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Etruscossa rakentamisen 
tarkkuus ja viehätys 
yksityiskohtiin yhdistyvät 
italialaiseen intohimoon tyylissä 
ja sisustuksessa. Etrusco 
tarjoaa rinnakkain harmonisia 
luonnonvärejä ja tarkkaan 
harkittuja sisustuksellisia 
yksityiskohtia: kauneimman 
tavan löytää maailma.

Suoraviivaisuus ja 
keskittyminen olennaiseen 
kohtaavat täydellisesti 
Etruscon matkailuautoissa, 
jotka ilmentävät oivallusta 
nykypäivästä ja erinomaista 
hinta-laatusuhdetta.

Elämän isoista ja pienistä iloista 
nauttimista, spontaaniutta ja 
keveyden tunnetta. Sitä on 
matkustaminen Etruscon kanssa. 
Koe Etruscon kanssa matkoja, 
jotka tuovat uudenlaista latausta 
arkeesi ja lomaasi. 

Hetkiä, jotka jäävät elämään.

Hetkiin, 
jotka jäävät 

elämään.



Loma - se on siellä, missä moottori

sammuu. Kompaktilla, vain 2,14 metriä

leveällä matkakodillasi pääset joka

paikkaan vaivatta. Van-tyypin autolla nautit niin 

spontaaneista retkistä kuin myös pidemmistä 

lomamatkoista! Let´s go!

V-MALLIT

Pesutilassa kääntyvä suihkuseinä
tilankäytön optimoimiseksi

Pehmeästi sulkeutuvat yläkaapit  
ja vetolaatikot (Soft-Close)

Käytännöllinen keittiö

Ketterä ja kompakti  
vain 2,14 m leveydellään

Näyttävä ulkonäkö. Kompakti muotoilu.   
Uudistuneet Etrusco-vanit Ford-alustalla.

Etruscon vaneissa suoralinjaisuus

ja italialainen muotoilu yhdistyvät

tyylikkääksi, nykyaikaiseksi

matkailuautoksi. Lopputuloksena on

viihtyisä lomakoti, jossa on kompaktit,

toimivat tilat lomailusta nauttimiseen.

Saatavana myös Complete Selection

-varustepaketti, joka sisältää tukun

lisämukavuuksia.

Etruscon vanilla jokaisesta reissusta tulee

mieliinpainuva kokemus, olipa kyseessä

kaupunkimatka, aktiiviloma luonnon

keskellä tai piipahdus rantaelämään.

Nauti matkanteon vapaudesta, viivähdä

hetki auringonlaskun äärellä tai pysähdy

nauttimaan matkakeittiön antimista

markiisin alla.

Vakiovarusteiden 
kohokohdat
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Kompakti 
tilaihme

V 6.6 SF

V 5.9 DF
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Muotoilukieli noudattaa  
ajan henkeä ja näkyy 
suoralinjaisuutena sekä
värien harmoniana.  
Oiva yhdistelmä tyyliä ja
toiminnallisuutta, ja samalla
jokainen senttimetri tulee
hyödynnetyksi optimaalisesti.

V 6.6 SF

V 5.9 DF

360° -NÄKYMÄ
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V 6.6 SF  
FORD

671 cm 214 cm 272 cm
Pituus Leveys Korkeus

V 5.9 DF  
FORD

599 cm 214 cm 272 cm
Pituus Leveys Korkeus

V-MALLIT | Verhoilut

Aosta Emilia  
(lisävaruste type X)

LUE LISÄÄ

V-MALLIT | Pohjaratkaisut

V 5.9 DF

V 5.9 DF
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Elämästä 
nauttimiseen.

Haluatko matkustaa rennosti  
ja joustavasti?  
Liikuitpa Välimeren kujilla ja
vuoristosolissa tai pitkillä 
moottoritietaipaleilla: Etruscolla 
 voit olla spontaanisti pyörillä  
mukanasi silti kaikki,  
mitä tarvitset matkallasi. 



Lähtökuopissa valmiina matkalle.  

Vapaus kutsuu, kaikki on mukana  

unelmalomaa varten. Etruscon asumiskonsepti 

tarjoaa mukavan paikan vetäytyä  

hetkeksi oloihinsa. Muuntautumiskykyisen  

ja vaikuttavan lomakodin.

T-MALLIT

Kookas takatalli, jossa
kuorman kiinnityslenkit

Pehmeästi sulkeutuvat yläkaapit  
ja vetolaatikot (Soft-Close)

Energiaa säästävä  
LED-valaistus asuintiloissa

Helppoa USB-latausta

Hyvän olon paikka: kaikkialla.  
Fiat-alustaiset puoli-integroidut autot.

Hienostunutta italialaista muotoilua ja

moderneja yksityiskohtia. Hyvän olon 

tunnetta kauttaaltaan koko

ajoneuvossa, matkustitpa yksin, kaksin tai

perheen kanssa. Pysähtele spontaanisti,

nauti ja tee löytöjä matkallasi!

Uusi. Dynaaminen. Paljon tilaa. 
Ford-alustaiset puoli-integroidut autot.

Erottuva, näyttävä ulkoilme yhdistettynä

toiminnallisuuteen. Niistä on tehty uusi 

suosikkimallistomme.

Ford-matkailuautoillamme

matkustat mukavasti, ja Complete Selection

-varusteiden avulla lomatunnelma kohoaa

entisestään.

Vakiovarusteiden 
kohokohdat
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Enemmän tilaa 
nautiskeluun

Oikeanlaisella matkailuautolla
kaikki on mahdollista: perheen
kanssa reissailusta citylomaan
kahden kesken.  
Puoli-integroidut
matkailuautomme ovat 
nykyaikaisia ja vaikuttavia 
lomakoteja, kaikilla 
mukavuuksilla. Tarjolla 
on runsaasti erilaisia 
pohjaratkaisuja, mikä tekee
puoli-integroitujemme 
mallistosta erityisen joustavan.

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° -NÄKYMÄ
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T 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

T 6.9 SF  
FORD

698 cm 232 cm 287 cm
Pituus Leveys Korkeus

T-MALLIT | Pohjaratkaisut

T-MALLIT | Verhoilut

AostaCampania Emilia  
(lisävaruste type X)

T 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

T 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

T 7300 SB  
FIAT

730 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

T 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

T 6900 DB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

T 5900 FB  
FIAT

595 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

T 7.3 SF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Pituus Leveys Korkeus

T 7.3 QCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Pituus Leveys Korkeus

T 7.3 SCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Pituus Leveys Korkeus

LUE LISÄÄ
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Kuin 
kotona 
olisit.



Etruscon alkovi kokoaa sinut ja läheisesi 

yhteisiin, kallisarvoisiin hetkiin.  

Niin pienet kuin suuretkin perheet, 

mukaan lukien nelijalkaiset reissukaverit, 

matkaavat ja asuvat mukavasti  

Etruscon alkovissa, josta ei tilaa puutu.

A-MALLIT

Ylöskäännettävä alkovi jättää
mukavasti tilaa ohjaamoon

Pehmeästi sulkeutuvat yläkaapit  
ja vetolaatikot (Soft-Close)

Mukavat ja väljät pesutilat

Tilava takatalli, jossa 
kuorman kiinnityslenkit

Enemmän tilaa. Klassikko nykyaikaan päivitettynä.  
Matkustelua tilantunnulla. Fiat-alustaiset alkovit.

joissa makuupaikat jopa kuudelle, paljon 

säilytystilaa sekä vapaata tilaa oleskeluun. 

Rentoa reissufiilistä matkaseurueista 

tärkeimmälle - perheelle.

Lisätilaa asumiseen ja nukkumiseen. 

Selkeää muotokieltä ja rentoa eleganssia. 

Lomailusta ja vapaudesta nauttimista 

perheen tai ystävien kera. Alkovin 

edut tulevat parhaiten esille tilojen 

väljyydessä: on erilliset nukkuma-alueet, 

Vakiovarusteiden 
kohokohdat
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Koska  
yhteinen aika 
on arvokkainta

Vaikuttava ja kutsuva:
tilaa nauttia. Tänään täällä, 
huomenna jo jossain toisaalla. 
Etruscon alkovi 
luonnonläheisissä 
sävyissä tuo uudenlaista latausta
koko perheen lomailuun. 

A 6600 BB

A 6600 BB

A 7300 DB
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A 7300 DB  
FIAT

740 cm 235 cm 296 cm
Pituus Leveys Korkeus

A 6600 BB  
FIAT

659 cm 235 cm 296 cm
Pituus Leveys Korkeus

A-MALLIT | Verhoilut

A-MALLIT | Pohjaratkaisut

AostaCampania Emilia  
(lisävaruste type X)

A 7300 DB

A 7300 DB LUE LISÄÄ
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Ikimuistoiset 
hetket 
alkavat 
kotioveltasi.



Loistava tunnelma ja puitteet kaikkialla: 

onnistuneeseen lomaan ei tarvita hotellia.  

Matkusta integroidulla matkailuautolla juuri niin 

kuin oma vaistosi sanoo ja mielesi tekee. 

Pysähdy, kun haluat. Jatka eteenpäin, kun haluat.  

Sillä kaikki, mitä tarvitset tunteaksesi olosi hyväksi, 

sinulla on jo mukanasi.

I-MALLIT

Suuri nostovuode,  
jossa puinen sälepohja

Mukava, matala Coupé-askelmaMiellyttävät, väljät pesutilat

Pehmeästi sulkeutuvat yläkaapit 
 ja vetolaatikot (Soft-Close)

Ihanteellista tasapainoa. Vapautta tyylillä.  
Moderni ulkoasu: integroidun keula kerää katseita

Tutustu integroitujen autojemme 

mallistoon ja valitse pohjaratkaisu, 

joka sopii omaan tapaasi matkustaa 

unelmalomalle oman aikataulusi 

mukaan, tyylikkäästi kiireestä 

kantapäähän. Ota mukava asento, katsele 

ympärillesi suuresta panoraamatuulilasista 

ja anna unelmillesi siivet!

Rentoudu tyylikkäissä sisätiloissa, joissa 

luonnonläheiset värit sulautuvat yhteen 

italialaisen muotoilun kanssa. Matalasta 

Coupé-sisäänkäynnistä LED-valaistukseen 

ja nostovuoteeseen – integroidut 

mallimme tarjoavat erityisen mukavan 

matkakodin, joissa oleskeluun ja 

asumiseen jäävä tila on maksimoitu. 

Vakiovarusteiden 
kohokohdat
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Hyvän olon keidas päivittäisiin
rutiineihin: valitusta 
pohjaratkaisusta riippumatta 
pesutiloissamme ovat kohdillaan 
pienet, tärkeät yksityiskohdat, 
jotka lopulta merkitsevät paljon.

I 7400 SBC | QBC

I 7400 SBC

360° -NÄKYMÄ
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I 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

I 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

I 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

I 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Pituus Leveys Korkeus

Enemmän kuin vain paikka
nukkumiseen: takaosan vuoteella on 
mukava loikoilla päivän päätteeksi.
Erillisvuoteet ovat yhdistettävissä 
hetkessä hulppeaksi parivuoteeksi 
ja USB-pistokkeet aina
käden ulottuvilla.

I-MALLIT | Verhoilut

I-MALLIT | Pohjaratkaisut

I 7400 SB

I 7400 QBC AostaCampania Emilia  
(lisävaruste type X)

LUE LISÄÄ
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Matkailua
makusi

mukaan.



Tutustu Etruscon  
lisätarvikkeisiin & -varusteisiin!
Kaikkea käytännöllisistä tarvikkeista  
Lifestyle-tuotteisiin - meillä
on sopivat varusteet  
matkailuautoosi.

www.etrusco-original-zubehör.com

Varusteita 
jokaiseen 
mallisarjaan!

LUE LISÄÄ

Lukittava tallelokero 
lattiassa

Käteviä lisätarvikkeita

Moderneja arjen apureita

CREDITS | CONCEPT  |  DESIGN  |  INTERIOR PHOTOGRAPHY  |   

Lorenzo Mennonna Studio

Oikeudet teknisten tietojen ja ajoneuvojen ulkonäön 
muutoksiin sekä painovirheiden korjauksiin pidätetään. 
Kuvissa voi esiintyä lisävarusteita, jotka eivät kuulu ajo-
neuvon vakiotoimitukseen vaan ovat saatavana lisähin-
nasta, sekä tuotteita, joita Etrusco ei toimita (esim. laseja, 
lautasia jne). Osa tämän esitteen kuvista esittää ajoneu-
vojen prototyyppejä eikä ajoneuvoja niiden lopullisessa 
kokoonpanossaan. Väripoikkeamat ovat mahdollisia 
painoteknisistä syistä. Annetut tiedot vakiovarusteista, 
ulkonäöstä sekä ajoneuvon mitoista ja painoista vas-

taavat painohetkellä (syyskuu 2022) olemassa olleita 
tietoja ja voimassa olleita eurooppalaisia tyyppihy-
väksyntäasetuksia. Tarkistathan ennen ostopäätöksen 
tekemistä joko kotisivuiltamme, konfiguraattoristam-
me tai jälleenmyyjältämme, onko ajoneuvojen varus-
tukseen tullut muutoksia esitteen painamisen jälkeen. 
 
Tuotteisiin liittyviä lisätietoja saat jälleenmyyjiltämme. 
Tämän esitteen hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Etrusco GmbH
Tel +49 7561 9097-450 | info@etrusco.com

www.etrusco.fi @etrusco_official ID-No. 22124065
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