytten

VÄRME
Centralvärmesystem ALDE Comfort
Plus Arctic (tillval till modellerna 9090dF,
standard till 9000dFH och 9005dFH)
Värmesystem TRUMA Combi 6
med värmereglering CP PLUS
(utom modell ALDE)
Automatisk gasomvandlare
med anti-crash-system som tillåter
körning med gasvärme
FÖRVARING
Dubbelgolv med längsgående
förvaringsutrymme med åtkomst
inifrån och utifrån
Uppvärmt dubbelgolv
Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
Lastrumbelysning med lysdiodsladdlampa
Utedusch varmvatten, kallvatten
STÄMNING
Ny inredning ELEGANCE DESIGN
EDITION med lister i massiv lönn
Ny inredning CASTELLO
med högblank och ljus finish
Små skåp (förvaringsfack)
med bakgrundsbelyst LED
Ljus stämning: nya väggoch golvbeläggningar

SÄLLSKAPSRUM
Stort sällskapsrum med plats
för 5-10 (beroende på modell)
Beklädnad i sällskapsrummet: modern
design, optimal komfort, höjdjusterbart
nackstöd
Gott om svängrum i sällskapsrummet
(inget trappsteg)
TV-Möbel avpassad för 21 tums skärm
BÄDDPLATSER
Permanent säng och hyttsäng med
ribbförsedd sängbotten och BULTEX�MADRASS
Permanent madrass med
aluminiumram och extra tjock
BULTEX� madrass med 135 mm
tjocklek (inkl. bäddmadrass)
Bäddmadrass med formminne
Elektrisk höjdjusterbar mittensäng
(30 cm) med stort förvaringsutrymme
(9090dF, 9000dFH)
Stor förvaringslåda på framsidan av sängen
Bakgrundsbelysta längsgående
förvaringsnischer (endast till modeller
med mittensäng)
Förmonterat kablage HDMI i
sovrummet för en extra TV
Ljus- och radiokontroll från sovrummet

AL-KO-chassi ger ojämförbara köregenskaper och körkomfort. Det robusta chassits utformning och den fristående
hjulupphängningen ökar säkerheten.

Utrustningar specifika för tungviktarna (PTAC = 4,4 T)
Åka längre med ökad komfort, tillåten vikt i lastrummet: 300 kg, förstärkt hjulupphängning fram, speciella stabiliseringscylindrar för AL-KO
tungviktarna, ESP, Traction⁺.

Utrustningar specifika för 9000dFH, 9005dFH (PTAC = 4,4 T)
Elmanövrerat solskydd, ALDE centralvärme i versionen Komfort Plus Arctic, färskvattentank som rymmer 190 L, andra bodelsbatteri, 5 antal
passagerare, 6 bäddplatser (varav 2 tillfälliga i sällskapsrummet), elmanövrerat fotsteg för tillgång till bodelen.

Dubbelgolv med förvaringsmöjligheter
Max förvaringsutrymme, åtkomligt inifrån och utifrån
Uppvärmt dubbelgolv
Färskvattentank / Gråvattentank isolerad / uppvärmt
Slätt golv inne i bodelen, inga trappsteg
Förstärkt ljudisolering
Isolerfunktion mot kyla som bidrar till att hålla en behaglig rumstemperatur i bodelen
Utrymme för förvaring i hytten frigörs (all teknisk utrustning förvaras i det dubbla golvet)
Sänkt tyngdpunkt för optimal stadga

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

100%
POLYESTER

KÖK
Stort AES-kylskåp, 160 L
Nydesignat kök med spis med 3 härdar
i rad
Kökslådor med centrallås, vitlackerade
Köksbänksram i massiv lönn (inredning
ELEGANCE)
Köksbänk med förlängningsskiva /
Skärbräda
Köksfläkt med LED-ljussättning
Bakgrundsbelysning till köksfönstren
Borttagbar serveringslucka mellan
köket och sällskapsrummet
BADRUM
Takfönster med mörkläggningsgardin
och myggnät
XXL-badrum i mitten med dubbel
skiljevägg (utom 9005dFH)
Lyxigt termoformat handfat XL
(utom 9005dFH)
Magnetlås till skiljedörr
till vardagsrummet
Torkställning

STRUKTUR MED
POLYURETAN

BILENS UTRUSTNING
Krockkudde på förarsidan
och på passageraresidan
Farthållare standard
Exteriöra backspeglar som till buss:
elstyrda, med avfrostning och dubbel
sikt / färgton vit
Dimstrålkastare
Varselljus med lysdioder
ABS System
Centrallås för dörrar till bodelen
och förarhytten
Stabiliseringscylindrar

ÖVERLAPPNINGSTAK

DUBBELGOLV MED
FÖRVARINGSUTRYMME

Manuell luftkonditionering i hytten
Förardörr med elfönsterhiss
Höjdjusterbara säten i hytten
BODELS UTRUSTNING
IBS: visar batteriets återstående
autonomi (på 90dFH)
Myggnät till dörren
Högtalare i bodelen

HYTTENS UTRUSTNING
Isolerande dubbelveckad gardin till
vindrutan: upp/ner (solskydd) och ner/
upp (insynsskydd)
Mekaniskt solskydd med vinsch
(elektrisk på 90dFH)
Exklusiv TEP*-beklädnad i hytten
Instrumentpanel i läderstil
med synliga vita sömmar
Backkamera
PIONEER� multimediastation med skärm

För en fullständig förteckning över utrustningar,
se den tekniska manualen.

* TEP: Polyamidbelagda tyger.

DESIGN EDITION
FINISH!
Inredning ELEGANCE DESIGN
EDITION (med lister i massiv lönn)
eller CASTELLO
Stämningsfull LED-belysning i entrén
till hytten, sällskapsrummet, köket,
badrummet och sovrummet
Bakgrundsbelyst taklucka i
sällskapsrummet

XXL

Bekväma och lyxiga utrustningar

9 0 0 0 dFH
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S E R I E 9 0 d F/d F H D E S I G N E D I T I O N

9090dF

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

9 0 9 0 dF

9 0 9 0 dF
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S E R I E 9 0 d F/d F H D E S I G N E D I T I O N

9000 dFH

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

9 0 0 0 dFH

9 0 0 0 dFH
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SERIE 10
10000dFH

6 REGISTRERADE SITTPLATSER
OCH 6 BÄDDPLATSER …
OM Versailles HADE HAFT HJUL...
Gör plats för 10dFH-seriens DESIGN EDITION
med mängder av utvalda utrustningar. Den
ﬁnns som tungviktarvariant på dubbelaxel,
och den som går in genom dörren får
beundra ett ståtligt kök, ett sällkapsrum
för sju matgäster, en separat dusch.

Inredningen i äkta trä till serie 10dFH
DESIGN EDITION har en särskild
ytbehandling med sublim fernissa. En
makalös briljans som badar i ett mjukt ljus.
Ge dig av på denna furstliga väg som
leder till ett verkligt slottsliv.

FIAT-AL-KO-CHASSI MED DUBBELAXEL OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER, SERIEUTRUSTAD MED ALDE
(HÖGSTA TILLÅTNA TOTALVIKT = 5 T OCH VIKT PÅ DRAGBIL OCH SLÄP 6 T)

1 0 0 0 0 dFH

SERIE 10dFH DESIGN EDITION

8.49 m
10000dFH

GODKÄNT AV
CYKELTEAMET

10000dFH

8.49 m x 2.35 m

+

ALDE STANDARD

2+4

7

2+2+2

AL-KO-chassi ger ojämförbara köregenskaper och körkomfort. Det robusta chassits utformning och den fristående
hjulupphängningen ökar säkerheten.

Traction⁺
Vid lera, snö, sand eller gräs övergår vridmomentet från det spinnande hjulet till det hjul som har bättre fäste.

Dubbelaxel

Dubbelgolv med förvaringsmöjligheter

Dubbelaxel ger riktig
körkomfort med ökad
stabilitet på vägarna.

Med exklusivt förvaringsutrymme av 3:e nivå (RAPIDOinnovation)

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

Max förvaringsutrymme, åtkomligt inifrån och utifrån
Lätt att komma åt utifrån med luckor med stor öppning
Sänkt tyngdpunkt för optimal stadga

FIAT-AL-KO-CHASSI MED DUBBELAXEL OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER, SERIEUTRUSTAD MED ALDE
(HÖGSTA TILLÅTNA TOTALVIKT = 5 T OCH VIKT PÅ DRAGBIL OCH SLÄP 6 T)

STANDARDUTRUSTNINGAR
100%
POLYESTER

KONSTRUKTION
100 % stötsäker polyester:
tak, väggar och skyddande fundament
Tak – överlappningstaket
Karosstruktur (tak, väggar, golv)
med polyuretan
AL-KO-chassi fristående hjulupphängning
Isolering Styrofoam
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR
Baksida i polyester i ett stycke
Stor vindruta med vidvinkelssikte
Dubbla fönster i bodelen med fönsterbåge
av aluminium, hissgardin och myggnät
Dörr till bodelen med 2-punktslås och
fönster och integrerad avfallsbehållare
Dörr med 2-punktslås till förarhytten
Elmanövrerat fotsteg för tillgång till bodelen
VÄRME
Central Uppvärmning ALDE Plus Comfort
Arctic
Automatisk gasomvandlare med anticrash-system som tillåter körning med
gasvärme
FÖRVARING
Dubbelgolv med längsgående
förvaringsutrymme med åtkomst inifrån
och utifrån
Uppvärmt dubbelgolv
Förvaringslåda på sidan
Låda på 3:e förvaringsnivå
Tillåten vikt i lastrummet: 300 kg
Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
Lastrumbelysning med lysdiodsladdlampa
Utedusch varmvatten, kallvatten
STÄMNING
Ny inredning ELEGANCE fernissa
med lister i massiv lönn
Små skåp (förvaringsfack)
med bakgrundsbelyst LED
Flera zoner med stämningsljus
som regleras med dimmer
De övre skåpen med belysning som
öppnas automatiskt när dörren öppen
SÄLLSKAPSRUM
Beklädnad i sällskapsrummet: modern
design, optimal komfort, höjdjusterbart
nackstöd
Gardiner på gardinstänger med belysning
Gott om svängrum i sällskapsrummet
(inget trappsteg)
TV-Möbel avpassad för 21 tums skärm

STRUKTUR MED
POLYURETAN

ÖVERLAPPNINGSTAK

BÄDDPLATSER
Permanent säng och hyttsäng med
ribbförsedd sängbotten och BULTEX�MADRASS
Permanent madrass med aluminiumram
Permanent madrass med aluminiumram
och extra tjock BULTEX� madrass med
135 mm tjocklek (inkl. bäddmadrass)
Bäddmadrass med formminne
Elektriskt höjdjusterbar mittensäng
med stort förvaringsutrymme
Elmanövrerad säng i hytten
Stor förvaringslåda på framsidan
av sängen
Bakgrundsbelyst nisch för förvaring
Förmonterat kablage HDMI i sovrummet
för en extra TV
Ljus- och radiokontroll från sovrummet
Laminatgolv i teak
KÖK
Serieutrustad med TechTower
(kombinerat kylskåp/ugn)
Nydesignat kök med spis med 3 härdar i rad
Kökslådor med centrallås, vitlackerade
Köksbänksram i massiv lönn
Köksbänk med förlängningsskiva / Skärbräda
Köksfläkt med LED-ljussättning
Bakgrundsbelysning till köksfönstren
Borttagbar serveringslucka mellan köket
och sällskapsrummet

DUBBELGOLV MED
FÖRVARINGSUTRYMME

HYTTENS UTRUSTNING

Isolerande dubbelveckad gardin till
vindrutan: upp/ner (solskydd) och ner/
upp (insynsskydd)
Elmanövrerat solskydd med vinda
Exklusiv TEP*-beklädnad i hytten
Instrumentpanel i läderstil med synliga
vita sömmar
Backkamera
PIONEER� multimediastation med skärm
Manuell luftkonditionering i hytten
Hyttdörr med elektriska
impulsfönsterhissar
Höjdjusterbara säten i hytten

BODELS UTRUSTNING
IBS: visar batteriets återstående autonomi
Andra bodelsbatteri
Myggnät till dörren
Högtalare i bodelen
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

För en fullständig förteckning över utrustningar,
se den tekniska manualen.

BADRUM
Takfönster med mörkläggningsgardin
och myggnät
Exklusivt badrum XXL i mitten
med dubbeldörr emellan
Lyxigt termoformat handfat XL
Toakassett ventilerad med SOG-system
BILENS UTRUSTNING
Krockkudde på förarsidan
och på passageraresidan
Farthållare standard
Exteriöra backspeglar som till buss:
elstyrda, med avfrostning och dubbel sikt
/ färgton vit
Dimstrålkastare
Varselljus med lysdioder
ABS System
ESP, Traction⁺
Centrallås för dörrar till bodelen
och förarhytten
Förstärkta hjulupphängningar fram
Speciella stabiliseringscylindrar
för AL-KO tungviktarna

DESIGN EDITION
FINISH!
ELEGANCE fernissa-inredning
med dörrar i sällskaps- och sovrum,
med äkta högglansig ALPI-plätering
Stämningsfull LED-belysning i entrén
till hytten, sällskapsrummet, köket,
badrummet och sovrummet
Bakgrundsbelyst taklucka
i sällskapsrummet
Bekväma och lyxiga utrustningar

76
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SERIE 10dFH DESIGN EDITION

10000dFH

10000dFH

1 0 0 0 0 dFH

1 0 0 0 0 dFH

Bord i sällskapsrummet och bäddplatser
10000dFH-modellen DESIGN EDITION, mycket uppskattad alltsedan den lanserades, har 6 registrerade sittplatser, 6 bäddplatser (varav 2 extra bäddar) och
en höjdjusterbar säng. Hela familjen kan följa med!

FIAT-AL-KO-CHASSI MED DUBBELAXEL OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER, SERIEUTRUSTAD MED ALDE
(HÖGSTA TILLÅTNA TOTALVIKT = 5 T OCH VIKT PÅ DRAGBIL OCH SLÄP 6 T)

1 0 0 0 0 dFH

1 0 0 0 0 dFH

1 0 0 0 0 dFH
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SERIE
DISTINCTION
i66 | i80 | i90

EN DESIGN MED
VERKLIG FRENCH TOUCH
En inneboende känsla för det estetiska,
en säker och god smak och inspirerande
avant garde* ... de franska designernas
rykte är väletablerat. DISTINCTION-serien
kommer inte att motsäga deras rykte. Se
all den omsorg som lagts ner i den nya
fronten och i alla de vackra linjerna. I
inredningen återﬁnns den lyxiga yachtstilen med ädelträ och moderna linjer,
och den eleganta instrumentpanelen
med synliga sömmar.
Innovativ teknik som skiljer den från
andra husbilar: kaross av 100 % polyester

för bättre slagtålighet och bättre
reparationsmöjligheter, paneler med
100 % polyuretanförstärkning, Styrofoamisolering på 30 mm, innerytorna i
aluminiumskum.
Den nya DISTINCTION-serien eller när
innovation och design blir till ett.

* Franskt uttryck som betyder « vara i framkant ».

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

i9 0

SERIE DISTINCTION

6.99 m

7.39 m

i80

i66 | i90

PERSONANPASSA DIN RAPIDO!
Fritt vald ur DISTINCTION-serien:
3 inredningsvarianter
2 inredningar: ELEGANCE BRILLANT eller CASTELLO
Ett stort urval tyger (TEP*/läder som tillval)
En lång lista på fritt vald utrustning (som tillval)
* TEP: Polyamidbelagda tyger.

NYHET
2017

i66

7.39 m x 2.35 m

+

ALDE STANDARD
Höga sängar

2+2

5

2+2

i80

6.99 m x 2.35 m

2+2

5

2+2

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

i90

7.39 m x 2.35 m

+

ALDE TILLVAL

2+2

5

2+2
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SERIE DISTINCTION

STANDARDUTRUSTNINGAR

KONSTRUKTION
100 % stötsäker polyester:
tak, väggar och skyddande fundament
Tak – överlappningstaket
Karosstruktur (tak, väggar, golv)
100 % polyuretan
AL-KO-chassi fristående
hjulupphängning
Isolering Styrofoam 30 mm
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR
Exteriör med rundad design
Front med vackra linjer
Stor vindruta med vidvinkelssikte
Dubbla fönster i bodelen med
fönsterbåge av polyuretan (slät design)
med hissgardin och myggnät
Dörr till bodelen med 2-punktslås och
fönster och integrerad avfallsbehållare
Dörr med 2-punktslås till förarhytten
VÄRME
Centralvärmesystem ALDE Comfort
Plus Arctic (tillval till i90 ; standard till
i66)
Värmesystem TRUMA Combi 6
med värmereglering CP PLUS
(utom modell ALDE)
Automatisk gasomvandlare
med anti-crash-system som tillåter
körning med gasvärme

FÖRVARING
Dubbelgolv med längsgående
förvaringsutrymme med åtkomst
inifrån och utifrån
Uppvärmt dubbelgolv
Uppvärmt mattbeklätt lastrum/
förvaringsutrymme
Lastrumbelysning
med lysdiodsladdlampa
Utedusch varmvatten, kallvatten
STÄMNING
Ny inredning CASTELLO med
högblank och ljus finish
Ny inredning ELEGANCE BRILLANT
med lister i massiv lönn
Små skåp (förvaringsfack)
med bakgrundsbelyst LED
De övre skåpen med belysning som
öppnas automatiskt när dörren öppen
Flera zoner med stämningsljus som
regleras med dimmer
Ljus stämning: nya väggoch golvbeläggningar

SÄLLSKAPSRUM
Beklädnad i sällskapsrummet: modern
design, optimal komfort, höjdjusterbart
nackstöd
Gardiner på gardinstänger
med belysning
Gott om svängrum i sällskapsrummet
(inget trappsteg)
TV-Möbel avpassad för 21 tums skärm
BÄDDPLATSER
Permanent säng och hyttsäng med
ribbförsedd sängbotten och BULTEX�MADRASS
Permanent madrass med
aluminiumram och extra tjock
BULTEX� madrass med 135 mm
tjocklek (inkl. bäddmadrass)
Bäddmadrass med formminne
och flera funktioner
Elektrisk höjdjusterbar mittensäng
(30 cm) med stort förvaringsutrymme
(i80, i90)
Stor förvaringslåda på framsidan
av sängen
Bakgrundsbelysta längsgående
förvaringsnischer (endast till modeller
med mittensäng)
Förmonterat kablage HDMI i
sovrummet för en extra TV
Ljus- och radiokontroll från sovrummet
Exklusiv undersida till sängen

AL-KO-chassi ger ojämförbara köregenskaper och körkomfort. Det robusta chassits utformning och den fristående
hjulupphängningen ökar säkerheten.

Utrustningar specifika för tungviktarna (PTAC = 4,4 T)
Åka längre med ökad komfort, tillåten vikt i lastrummet: 300 kg, förstärkt hjulupphängning fram, speciella stabiliseringscylindrar för AL-KO
tungviktarna, ESP, Traction⁺.

Traction+
Vid lera, snö, sand eller gräs övergår vridmomentet från det spinnande hjulet till det hjul som har bättre fäste.

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

100%
POLYESTER

STRUKTUR MED
POLYURETAN

KÖK
Stort AES-kylskåp, 160 L (i80 = 135 L)
Nydesignat kök med spis med 3 härdar
i rad
Kökslådor med centrallås, vitlackerade
Köksbänksram i massiv lönn (inredning
ELEGANCE)
Köksbänk med förlängningsskiva /
Skärbräda
Köksfläkt med LED-ljussättning
Bakgrundsbelysning till köksfönstren
Borttagbar serveringslucka mellan
köket och sällskapsrummet

BILENS UTRUSTNING
Krockkudde på förarsidan
och på passagerarsidan
Farthållare standard
Exteriöra backspeglar som till buss:
elstyrda, med avfrostning och dubbel
sikt / färgton vit
Dimstrålkastare
Varselljus med lysdioder
ABS System
Centrallås för dörrar till bodelen
och förarhytten
Stabiliseringscylindrar

BADRUM
Takfönster med mörkläggnings gardin
och myggnät
Dusch separat fran badrummet
Lyxigt termoformat handfat XL
Magnetlås till skiljedörr till
vardagsrummet
Torkställning

HYTTENS UTRUSTNING
Isolerande dubbelveckad gardin till
vindrutan: upp/ner (solskydd) och ner/
upp (insynsskydd)
Mekaniskt solskydd med vinsch
Exklusiv TEP*-beklädnad i hytten
Instrumentpanel i läderstil med synliga
vita sömmar
Backkamera med mörkerseende och ljud
PIONEER� multimediastation
med skärm
Manuell luftkonditionering i hytten
Hyttdörr med elektriska
impulsfönsterhissar
Höjdjusterbara säten i hytten

ÖVERLAPPNINGSTAK

DUBBELGOLV MED
FÖRVARINGSUTRYMME

BODELS UTRUSTNING
IBS: visar batteriets återstående
autonomi
Myggnät till dörren
Högtalare i bodelen

* TEP: Polyamidbelagda tyger.

För en fullständig förteckning över utrustningar,
se den tekniska manualen.

Dubbelgolv med förvaringsmöjligheter
Max förvaringsutrymme, åtkomligt inifrån och utifrån
Uppvärmt dubbelgolv
Färskvattentank / Gråvattentank isolerad / uppvärmt
Slätt golv inne i bodelen, inga trappsteg
Förstärkt ljudisolering
Isolerfunktion mot kyla som bidrar till att hålla en behaglig rumstemperatur i bodelen
Utrymme för förvaring i hytten frigörs (all teknisk utrustning förvaras i det dubbla golvet)
Sänkt tyngdpunkt för optimal stadga
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SERIE DISTINCTION

i9 0

i9 0

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

i9 0

i9 0

i90

i9 0
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SERIE DISTINCTION

i6 6

INTEGRALMODELLER PÅ FIAT-AL-KO-CHASSI MED BREDARE SPÅRVIDD BAK OCH DUBBELGOLV MED FÖRVARINGSMÖJLIGHETER

i6 6

i6 6
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STANDARDUTRUSTNINGAR:
ETT ÖVERFLÖD
UTAN LIKE
Utbudet på standardutrustningar till våra fordon är utomordentligt stort.
Denna utrustningsnivå är bland de bästa på marknaden i sin klass.

CHASSI & SÄKERHET
HÖJDJUSTERBARA SÄTEN I HYTTEN

ABS (Antilock Brake System)

Ställs in efter önskemål för att öka körkomforten.

Detta system förhindrar hjulen att låsas vid inbromsning, optimerar
bromssträckan, men gör framför allt att husbilen inte förlorar sin styrförmåga.

70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

+

MOTOR EURO 6

ESP (Electronic Stabilitets Program) MED TRACTION *

Den senaste europeiska standarden som sätter gränsvärden för
utsläpp av föroreningar för hjulförsedda fordon. Garanterar ett
renare fordon.

ESP: är ett slirskyddsystem som gör det möjligt att bromsa in ett
eller ﬂera hjul för att få tillbaka fordonet på rätt spår.
Traction+. Vid lera, snö, sand eller gräs övergår vridmomentet från
det spinnande hjulet till det hjul som har bättre fäste.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

90dFH, 10dFH
6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF, DISTINCTION
* Standard på fordon med högsta tillåtna vikt med last 4,4 T eller på fordon som har
automatisk Comfort Matic växellåda.

Standard

Tillval

Pack RAPIDO

KROCKKUDDAR

FARTHÅLLARE

Skyddar vid en frontalkollision och undanröjer risken för att slå i
viss utrustning i fordonet.

Ett system för att automatiskt upprätthålla fordonets hastighet,
vilket ökar körkomforten.

På förarsidan
På passageraresidan

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

MANUELL INSTÄLLNING PÅ LUFTKONDITIONERINGEN I HYTTEN

IBS (Intelligent Battery System)

Luftkonditioneringen i bildelen ger föraren möjlighet att alltid
fokusera sig på körningen, även vid varmt väder.

Informerar dig om den återstående autonomin för bodelens batteri
(varaktighet) baserat på din nuvarande energiförbrukning.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

90dFH, 10dFH, DISTINCTION

SÄKERHETSBÄLTEN FÖR PASSAGERARE BAK

PLATSER VÄNDA MOT VÄGEN: OMVANDLING AV SÄTE

Modellerna som är vända mot körriktningen, inklusive vissa sidosäten,
har utrustats med bälten bak. Därmed är alla modeller utrustade
med minst fyra trepunktsbilbälten (inklusive sätena i förarhytten).

Från en position «Salong» runt ett bord, går det att ställa in sätena
så att de kan användas riktade mot vägen med säkerhetsbältet
under körningen. Enkla, lätthanterliga soﬀor!

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

650F, 604FF, 650FF, 686FF, 696FF, 70FF, 850F, 883F, 8096dF,
90dFH, 10dFH
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BREDARE SPÅRVIDD BAK

FJÄDRING BAK AIR PREMIUM*

Ger bättre stabilitet i körläge.
Ökad komfort, ökad säkerhet.

Till AL-KO-chassi. En äkta känsla av komfort.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

80dF, 90dF/dFH, DISTINCTION
* Serierna 80dF och 90dF: endast med HEAVY-chassi.

EXTERIÖRA BACKSPEGLAR
Elstyrda med
avfrostning.

PACK VISION
Som till buss.
Elstyrda,med
avfrostning och
dubbel sikt.
Färgton vit.

Som till buss.
Elstyrda med
avfrostning.
Färgton vit.

70FF
6F/6FF

8F/80dF

90dF/dFH, 10dFH,
DISTINCTION

Exteriöra backspeglar med dubbel sikt och varselljus med lysdioder.

8F/80dF

ALUMINIUMFÄLGAR

ANTI-CRASH-SYSTEM

För kundanpassning av yttre stilen, erbjuds följande fälgar som tillval:

Anti-crash-system ger möjlighet att använda gas under körning för
att värma upp bodelen eller vattensystemet. Om olyckan skulle
vara framme stänger den av gastillförseln utan att ledningar eller
apparater skadas.

Alufälgar FIAT: 16” i Light (med högsta tillåtna vikt 3,5 T eller
3,65 T) 1
Alufälgar FIAT (2) Alufälgar FIAT 16’’ i Heavy (med högsta tillåtna
vikt 4,4 T) 2
Alufälgar SCORPION: 15” och 16” i Light (med högsta tillåtna vikt
3,5 T eller 3,7 T), 16” i Heavy (med högsta tillåtna vikt 4,4 T) 3
1

2

696FF
6F/6FF, 8F

Standard

3

6F/6FF, 8F

Tillval

Pack RAPIDO

8096dF
70FF, 80dF, 90dF/dFH,
10dFH, DISTINCTION

Med gasomvandlare:
6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

STANDARDUTRUSTNINGAR: ETT ÖVERFLÖD UTAN LIKE

BÄDDPLATSER
ELEKTRISK HÖJDJUSTERBAR
MITTENSÄNG

LUTNINGEN PÅ SÄNGGAVLARNA TILL DE
PERMANENTA SÄNGARNA ÄR JUSTERBAR

Väljs utifrån egna önskemål. Ger stort lastutrymme för rejäl förvaring.

Man kan sitta bekvämt i sängen, läsa eller se en film (mekanisk
inställning).

6F/6FF*, 70FF, 8F/80dF*, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

680FF, 70FF, 880F, 8080dF, 9090dF, 90dFH, 10dFH, DISTINCTION

* utom 650FF et 850F.

ELMANÖVRERAD SÄNG I HYTTEN

MITTENSÄNGEN ÄR INFÄLLBAR

För att förenkla livet ombord är sängen i hytten elmanövrerad.

Frigör utrymme och ger svängrum runt sängen.

9000dFH, 9005dFH, 10dFH

680FF, 880F, 8080dF, DISTINCTION i80

GARDEROB ENKELSÄNGAR

BÄDDMADRASS MED FORMMINNE

Fotändan höj- och sänkbar för att underlätta åtkomst.

Bäddmadrass med formminne för estetik, skydd och komfort. Den
har en omslutande effekt. En nattsida i stretchpikétyg på SENSUS�
viskoelastiskt skum 50 kg/m3.

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

 0FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
7
6F/6FF, 8F/80dF
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LIVET OMBORD
HISSGARDINER I HYTTEN

BELYSNING 100 % LED

Isotermiska mörkläggningsgardiner som förbättrar isoleringen och
skyddar ditt privatliv.

Energibesparande (en dividerad med 10) och återvinningsbar
teknik som är dimbar*.

 0FF, 8F/80dF*, 90dF/dFH**, 10dFH**, DISTINCTION**
7
6F/6FF
* Isolerande dubbelveckad gardin till vindrutan: upp/ner (solskydd).

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
* Dimmer: 70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION.

** Isolerande dubbelveckad gardin till vindrutan: upp/ner (solskydd) och ner/upp
(insynsskydd).

MATTAN INOMHUS

UTSUG I KÖKET

Ny ljusare matta som lyser upp interören ännu mer.

Evakuerar rök och ånga för en mer komfortabel matlagning.
LED-belysning.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

 0FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
7
6F/6FF, 8F/80dF

SERVERINGSLUCKA

DUSCH MED VATTENBESPARANDE FUNKTION

Borttagbar serveringslucka.

Duschhandtag med vattenbesparande funktion som du själv reglerar.

70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

Standard

Tillval

Pack RAPIDO

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

STANDARDUTRUSTNINGAR: ETT ÖVERFLÖD UTAN LIKE

TAKFÖNSTER I DUSCHEN

EXTERIÖR DUSCH

Ger möjlighet att öka ståhöjden i duschen för max svängrum och
bättre ventilation.

Njut av en utomhusdusch i lastrummet (varmt/kallt vatten), husbilen
hålls lättare ren inuti.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
6F/6FF, 8F/80dF

GARDINER MED VINSCH
Undersidan på sängen i hytten hos Integralmodellerna är utrustad
med en ny generation inbyggda gardiner med vinsch.

1
2

1

Gardiner med elvinsch

2

Gardiner med manuell vinsch

90dFH, 10dFH
90dF, DISTINCTION

UTTAG SOVRUMMET OCH LASTUTRYMMET
För en bra
sovkomfort (230 V).

 0FF, 90dF/dFH, 10dFH,
7
DISTINCTION

För att ladda skrymmande
enheter (230 V).

 F/6FF, 70FF, 8F/80dF,
6
90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

MODULERBARA BORD I SÄLLSKAPSRUMMET
Bordsskivan i sällskapsrummet är utformade så att den förflyttas i
längdled, tvärled och kan roteras. Gott om svängrum runt bordet,
och från hytten till köket.

Fasta ben på borden i sällskapsrmmet (för tillfälliga bäddplatser)
 F*, 604FF, 650FF, 70FF, 90dFH, 10dFH
6
650F, 850F
* Utom 650F

Fasta ben på borden i sällskapsrummet
650F, 680FF, 686FF, 690FF, 696FF, 8F/80dF, 90dF, DISTINCTION
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VÄRME
YTTRE HYTTBEKLÄDNAD MOT MYCKET KALL VÄDERLEK

TVÅGLASFÖNSTER

Det isotemiska skyddet utvecklad med RAPIDO garanterar maximalt
skydd sommar som vinter.
Det motverkar eﬀektivt fordonets värmeväxlingar samt imbildning
på vindrutan.

På sidorutorna i hytten (ej förardörr) för att förbättra hyttens isolering.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

GOLVVÄRME

HYTTVÄRME WEBASTO AIR TOP 2000 S

Komposithinnan inbyggd i golvet erbjuder behaglig golvvärme,
under fotvalvet, och ger en verklig känsla av riktig komfort.

Luftvärme som drivs av fordonets bränsle (diesel). Dess låga
energiförbrukning gör den särskilt lämplig under långa perioder
med avstängd motorvärme (nattetid, långa uppehåll). Och eftersom
värmeavgivning startar så snart som värmesystemet aktiveras,
så stiger temperaturen snabbt. Denna hyttvärme kompletterar
TRUMA- eller ALDE-värmesystemen.

Komposithinnan inbyggd i golvet. Drivs med 230 V

1

ALDE-modellen: vattenburen golvvärme kopplad till ALDE
värmesystem 2

6F/6FF, 70FF, 8F, 10dFH 1

80dF, 90dF/dFH, DISTINCTION 2

8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH

COMBI 6 EH

ALDE UPPVÄRMNINGSMATTA I HYTTEN

Ger ökad värmekapacitet och gasbesparingar genom användning av
elkraft när du är ansluten till elnätet. Endast på TRUMA-modellen.

Kompletterar fordonets ALDE-system via en uppvärmningsmatta
i kabinen (ALDE-uppvärmning krävs). Ett innovativt system som
gör att du kan ansluta ALDE-systemet till mattan i hytten. Värmen
fördelar sig jämt och du slipper kalla zoner!

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF, DISTINCTION

Standard

Tillval

Pack RAPIDO

665F, 7065FF, 8065dF, 8066dF, 8090dF, 8096dF, 9090dF, 90dFH,
10dFH, i66 , i90

STANDARDUTRUSTNINGAR: ETT ÖVERFLÖD UTAN LIKE

AUDIO OCH VIDEO
BACKKAMERA MED LJUD
ljud - dag och mörkerseende - uppvärmd - justerbar
Denna kamera är kopplad till en bildskärm, inbyggd i instrumentpanelen
och utrustad med en högtalare. Föraren kan därmed höra råden
som ges av en person som står bakom bilen!

70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

6F/6FF, 8F/80dF

AUDIO- OCH VIDEOUTRUSTNING: SOM PÅ BIO!
PIONEER� multimediastation, backkamera inbyggt i
instrumentpanelen, och utrustad med pekskärm i färg HD LCD
DUBBEL DIN. Låter dig läsa DVD:er, lyssna på valt musikstycke
tack vare en anslutning till Ipod- eller mp3-spelare via USB eller
SD-kort, och att se backkamerans bild på skärmen.

70FF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

6F/6FF, 8F/80dF

FÖRUTRUSTAD MED DVD/HDMI*

BIOPAKET

Vissa bilradioapparater kan läsa DVD-ﬁlmer. För detta ändamål har
RAPIDO dragit fram en audio/video-kabel från instrumentpanelen
ända till TV-möbeln. En HDMI-anslutning gör det möjligt att ansluta
till en andra TV i sovrummet.

LED-projektor med stor skärm och elfjärrkontroll. Stämningsfull
LED-belysning.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION
* Gäller endast modeller som har plats för en andra TV i sovrummet.

GPS-NAVIGERINGSSYSTEM NAVI-TRUCK PIONEER�
Föreslår särskilda sträckor baserat på fordonets höjd, längd, vikt
och bredd. Bara att fylla i en mall med din bils uppgifter så guidar
Navi-Truck PIONEER�-systemet dig.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

9094dF

AUDIO SYMPHONIE-PAKETET*
I detta paket ingår följande element:
1 baslåda
2 extra högtalare utplacerade i sällskapsrummet
2 kompletterande högtalare i sovrummet
Ljudspridningen fördelas på så sätt i hela passagerarutrymmet och
ger en enastående lyssnarkvalitet.

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH, 10dFH, DISTINCTION

* Finns endast på beställning från fabriken.
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INREDNING

CASTELLO

ELEGANCE

ELEGANCE DESIGN EDITION

ELEGANCE FERNISSA

CASTELLO

ELEGANCE GLANSIG

6F/6FF, 70FF, 8F/80dF, 90dF/dFH

6F/6FF, 8F/80dF

10dFH

SERIE 6F/6FF

SERIE 70FF
SERIE 90dF/dFH

ELEGANCE

Modern färgton,
med beklädnad
Brillant

Varm och
raﬃnerad
inredning med
inslag av massiv
lönn

●

●

●

SERIE 10dFH
SERIE
DISTINCTION

DISTINCTION

DISTINCTION

CASTELLO

SERIE 8F/80dF

70FF, 90dF/dFH

ELEGANCE
DESIGN
EDITION

Varm och
raﬃnerad
inredning med
inslag av massiv
lönn och glansig
beklädnad

ELEGANCE

ELEGANCE

FERNISSA

GLANSIG

Faner,
nedre delen
i massiv lönn
och belagd med
fernissa i ﬂera
lager

Varm och
raﬃnerad
inredning med
inslag av massiv
lönn och glansig
beklädnad

●

●

●

●

TYGER

Till sovrummens standardutrustning hör sängkläder,
ett överkast som när de väl lags på sängen ger ett
mysigt intryck.

RAPIDO, NU MER ÄN
NÅGONSIN, VI ÄR
REFERENSPUNKTEN
Hej bästa husbilscampare!
Detta år då RAPIDO ﬁrar sitt 55-årsjubileum, tycker jag att det
är det viktigt att komma ihåg att företaget hämtar sin näring från
våra rötter och från min far, Constant Rousseau, möbelsnickare och
företagets grundare. När han skapade sitt första fritidsfordon år
1961 hade han bara en önskan: «Göra gott för alla». Hans djärva
och glada uppﬁnningsrikedom, hans känsla för elegans och hans
önskan att «alltid göra bättre» fortsätter att nära vår kreativitet
som kännetecknas av fransk charm.
RAPIDOs kreativa stil har sitt ursprung i viljan till kontinuerliga förbättringar av våra husbilar.
Den gör att vi förnyar oss hela tiden och ofta framstår som föregångare. Den tar form
genom våra anställdas kärlek till ett bra utfört arbete och genom vår användning av vackra
material. Sedan är det bara att njuta av härliga resor längs vägarna med din RAPIDO, och
beundra landskapet som passerar förbi.

Kuddar förstärker triveln i sällskapsrummet.

DIS
TIN
CTI
ON

10

90d
F/d
FH

8F/
80d
F

70F
F

Sällskapsrummen har fått en uttalad modern stil,
med fokus på komfort: klädsel på sätena i hytten
som matchar färgerna i sällskapsrummet, integrerade
nackskydd i sätena …
I hela RAPIDO:s sortiment utmärks all beklädnad av
eleganta färgtoner (utom Montreal-stil / Boston-stil
/ Canberra-stil / Nappa läder).

6F/
6FF

HARMONI

Montana
Honﬂeur
Ouessant
Calvi
Manchester
Montréal

3 GARDINSERIER SOM MATCHAR TYGET
I DIN INREDNING
Japanska gardiner som går att skjuta i sidled (serierna
6F/6FF och 8F/80dF).
Båtpersienner, nautisk stil (till serie 70FF).
Gardiner på gardinstänger (till serierna 90dF/dFH,
10 och DISTINCTION). Gardinstänger till serie 10
och DISTINCTION har belysning.

Murano
55 Edition

696FF

Canberra
Boston
Nappa

RAPIDO är mycket noga med kvalitet på klädseln. På RAPIDO är vi medvetna
om att man tillbringar mycket tid sittande i en husbil och därför har vi utarbetat
en högkvalitetsklädsel. Skum och tyger är mycket noggrant utvalda och testade.
I en husbil går timmarna, men komforten förblir oförändrad.

TYGER

8096dF

Ingår som standard
Tillgängligt mot pristillägg
Ej tillgänglig

TYGER LYX
Stil läder (Nappa) eller
läder/TEP* (Canberra,
Boston)

Pierre ROUSSEAU,
VD

TYGER/TEP*

* TEP: Polyamidbelagda tyger.
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De många framgångarna under en lång tid gör att RAPIDO
känner samhörighet med de skandinaviska länderna.

F

ör er, våra svenska, norska, danska och ﬁ nska kunder, har vi anpassat våra produkter så
att de ska passa era alldeles speciella behov: fordonens isolering, värmen, de tekniska
installati onerna som opti merats och den särskilt utvecklade utrustningen. Nu har RAPIDO
tagit ytt erligare ett steg för er med sin nya och speciella husbil: Scandinavian Exclusive.

PACK RAPIDO**
SATS MED HELTÄCKANDE MATTA TILL BODELEN OCH HYTTEN
UPPVÄRMD SPILLVATTENTANK
ESP, TRACTION+
BAKRE STABILISERINGSCYLINDRAR
SÄRSKILD LOGOTYP « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
FÄLLBART BORD

Pack RAPIDO innehåller bland
l:
annat, och beroende på model

**

RSIDAN
KROCKKUDDE PÅ PASSAGERA
FARTHÅLLARE
SANDE
BACKSPEGLAR, FROSTAVVI
BILRADIO OCH HÖGTALARE
®
PIONEER
A
MER
BACKKA
NEDDRAGBARA
KA
ISOTERMIS
R OCH
GARDINER PÅ HYTTDÖRRA
TAN
DRU
VIN
TILL
NOR
SKE
MED
FÖNSTER I DÖRREN OCH
INTEGRERAD SOPTUNNA
HÖGTALARE I BODELEN
R
MYGGNÄT TILL BODELSDÖR

« RAPIDO 2017
mer skandinavisk än någonsin »

* Se detaljer för varje modell i den tekniska
guiden. Vikterna som anges i de tekniska
speciﬁkationerna för utrustning ingår
inte i fordonets tjänstevikt och dras ifrån
nyttolasten.

Fransk charm & Expertis

VÄRMESYSTEM TRUMA EH ELLER ALDE ARCTIC+

RAPIDO 2017

ELUPPVÄRMDA GOLV ELEKTRISK
ELLER UPPVÄRMDA DUBBELGOLV
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Hela utbudet av Rapidos husbilar 2017, som återﬁnns hos våra skandinaviska
återförsäljare, är anpassade till nordiskt klimat och, beroende på modell*,
utrustade med:

Fransk
Charm

Expertis

Kollektion 2017

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
Vissa modeller i denna katalog kan vara avbildade med tillvalsutrustning. Icke avtalsfastställda bilder: design- och utsmyckningskomponenter och andra accessoarer ingår ej. En del av RAPIDOproduktionen går på export och egenskaperna hos dessa modeller kan variera från ett land till ett annat; för exakta beskrivningar av de modeller som marknadsförs, ber vi dig att kontakta din
återförsäljare. RAPIDO förbehåller sig rätten att göra ändringar av modellerna utan meddelande i förväg. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna katalog, är den inte att betrakta
som ett avtalsdokument. Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.

