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Res till  
det du 

tycker om.

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.



Dynamisk. Prisvärd. En riktig 
allrounder. Etrusco husbil: En vän
på fyra hjul för att upptäcka 
coola platser. Bestäm helt enkelt 
vid frukosten: rulla behagligt
under de närmaste dagarna och 
följ en öppen väg. Njut av din 
roadtrip vad du än väljer.

CAMPERVAN

Snyggt. Dynamisk. Flexibel. 
ETRUSCO CAMPERVAN.

Utsida: Utseende med personlighet. Från 

insidan: Fina detaljer och utrymme att känna 

sig hemma. Snygg på vägen: italiensk design

med rena former. Det flexibla följeslagare för 

avslappnad och njutbar resa.

Klar. Modern. Ett uttalande i sig. 
DEN NYA CAMPER VANEN.

Kraftfull och ändå diskret.

Ett blickfång på gatan. Cool design och 

självsäker stil. Form och funktion smart 

kombinerad. Det kompakta hemmet på 

vägen.

Höjdpunkter

Myggnätsfönster och ramfönster ISOFIX är standard

Soft-close i luckor och lådor Energieffektiv LED-belysning
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FORD | Höjdpunkter

Attraktiva tillval

Flexibel och effektiv innemiljöSmart: En mängd förvaringsutrymmen

Ny imponerande design

CV 600 DF

CV 600 DF
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CV 600 DF

Pausa en stund

Förar och passagerar sätena kan vridas 180  
grader; bordet är klart och du kan koppla av.
Samtidigt som du njuter av den hemtrevliga 
atmosfären och den coola designen.
Stanna upp och pausa en stund
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CV 600 DB

CV 600 DB

Cool interiör och moderna 
färger: lysande vitt och rika 
naturliga toner få dig att känna 
dig välkommen och avslappnad.
Oavsett om det är på toppen 
av berget, nere vid havet eller 
när jag jagar solnedgångar. 
Höjdpunkterna i denna lysande
bil är imponerande.

psssssst:  
En multi-konstnär
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Hitta ditt 
perfekta 
ögonblick.



Njut tillsammans. När som helst 
och var som helst. Skåla för livet 
under en stjärnklar himmel och 
koppla av med en drink. Etrusco 
husbil gör det möjligt och går 
ett steg längre-

CV 600 DF

Läskande
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CV 600 DF

CV 600 DF

360 VY
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CV 640 SB  
FIAT

636 cm 205 cm 270 cm
Längd Bredd Höjd

CAMPERVAN | Planlösningar

KONFIGURERA DITT 
DRÖMFORDON HÄR.

CAMPERVAN | Klädsel

TrädekorTrädekor

Magnolia

SiciliaAosta

Emilia 

Serie FIATSerie FORD

Tillval TYPE X

CV 600 DB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Längd Bredd Höjd

CV 600 BB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Längd Bredd Höjd

CV 540 DB
FIAT

541 cm 205 cm 270 cm
Längd Bredd Höjd

CV 600 DF
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Längd Bredd Höjd

CV 600 DF 4X4
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Längd Bredd Höjd

HÖJDPU
N

K
TER•HÖJDPU

N
K

TER•

HÖJDPU
N

K
TER•HÖJDPU

N
K

TER•

18 19



För 
stunder 

som varar



CREDITS | CONCEPT  |  DESIGN  |  INTERIOR PHOTOGRAPHY  |   

Lorenzo Mennonna Studio

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.

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

www.etrusco.com @etrusco_officialwww.etrusco-original-zubehör.de UPPTÄCK MER ID-Nr. 22122682

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

Original
Tillbehör
för varje
serie!

Säkert låsbart servicefack  
i golvet

Smarta uppgraderingar

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


