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När kärlek till detaljer och känsla 
för stil möter italiensk passion är 
det Etrusco. Med vår känsla för 
trender skapar vi stilvärldar med 
harmoniska naturtoner, smarta 
detaljer och funktionalitet för en 
riktig semesteratmosfär.  

Tack vare smarta processer och 
fokus på det väsentliga skapar vi 
kvalitet, modern stil och rimliga 
priser till en gemensam nämnare.   

Var där när livet skriver de 
vackraste berättelserna. Att njuta 
av livets stora och små nöjen till 
fullo. Att vara spontan, njuta av 
varje ögonblick och uppleva den 
unika känslan av frihet. 

Det är att resa med Etrusco. 
Skapad för ögonblick som varar.

För  
stunder 

som varar



Semester kan vara var som helst. Den enda planen 

är att inte ha en fast plan. Med en Etrusco husbil 

kan du enkelt stanna vid de vackraste platserna.

Endast 2,14 meter bred: Ingen annan husbil är lika

manövrerbar och kompakt på samma gång

tid. Njut av fler möjligheter och låt önskan avgöra 

din dag. Redo för avgång? Nu går vi!

VAN

Utrymmes besparande och smart
Vario badrum

Soft-Close system i Överskåp
och lådor

Praktisk Köksdel

Enkelt manövrerbar och kompakt 
med en bredd på endast 2,14 meter

Slående utseende. Kompakt design.   
Ny Look: Etrusco Van På Ford Chassi.

I Etrusco van är varje tur en erfarenhet.

Från stadsresa till strandliv - alltid rätt 

följeslagare. italiensk design och rena 

former smälter samman. Stop-and-go: 

njut av solnedgången med pasta  

eller svep igenom serpentinvägarna.

Snygg, modern och funktionell.

Kompakt design och gott om utrymme 

för att må bra. Komfort i nya riktningar: 

Typiskt för Etrusco. Den perfekta 

rese partner för den extra friheten. 

Uppgradering: Complete Selection  

All-in-paket för ett avslappnat 

semesternöje.

Höjdpunkter

NEW
•N

E

W•NEW
•N

E

W•

Din all-rounder för nästa roadtrip.   
Modernt, flexibelt och smidigt. 
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Den kompakta  
utrymmesbespararen

V 6.6 SR

V 5.9 DR
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Den perfekta mixen av rent
design och smarta detaljer.
Byt mellan mjuka och
ljusa färger. Ett riktigt  
hem ifrån-hemma när du reser.
Lev generöst och sov
underbart. Varje centimeter
används perfekt. Etrusco
Vans omdefinierar utrymmet.

V 6.6 SF

V 5.9 DF

360 VY
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VAN-MODELLER | Klädsel

Aosta Emilia  
(Option type X)

UPPTÄCK MER

VAN | Planlösningar

V 5.9 DR

V 5.9 DR

V 6.6 SF  
FORD

671 cm 214 cm 272 cm
Längd Bredd Höjd

V 5.9 DF  
FORD

599 cm 214 cm 272 cm
Längd Bredd Höjd

V 5.9 DR 
RENAULT

599 cm 214 cm 271 cm
Längd Bredd Höjd

V 6.8 SR  
RENAULT

682 cm 214 cm 271 cm
Längd Bredd Höjd

NEW
•N

E

W•NEW
•N

E

W•NEW
•N

E

W•NEW
•N

E

W•

10 11



Njut 
av livet

Vill du resa flexibelt?
Medelhavsvägar, bergspass och långa 
motorvägsresor: med våra Etrusco-
modeller kan du vara spontan och 
fortfarande ha allt du behöver för din 
passion. Perfekt för alla som inte känner  
att de behöver bestämma sig.



På språng och hemma på samma gång.

Redo att erövra världen. De halvintegrerade 

modellerna från Etrusco: Mångsidig och i 

slutändan variabel. En storsäljare bland husbilar. 

Allt ingår som standard för din drömsemester. 

Må bra och koppla av: Den bekväma loungen, din 

egen säng, köket, badrummet, och ett gott humör

HALVINTEGRERADE

Rymligt garage med lasthållare Soft-close system i skåp och lådor

Effektiv LED-belysning Smarta USB-laddare

Höjdpunkter

Happy Place: Överallt.  
En storsäljare på Fiat chassi

Utsikten följer flödande konturer.

Raffinerat formspråk i italiensk design.

Moderna detaljer. Må-bra atmosfär. Ensam, 

som par eller med familjen. Mycket plats. 

Sluta spontant och upptäck coola hot 

spots.

Nyhet! Dynamisk. Mycket utrymme. 
Halvintegrererade på Ford chassi

Spektakulära roadtrips garanteras.

Uppfriskande design, slående utseende

och funktionell harmoni på ett smart sätt.

Res ännu mer avslappnat. Nya horisonter

Upptäck. Med det kompletta urvalet

upplev den ultimata semesterkänslan.  

Det är bara några av höjdpunkterna hos  

de halvintegrerade modellerna..
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Mer utrymme 
för nöje

Var flexibel och smidig på 
resande fot. Allt är möjligt med 
en husbil. Från familjesemester 
till stad resor för två. I år vår 
halvintegrerade modeller får 
design uppdateringar och 
bekväma extrafunktioner
gör dem ännu bekvämare,
ännu mer sofistikerad, och till 
och med mer avkopplande. För 
spännande dagar och
avkopplande nätter.

T 7.3 SCF

T 7.3 SCF
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T 7.3 SF

18 19



T 7.3 QCFT 7.3 SF

T 7.3 SCF

360 VY
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T 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

T 6.9 SF  
FORD

698 cm 232 cm 287 cm
Längd Bredd Höjd

HALVINTEGRERADE | Planlösningar

HALVINTEGRERADE | Klädsel

AostaCampania Emilia  
(Option type X)

T 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

T 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

T 7300 SB  
FIAT

730 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

T 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

T 6900 DB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

T 5900 FB  
FIAT

595 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

T 7.3 SF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Längd Bredd Höjd

T 7.3 QCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Längd Bredd Höjd

T 7.3 SCF  
FORD

734 cm 232 cm 287 cm
Längd Bredd Höjd

UPPTÄCK MER
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Njut!
Precis som 
hemma fast 
borta.



Välkomna familjen: upptäck världen i din egen 

takt. Njut av frihet som är full av komfort

och extra utrymme för boende. Med alkoven 

från Etrusco, kan du alltid vara där livet skriver 

nya berättelser. Låt dig själv bli överraskad på 

omvägar och omvägar. För minnen som består.

ALKOV

Komfortabel uppdragbar säng i 
alkovdelen

Soft-close system i skåp och lådorKomfortabelt och rymligt badrum

Rymligt garage

Mer plats. Klassiker i modern design.  
För Resor Med Utrymme. Alkov På Fiat-Chassi.

Etrusco alkovmodeller –

Upptäck hemliga platser. Oavsett vilken 

väg du väljer: Låt dig bli överraskad av 

vägar och omvägar. Höjdpunkter i serien – 

för de mest spännande upplevelserna.

Res i världen med familjen.

Tillsammans.

Extra utrymme för att bo och sova. 

Avslappnad resa med den där extra 

känslan av rymd. Tydligt formspråk och 

avslappnad elegans. Känn gränslös frihet 

med familj eller vänner. Lämna vardagen 

bakom dig och upptäck hemliga platser 

med vår alkov. Oavsett åt vilket håll: låt 

dig överraskas på omvägar och på vägar. 

Höjdpunkter
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För att tiden 
tillsammans  
är värdefull

Imponerande och inbjudande.
Enormt utrymme för frihet.
Idag, imorgon. Komfort överallt. 
Ett rent modernt vardagsrum 
i gråa och naturliga toner 
förmedlar svalka. En blandning 
av material, lika lysande som 
utsikten. Etrusco alkovmodeller 
– för den mest spännande resan
i världen: Din familj.

A 6600 BB

A 6600 BB

A 7300 DB
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A 7300 DB  
FIAT

740 cm 235 cm 296 cm
Längd Bredd Höjd

A 6600 BB  
FIAT

659 cm 235 cm 296 cm
Längd Bredd Höjd

ALKOV | Klädsel

ALKOV | Planlösningar

AostaCampania Emilia  
(Option type X)

A 7300 DB

A 7300 DB UPPTÄCK MER
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Speciella 
upplevelser 
rakt utanför 
din dörr



Bestäm var du ska åka med Etrusco.

Må bra, slappna av och njut den stilfulla 

inredningen. Det finns gott om plats

att drömma och tack vare den generösa

panoramavindrutan har du alltid fri sikt.

HELINTEGRERADE

Drop-down säng

Komfortabelt instegKomfortabelt och rymligt badrum

Soft-close system i skåp
och lådor

I interiören möts subtila färger och 

italiensk design i en perfekt balans.  

En atmosfär för att må bra. Bestäm dag 

för dag vart du vill åka med din Etrusco. 

Upptäck vad våra integrerade modeller 

har att erbjuda och välj den layout som 

passar din resa bäst.

Må bra och koppla av i en stilren 

inredning. Från kupéentrén till  

LED-belysningen och drop-down sängen 

med lamellram - här är du hemma i något 

speciellt! Gott om utrymme att drömma 

och tack vare panoramavindrutan har du 

alltid den bästa utsikten.

Höjdpunkter

Idealisk balans. Frihet och stil.  
Modernt utseende: Den helintegrerade fronten är ett riktigt blickfång.
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Det privata spaet som alltid 
finns med dig. Oavsett om det 
är ett uppfriskande duschrum 
eller som ett rymligt vario-
badrum. Allt kan förvaras där 
du vill, allt finns till hands, allt är 
enkelt och genomtänkt.

I 7400 SBC | QBC

I 7400 SBC

360 VY
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I 7400 QBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

I 7400 SBC  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

I 7400 SB  
FIAT

740 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

I 6900 SB  
FIAT

695 cm 232 cm 295 cm
Längd Bredd Höjd

Ren komfort från madrassen 
till lamellramen till den smart 
planerade garderoben.
Smarta detaljer in i det sista: 
USB-kontakter för surfplattor 
och telefoner

HELINTEGRERADE | Klädsel

HELINTEGRERADE | Planlösningar

I 7400 SB

I 7400 QBC AostaCampania Emilia  
(Option type X)

UPPTÄCK MER
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Res till  
det du  

tycker om.



Uppplev Etrusco 
orginal tillbehör!
Från praktiska tillbehör till
spännande livsstilsprodukter -
vi har rätt artiklar
till din husbil

www.etrusco-original-zubehör.de

Original
Tillbehör
för varje
serie!

UPPTÄCK MER

Säkert låsbart servicefack  
i golvet

Smarta uppgraderingar

Moderna tillval

CREDITS | CONCEPT  |  DESIGN  |  INTERIOR PHOTOGRAPHY  |   

Lorenzo Mennonna Studio

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

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

Med reservation för tekniska ändringar och ändringar 
i fordonens design. Alla illustrationer i Etrusco-katalo-
gen kan delvis visa alternativa mönster eller specialu-
trustning för vilka extra kostnader kommer att uppstå. 
Bilderna kan också visa inredning (t.ex. tallrikar, glas 
etc.) som inte ingår i försäljningspriset och inte distri-
bueras av Etrusco. Några av fordonsbilderna i den här 
katalogen är av prototyper och ännu inte av slutpro-
duktionsfordon. Trots noggrann kontroll av innehållet 
kan denna katalog innehålla tryckfel. Färgavvikelser är 
möjliga av tryckskäl. Din återförsäljare kommer gärna 
att informera dig om eventuella ändringar som görs på 
produkterna efter att katalogen trycktes. Priserna gäl-

ler till nästa annonserade priser. De tekniska data som 
ges i denna publikation motsvarar i vikt och dimen-
sioner samt i utrustning och design kunskapsläget och 
produktionen vid tryckningstillfället (september 2022). 
Etrusco förbehåller sig rätten att göra ändringar eller 
förbättringar av produkten när som helst. Vi rekom-
menderar därför att du konsulterar vår webbplats, vår 
konfigurator och/eller din auktoriserade Etrusco-åter-
försäljare under informationsprocessen och innan av-
talet ingås för att ta reda på eventuella ändringar som 
kan ha gjorts i denna publikation. Har du några speci-
fika frågor? Fråga din återförsäljare eller oss för mer 
detaljer.



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