
design in motion



Collect Beauty. SNYGG, SPÄNNANDE, MODERN: ETRUSCO ERBJUDER DET VACKRASTE SÄTTET ATT UPPTÄCKA VÄRLDEN.

KARAKTÄR  
SOM GÖR  
SKILLNAD.



PÅ RESANDE FOT 
OCH ÄNDÅ HEMMA.

Collect Moments. BLI EN DEL AV ETRUSCO LIFESTYLE OCH UPPTÄCK VÄRLDEN MED ALLA DESS FÄRGER.



Collect Memories. ETRUSCO ÄR EN RESKAMRAT  SOM GER DIG UNDERBARA STUNDER OCH MINNEN FÖR LIVET.

PASSION  
PÅ FYRA HJUL.  



Collect Experience. SPONTANA UTFLYKTER ELLER  LÅNGA SEMESTERRESOR – ETRUSCO TAR DIG DIT DU VILL MED STIL.

UPPLEV  
VARATS LÄTTHET.





gott om plats 
för trevliga  
stunder
Etrusco helintegrerade modeller smälter samman 
modern design och praktiska funktioner till en 
perfekt kombination av aktiv semesterglädje och 
fantastisk vardagskomfort. 
Den ostörda panoramautsikten genom den stora 
vindrutan och den generösa rumskänslan i bodelen 
fascinerar och erbjuder en perfekt utgångspunkt  
för oförglömliga upplevelser.

Helintegrerade



FRIHET I SIN 
SKÖNASTE FORM
HÖJDPUNKTER SOM STANDARD

FLER ALTERNATIV

Taksäng med 
Clima-Plux- 
element

Stabilt tak och bakparti 
av glasfiberförstärkt 
plast

Soft-Close system i 
takskåp 
och lådor

(gäller inte I6900QB)

Höj- och sänkbar 
queensbädd

Den kompletta standardutrustningen för Etrusco husbilar och all tillvalsutrustning hittar du i en separat broschyr  
och på vår webbplats www.etrusco.se

Bakre garage 
med fästöglor och 
glidskyddsmattor

Madrasser med 
hög liggkomfort

Femte sittplats 

Bekvämt
kupéinsteg

Piemonte Andorra

INREDNING

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION.

RESKOMFORT

En behaglig miljö 
garanterar en 
avkopplande resa.

MODERNT KÖK

Det fullt utrustade 
köket gör det ro-
ligt att laga mat.

PANORAMAUTSIKT

Det stora panora-
mafönstret gör att 
du inte missar 
några sevärd-
heter.

LED-BELYSNING

Husbilarna är 
utrustade med 
energisnål LED-
belysning.

Integrerade 
ramfönster
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I7400QB    |    I7400SB
Helintegrerade

I7400QB

I7400SB

PLANLÖSNINGAR OCH 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)

Goda utsikter

I7400QB är utrustad med en generöst 
tilltagen queensbädd längst bak. Här 
finns extra stora förvaringsutrymmen 
i de höga skåpen bredvid bädden och i 
ytterligare ett skåp i sänglådan. 
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Helintegrerade
I7400QB    |    I7400SB

I7400SB har två bekväma 
enkelbäddar som snabbt och enkelt kan 
förvandlas till en stor liggyta (tillval).
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I6900QB    |
Helintegrerade

PLANLÖSNINGAR OCH DATA

I6900QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.850)4 (5)4

Årets nyhet: Tack vare den öppna 
planlösningen och det jättelika 
panoramafönstret upplevs I6900QB som 
mycket rymlig, trots en totallängd på 
bara sju meter. 

Res avslappnat
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Helintegrerade
I6900QB    |

22 23
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ett hem  
på fyra hjul
Etrusco halvintegrerade husbilar har modern 
inredning och sportigt utseende som är mycket 
tilltalande och dessutom ger upphov till en mysig 
hemkänsla på resan.
Alla detaljer i våra husbilar är väl avstämda till 
varandra och skapar en behaglig atmosfär. Vår 
omfångsrika standardutrustning och utmärkta 
materialkvalitet ger dig dessutom ett oslagbart 
pris-/prestandaförhållande.

Halvintegrerade



RES MED 
MYSFAKTOR
HÖJDPUNKTER SOM STANDARD

FLER ALTERNATIV

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION.

Piemonte Andorra

INREDNING

Den kompletta standardutrustningen för Etrusco husbilar och all tillvalsutrustning hittar du i en separat broschyr  
och på vår webbplats www.etrusco.se

Integrerade 
ramfönster

Insektsskydd 
på dörr och fönster
(I bodelen)

Taksäng med 
Clima-Plux- 
element

Kraftfullt 
värmesystem

Soft-Close system i 
takskåp 
och lådor

Effektivt 
gelbatteri

USB-uttag
i bodelen

Ugn 
i köket

Spisovandel av 
gjutjärn

HÖG SOVKOMFORT

Bekväma madrasser  
garanterar god sömn  
på resan.

RYMLIGA 
BADRUMSVARIANTER

Platsbesparande och 
rymliga på samma  
gång.

GLASFIBERFÖRSTÄRKT 
PLAST

Glasfiberförstärkt plast i 
tak och bakparti skyd-
dar mot alla väder.

INTELLIGENT 
ANVÄNDNING  
AV UTRYMMET

Genomtänkt in i minsta  
detalj för högsta  
reskomfort.
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T7400QB    |    T7400SB
Halvintegrerade

PLANLÖSNINGAR OCH 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)

Förutom en generöst tilltagen 
queensbädd har T7400QB en 
mycket komfortabel bodel med 
rymlig L-sittgrupp.

Som  
en dröm
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Halvintegrerade
T7400QB    |    T7400SB

Modellen T7400SB har bekväma 
enkelbäddar som enkelt kan sättas 
ihop (tillval). Med andra ord en flexibel 
reskamrat för alla faser i livet.
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T7300SB    |    
Halvintegrerade

PLANLÖSNINGAR OCH DATA

T7300SB

735 cm

23
2 

cm

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

Flexibel  
reskamrat

Varianten T7300SB med 
enkelbäddar har funktionell 
köksdel, platsbesparande, 
variabelt badrum och rymligt 
garage. Utrymmet för gasflaskan 
är praktiskt placerat bredvid 
ingångsdörren – ännu ett exempel 
på modellens genomtänkta 
konstruktion.
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T6900DB    |    T6900QB
Halvintegrerade

PLANLÖSNINGAR OCH 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

Res bättre

T6900QB har ett intelligent 
utformat badrum som bidrar till 

sovrummets höga komfort. Och 
en modern köksdel som gör alla 

matglada.  
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Halvintegrerade
T6900DB    |    T6900QB

Den populära modellen T6900DB har en rymlig 
dubbelsäng baktill och ett bekvämt badrum med 

separat dusch. 
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T5900FB    |    T5900DB
Halvintegrerade

PLANLÖSNINGAR OCH 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

Kompakt  
men rymlig

T5900DB har en praktisk indelning 
med generöst tilltagen dubbelbädd och 
överraskande rymligt garage – trots en 
totallängd på bara knappt sex meter. 
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Halvintegrerade
T5900FB    |    T5900DB

Modellen T5900FB med fransk bädd har ett 
överraskande fritt siktfält invändigt. Det skapar 
en rymlig rumskänsla och en mycket behaglig 
atmosfär. Dessutom har denna modell ett 
funktionsbadrum och en praktisk köksdel.
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PROGRAM 2019

Helintegrerade Halvintegrerade

Mer information och bilder av våra 
olika modeller samt 360-graders 
panoramabilder av interiörerna 
finns på vår webbplats: 

www.etrusco.se

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



www.etrusco.se

design in motion

TILLVERKNINGEN  
AV ETRUSCO

Etrusco husbilar tillverkas i närheten 
av Florens på den pittoreska toskanska 
landsbygden. Personalen består av drygt 300 
erfarna och mycket engagerade medarbetare. 
Tysk precision i konstruktionen i 
kombination med italiensk passion för 
design resulterar i enastående husbilar med 

ett attraktivt pris-/prestandaförhållande. 
Vi betraktar våra fordon inte enbart som 
tekniska maskiner, utan snarare som 
individuella skapelser som gör drömmar 
till verklighet för människor som älskar 
friheten. Denna inställning är vår drivkraft  
i vårt dagliga arbete.


