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Collect Beauty. STILFULD, FASCINERENDE, MODERNE: ETRUSCO ER DEN SKØNNESTE MÅDE AT OPDAGE VERDEN PÅ.

KARAKTEREN GØR 
FORSKELLEN



HJEMME - 
SELV PÅ REJSEN

Collect Moments.    DYK NED I ETRUSCOS LIVSSTIL OG OPLEV VERDEN MED ALLE DENS FARVER.



Collect Memories. ETRUSCO ER LEDSAGEREN TIL DE DEJLIGE STUNDER, SOM MAN ALDRIG GLEMMER.

PASSION 
PÅ 4 HJUL



Collect Experience. EN SPONTAN WEEKENDTUR ELLER EN LANG FERIE - ALTID MED STIL MED ETRUSCO

OPLEV 
LIVETS LETHED





plads 
til nydelse
I Etruscos Integrerede modeller smelter moderne 
design og praktisk funktionalitet sammen til 
en perfekt symbiose til aktive rejseglæder og 
storslået komfort. Det frie panoramaudsyn 
gennem den store forrude fascinerer lige så meget 
som den generøse rumfølelse i bodelen, hvor der 
er tilstrækkeligt med plads til uforglemmelige 
oplevelser. 

De Integrerede



FRIHED I SIN  
SKØNNESTE FORM 
STANDARD HIGHLIGHTS

YDERLIGERE EKSTRAUDSTYR

Sænkeseng 
med Clima-Plux 
elementer

Integrerede 
rammevinduer

Stabilt tag og 
bagende i GFK

Soft-close system  
i overskabe  
og skuffer

(Ikke ved I6900QB)

Højdejusterbar 
queensseng

Det komplette standardudstyr i Etruscos autocampere og muligt ekstraudstyr fremgår af en separat brochure og kan også findes 
på hjemmesiden www.etrusco.dk

Garage i bag med 
sikringsøskner og 
antiskridmåtter

Madrasser med 
stor liggekomfort

5. siddeplads

Komfortabel 
coupé-indstigning

Piemonte Andorra

STOFKOMBINATIONER

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION.

MODERNE 
KØKKEN

Det perfekt 
udstyrede køkken 
vil glæde 
gourmeten.

PANORAMAUDSYN

Den store 
panoramaforrude 
gør, at du ikke 
misser nogen 
seværdigheder.

LED-BELYSNING

Autocamperne har 
en energieffektiv 
LED-belysning.

REJSEKOMFORT

Den hyggelige 
atmosfære 
garanterer en 
afslappende rejse. 
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Flot udsigt

I7400QB    |    I7400SB
De Integrerede

I7400QB

I7400SB

PLANLØSNING & DATA

741 cm

741 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

4 (5)

4 (5)

4 (5)

4 (5)

I I7400QB er der en rummelig 
queensseng i bag. De høje skabe ved 
siden af sengen og et yderligere skab 
i sengemagasinet giver ekstra meget 
opbevaringsplads. 
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De Integrerede
I7400QB    |    I7400SB

I7400SB overbeviser med 
sine  to komfortable enkeltsenge, 
som hurtigt kan omdannes til 
en stor soveplads som ekstraudstyr. 
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Dette års nyhed: I6900QB har meget 
plads på grund af sin åbne konstruktion 
og kæmpestore panoramaforrude - og 
det på en totallængde på bare 7 meter. 

Rejs 
afslappende

I6900QB    |
De Integrerede

PLANLØSNING & DATA

I6900QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4
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De Integrerede
I6900QB    |

22 23
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et hjem 
med fire hjul

Etruscos Delintegreredes moderne indvendige 
design og deres automotive fremtoning tryller  
et smil frem og skaber en hyggelig hjemlig 
stemning undervejs på rejsen. Den fine balance 
i vores autocampere giver velvære og tilfredshed. 
Vores omfattende standardudstyr og den gode 
materialekvalitet giver tillige et uforligneligt  
forhold mellem pris og kvalitet. 

De Delintegrerede



REJS MED 
VELVÆREFAKTOR 
STANDARD HIGHLIGHTS

HØJ SOVEKOMFORT

Behagelige madrasser 
sørger for en rolig 
søvn undervejs. 

RUMMELIGE  
BADERUMSVARIANTER

Pladsbesparende men 
samtidig 
rummelige.

GFK

GFK i taget  
og bagenden 
beskytter mod  
al slags vejr.

YDERLIGERE EKSTRAUDSTYR

Myggenet 
i dør og vinduer
(i bodelen)

Sænkeseng 
med clima-plux 
elementer

Kraftig varme

Soft-close system  
i overskabe  
og skuffer

Integrerede 
rammevinduer

Effektivt 
gel-batteri

USB-porte  
i bodelen

Bageovn  
i køkkenet

Kogeblus  
i støbejern

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION.

Piemonte Andorra

STOFKOMBINATIONER

INTELLIGENT 
UDNYTTELSE  
AF RUMMET

Gennemtænkt i 
mindste detalje for 
stor rejsekomfort.

Det komplette standardudstyr i Etruscos autocampere og muligt ekstraudstyr fremgår af en separat brochure og kan også findes
 på hjemmesiden www.etrusco.dk
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T7400QB har ud over en  
rummelig queensseng også 
en særligt komfortabel bodel 
med rummelig L-siddegruppe.

Opfylder 
dine drømme

T7400QB    |    T7400SB
De Delintegrerede

PLANLØSNING & DATA

T7400QB

T7400SB

740 cm

740 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

2 (5)

2 (5)

4 (5)

4 (5)
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De Delintegrerede
T7400QB    |    T7400SB

Modellen T7400SB er en fleksibel 
ledsager, da dens behagelige 
enkeltsenge kan forbindes 
til en stor seng som 
ekstraudsyr. 
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Fleksibel 
ledsager

T7300SB    |    
De Delintegrerede

Enkeltsengsvarianten T7300SB  
rummer både en funktionel 
køkkenafdeling,  
et pladsbesparende vario-bad  
og en stor garage. Gaskassen  
er ideelt placeret ved siden af 
indgangsdøren, som et yderligere 
tegn på denne models 
 gennemtænkte konstruktion.

PLANLØSNING OG DATA

T7300SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)
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Rejs flot

T6900DB    |    T6900QB
De Delintegrerede

Modellen T6900QB 
er blevet komplet ændret, 

så et nyt skråt baderum 
skaber mere komfort 

i soveafdelingen.

PLANLØSNING & DATA

T6900DB

T6900QB

696 cm

697 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

2 (5)

2 (5)

4 (5)

4

36 37



Den populære model T6900DB er kendetegnet 
ved en stor dobbeltseng i bag og et komfortabelt 

baderum med separat bruser. 

De Delintegrerede
T6900DB    |    T6900QB
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Kompakt 
og dog 
rummelig

T5900FB    |    T5900DB
De Delintegrerede

PLANLØSNING & DATA

T5900FB

T5900DB

595 cm

595 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

3.500 (3.850)

3.500 (3.850)

2 (3)

2 (3)

4

4

T5900DB overbeviser med en praktisk 
opdeling med en stor dobbeltseng  
og overraskende rummelig garage -  
og det på bare en totallængde  
på under 6 meter. 
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De Delintegrerede
T5900FB    |    T5900DB

Modellen T5900FB med fransk seng 
overrasker bare ved et enkelt blik ind 
i dens indre, som stråler af rummelighed 
og velvære. Funktionsbaderummet 
og den praktiske køkkenblok byder 
desuden på den nødvendige 
funktionalitet.
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MODELPROGRAM 2019

De Integrerede De Delintegrerede

I6900QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4

T7300SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

I7400QB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4 (5)

T7400QB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

T6900DB

696 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

T5900FB

595 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (3)4

I7400SB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4 (5)

T7400SB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4 (5)

T6900QB

697 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (5)4

T5900DB

595 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)2 (3)4

Du finder flere informationer 
og billeder på vores forskellige 
modeller samt 360-graders 
billeder inde fra bilerne 
på vores hjemmeside. 

www.etrusco.dk



www.etrusco.dk

ET INDBLIK 
I ETRUSCOS 
PRODUKTION

Etruscos autocampere produceres i 
nærheden af Firenze i det maleriske 
landskab i Toscana. Mere end 300 erfarne 
medarbejdere beskæftiger sig dagligt 
med deres passion. Vores arbejde er 
kendetegnet ved den perfekte 
kombination af tysk præcision i 

konstruktionen og den italienske passion 
i designet. I vores køretøjer ser vi ikke 
bare tekniske maskiner, men også 
individuelle ønsker, der kan gå i opfyldelse, 
mulighedernes kunst og en fri følelse. 
Denne forståelse driver os fremad og 
opfylder dagligt vores arbejde. 

design in motion


