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For 
øjeblikke, 
der varer 

ved.

Når kærlighed til detaljer og sans 
for stil møder italiensk passion, 
er det Etrusco. Med vores flair 
for trends skaber vi stilverdener 
med harmoniske naturtoner, 
smarte detaljer og funktionalitet 
til en ægte feriestemning.  
 
Takket være smarte processer og 
fokus på det væsentlige bringer 
vi kvalitet, moderne stil og fair 
priser ned på en fællesnævner.  
 
Vær med, når livet skriver de 
smukkeste historier. For at nyde 
livets store og små glæder  
fuldt ud. At være spontan, nyde 
hvert øjeblik og opleve den 
unikke følelse af lethed. Det er at 
rejse med Etrusco.  
 
Lavet til øjeblikke, der varer ved.



Ferie kan være hvor som helst. Den eneste 

plan er at ikke at have en fast plan. Stop ved 

de smukkeste steder med en Etrusco van. Kun 

2,14 meter bred: Ingen anden van er lige så 

manøvredygtig og kompakt på samme tid. Nyd 

flere muligheder, og lad lysten bestemme din dag.

Er du klar til afgang? Lad os komme afsted!

VAN

Pladsbesparende og smart Vario bad

Soft-close system på skabe og skufferPraktisk tekøkken

Manøvredygtig og kompakt med en 
bredde på kun 2,14 meter 

Slående udseende. Kompakt designlinje.   
Nyt look: Etrusco Van På Ford Chasiss.

i design og masser af plads til at føle sig 

godt tilpas. Komfort i nye retninger:

Typisk Etrusco. Den perfekte rejse 

partner til det ekstra pift af frihed. 

Opgradering: Komplet udvalg.

All-in til en afslappet feriefornøjelse

I Etrusco van er hver tur en oplevelse.

Fra bytur til strandliv - altid den rigtige 

ledsager. Italiensk design og rene former 

smelter sammen i stil. Stop-and-go: 

Nyd solnedgangen med pasta eller feje 

gennem serpentinerne. I sidste ende 

stilfuld, moderne og funktionel. Kompakt 

Højdepunkter i serie
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Den Kompakte
Pladsbesparende

V 6.6 SF

V 5.9 DF
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Den perfekte blanding af ren
design og smarte detaljer.
Skift mellem bløde og og lyse 
farver. En ægte hjemfra- hjem, 
når du rejser. Lev generøst 
og sov vidunderligt. Hver 
centimeter er udnyttet perfekt. 
Etrusco vans omdefinerer plads.

V 6.6 SF

V 5.9 DF

360° VISNING
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V 6.6 SF  
FORD

671 cm 214 cm 272 cm
Længde Bredde Højde

V 5.9 DF  
FORD

599 cm 214 cm 272 cm
Længde Bredde Højde

VAN | Stofkombinationer

Aosta Emilia  
(Ekstraudstyr type X)

OPDAG MERE

VAN | Grundrids 

V 5.9 DF

V 5.9 DF
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Nyd det 
rene liv.

Vil du rejse fleksibelt? Middelhavsveje, 
bjergpas og lange motorvejsture:  
Med vores Etrusco-modeller kan  
du være spontan og stadig have alt,  
hvad du har brug for til din passion.  
Perfekt til alle dem, der ikke føler  
behov for at bestemme sig.



På farten og hjemme på samme tid.

Klar til at erobre verden. De delintegrerede 

modeller fra Etrusco: Alsidige og ultimativt 

variabel.  En topsælger blandt autocampere.  

Alt er inkluderet som standard til din drømmeferie.

Føl dig godt tilpas og slap af: Den komfortable 

lounge, din egen seng, køkkenet, badeværelset,

og et godt humør.

DELINTEGREREDE

Rummelig garage bagved med 
sikkerhedsklapper

Soft-Close system på skabe og skuffer

Energieffektiv LED-belysning 
indvendigt

Smart USB-opladnings muligheder 

Højdepunkter i serie

Lykkested: Overalt.  
Topsælger På Fiat Chassis.

Udsigten følger de flydende konturer.

Raffineret formsprog i italiensk design.

Moderne detaljer. En helt igennem 

behagelig atmosfære. Uanset om alene, 

som par eller med familien. Masser af plads. 

Stop spontant og opdag fede hot spots.

Ny. Dynamisk. Masser af plads. 
Delintegrerede På Ford Chassis.

Spektakulære køreture er garanteret.

Forfriskende design, markant udseende og

funktionel harmoni smart kombineret.

Rejs endnu mere komfortabelt. Opdag

nye horisonter. Oplev den ultimative

feriefølelse med den populære Complete

Selection.

14 15



Mere plads  
til nydelse

Vær fleksibel og smidig på 
farten. Alt er muligt med 
den rigtige autocamper. Fra 
familieferie til byferie ture for 
to. I år har vores delintegrerede 
modeller fået nyt design og 
komfortable ekstraudstyr, 
der gør dem endnu mere 
komfortable, endnu mere 
sofistikerede og endnu mere 
afslappende. Til spændende 
dage og rolige nætter.

T 7.3 SCF

T 7.3 SCF
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T 7.3 SF
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T 7.3 QCFT 7.3 SF

T 7.3 SCF

360° VISNING
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T 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

T 6.9 SF  
FORD

698 cm 232 cm 287 cm
Længde Bredde Højde

DELINTEGREREDE | Grundrids

DELINTEGREREDE | 
Stofkombinationer

AostaCampania Emilia  
(Ekstraudstyr type X)

T 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

T 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

T 7300 SB  
FIAT

730 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

T 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

T 6900 DB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

T 5900 FB  
FIAT

595 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

T 7.3 SF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Længde Bredde Højde

T 7.3 QCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Længde Bredde Højde

T 7.3 SCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Længde Bredde Højde

OPDAG MERE
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Føl dig  
godt tilpas!
Ligesom 
derhjemme.



Familier er velkomne: oplev verden i jeres  

eget tempo. Nyd friheden, der er fuld af  

komfort og ekstra plads til at leve. Med  

alkoven fra Etrusco kan du altid være  

hvor livet skriver nye historier. Lad dig  

selv blive overrasket på omveje og  

afveje. For minder, der varer ved.

ALKOVE

Komfortabelt førerhus med klapbar 
alkoveseng

Soft-Close system på skabe og skufferKomfortabelt og rummeligt baderum

Rummelig garage

Mere plads. Klassikere i moderne design.  
Rejs med plads. Alkove på et Fiat chassis.

med vores alkove. Uanset i hvilken retning: 

Lad dig overraske på store og små veje. 

Etrusco alkove modeller - til den mest 

spændende tur gruppe i verden: din 

familie. Sammen. Tid. Oplevelser.

Ekstra plads til ophold og sovepladser. 

Afslappet rejse med den ekstra følelse 

af plads. Klart designsprog og afslappet 

elegance. Føl dig grænseløs frihed med 

familie eller venner. Lad hverdagen ligge 

bag dig, og opdag hemmelige steder 

Højdepunkter i serie
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Fordi tid  
sammen er det 
mest værdifulde

Imponerende og indbydende. 
Enorm plads til frihed. I dag 
hér, i morgen dér. Komfort 
overalt. En moderne bodel 
i grå og naturlige nuancer 
formidler kølighed. En blanding 
af materialer, lige så strålende 
som udsigten. Etrusco’s 
alkove-modeller - til den mest 
spændende rejsegruppe
i verden: din familie

A 6600 BB

A 6600 BB

A 7300 DB
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A 7300 DB  
FIAT

740 cm 235 cm 296 cm
Længde Bredde Højde

A 6600 BB  
FIAT

659 cm 235 cm 296 cm
Længde Bredde Højde

ALKOVE | Stofkombinationer

ALKOVE | Grundrids

AostaCampania Emilia  
(Ekstraudstyr type X)

A 7300 DB

A 7300 DB OPDAG MERE
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Særlige 
øjeblikke 
lige uden  
for din dør.



Beslut hver dag på ny, hvor du skal hen  

med Etrusco. Føl dig godt tilpas og slap  

af i et stilfuldt interiør. Masser af plads  

til at drømme, og takket være den  

panoramiske forrude har du altid  

et klart udsyn.

INTEGREREDE

Sænkeseng med træ lamelbund

Komfortabel, lav cupé-indstigningKomfortabelt og rummeligt baderum

Soft-close system på skabe og skuffer

Ideel balance. Frihed og stil.  
Moderne look: Den integrerede models front er et ægte blikfang.

italienske design perfekt kombineret. En 

atmosfære, hvor man føler sig godt tilpas 

og afslappet. Bestem dag for dag, hvor du 

vil hen med din Etrusco. Oplev, hvad vores 

integrerede modeller har at byde på, og 

vælg det layout, der passer bedst til din 

rejsestil.

Føl dig godt tilpas og slap af i et stilfuldt 

interiør. Fra coupé-indgangen til LED-

belysningen og sænkesengen med 

lamelbund - her er du hjemme i noget 

helt særligt! Der er masser af plads til at 

drømme, og takket være den panoramiske 

forrude har du altid et klart udsyn. I 

interiøret er de diskrete farver og det 

Højdepunkter i serie
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Den private spa er altid med 
dig. Uanset om det er et 
forfriskende brusebad eller 
styling imellem. Uanset om det 
er en vario baderum eller et 
rummeligt badeværelse, kan 
alt gemmes væk. Alt er inden 
for rækkevidde. Simpelthen 
gennemtænkt.

I 7400 SBC | QBC

I 7400 SBC

360° VISNING
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I 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

I 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

I 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

I 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Længde Bredde Højde

Ren komfort fra madrassen
og lamelbunden til den smart 
udformede garderobe. Smart 
ned til mindste detalje: USB-
port til opladning af tablet eller 
kamera - altid ved hånden.

INTEGREREDE | Stofkombinationer

INTEGREREDE | Grundrids

I 7400 SB

I 7400 QBC AostaCampania Emilia  
(Ekstraudstyr type x)

OPDAG MERE
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Rejs
til din 

favoritdestination



Oplev de orginale Etrusco 
dele og tilbehør!
Fra praktisk tilbehør til  
spændende livsstil produkter -  
vi har det perfekte tilbehør til dig  
og din Etrusco autocamper.

www.etrusco-original-zubehör.de

Original 
Tilbehør til 
hver serier!

O P D A G  M E R E

Sikker aflåselig servicerum 
i gulvet

Praktiske opgraderinger

Moderne
Opgraderingsmuligheder CREDITS | CONCEPT  |  DESIGN  |  INTERIOR PHOTOGRAPHY  |   

Lorenzo Mennonna Studio

@etrusco_official ID-No. 22124065

Med forbehold for fejl, tekniske ændring og ændrin-
ger i design. Billederne kan vise alternative design og 
ekstraudstyr mod merpris. De kan også indeholde de-
korationer eller tilbehør (f.eks. porcelæn eller lign.), der 
ikke indgår i den vejledende salgspris og ikke sælges af 
Etrusco GmbH. Nogle af billederne i dette katalog viser 
prototyper i stedet for den endelige standardversion af 
køretøjet. Trods nøje redaktionskontrol kan dette ka-
talog indeholde fejl. De farver, der vises, kan desuden 
afvige fra virkeligheden af tryktekniske årsager og er 
derfor ikke bindende. Din Etrusco-forhandler giver dig 
gerne mere information om eventuelle produktændrin-
ger, som er foretaget efter trykning af dette katalog. 

Priser er gældende indtil næste annoncerede priser. Det 
tekniske data, der er angivet i nærværende publikation 
modsvarer for vægt og mål samt udstyr og produktion 
den aktuelle viden og produktionsteknik på tidspunktet 
for trykning (september 2022). Etrusco forbeholder sig 
retten til på et hvilket som helst tidspunkt at foretage 
ændringer og forbedringer på produktet. Derfor anbefa-
ler vi at du informerer dig under informationsprocessen 
og inden kontraktens indgåelse på vores website, ved 
hjælp af konfiguratoren og/eller hos vores forhandler 
om eventuelle ændringer i forbindelse med nærværen-
de publikation. Kontakt os eller din Etrusco-forhandler, 
hvis du har spørgsmål. Etrusco EHG

Etrusco
EHG Nord ApS, Danmark | ehg.nord@erwinhymergroup.com

www.etrusco.dk



www.etrusco.dk
a brand of the erwin hymer group
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