
design in motion





KARAKTEREN  
GØR FORSKELLEN
Stilfuld, fascinerende, moderne: 
Etrusco er den skønneste måde  
at opdage verden på. 



OPLEV FRIHEDEN 
VED AT VÆRE 
HJEMME  - UANSET 
HVOR DU ER
En spontan smuttur eller en lang rejse - med Etrusco  
har du hjemmet med overalt. 





DER ER NUET, 
DER TÆLLER
Etrusco er din ledsager i de dejlige øjeblikke,  
du altid vil huske. 







design in motion



INTEGREREDE

I Etruscos integrerede modeller smelter moderne design og praktisk funktionalitet 
sammen til en perfekt symbiose af rejseglæde 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.





FRIHED I SIN
SKØNNESTE FORM
STANDARDUDSTYR

EKSTRAUDSTYR

Sænkeseng
med Clima-Plux
elementer

Stilsikker med 
integrerede
rammevinduer

Soft-close system
i overskabe
og skuffer

USB-porte  
i soveområde  
og bodel

Energibesparende 
LED-belysning 
indvendigt

Ovn i køkkenet

Komfortabel
coupé-indstigning

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

Effektiv  
opvarmning

Højdejusterbar
queensseng for mere 
opbevaring i garagen  
(ved I7400QB)



CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION

SOVE

Stor sænkeseng med lette  
Clima-Plux elementer  
er standardudstyr. 

BO

Indretningskonceptet er præget 
af formfuldendte lige linjer,  
som har modtaget internationale 
designpriser. 

KØKKEN

Udlev din passion for gastronomi 
i vores gennemtænkte køkken. 

BAD

Kombinationen af funktionelt 
baderum og separat bruser 
opfylder alle ønsker. 

I 7400 QB | I 7400 SB | I 6900 QB | I 6900 SB

STOFKOMBINATIONER

andorra

piemonte



INTEGREREDE

I 7400 QB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

14



I I 7400 QB er der en rummelig
queensseng i bag, som er placeret 
i midten for bedre plads til begge 
sider. De høje skabe ved siden  
af sengen og et yderligere skab  
i  sengemagasinet giver ekstra 
meget opbevaringsplads.
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INTEGREREDE

I 7400 SB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

I 7400 SB overbeviser  
med sine to komfortable 
enkeltsenge, som hurtigt kan 
omdannes til en stor soveplads 
(ekstraudstyr). 
Den åbne bodel med komfortabel 
L-siddegruppe giver dig meget 
plads. 
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INTEGREREDE

I 6900 QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4

18



I 6900 QB har meget plads på grund 
af sin åbne konstruktion  
og kæmpestore panoramaforrude - 
og det med en totallængde på bare  
7 meter.
Den store queensseng i bag 
og den praktiske sænkeseng 
over førerhuset giver hyggelige 
sovepladser til alle, som er med  
på rejsen. 
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INTEGREREDE

I 6900 SB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 

4

Den nye model I 6900 SB  
er kompakt udvendigt, men har  
en usædvanlig rumfølelse 
indvendigt på grund af sin åbne 
konstruktion. 
De komfortable enkeltsenge  
i bag kan ombygges til en stor seng 
(ekstraudstyr) og de rummelige 
overskabe ovenover giver en sikker 
opbevaring af rejsebagagen. 
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design in motion



DELINTEGREREDE
Den fine balance i vores delintegrerede autocampere giver 
en følelse af velvære med et helt særligt flair. Etruscos 
delintegrerede autocampere giver dig friheden til at 
opdage verden og samtidig altid at have dit hjem med dig. 
Det omfattende standardudstyr og materialets høje kvalitet 
giver tillige et uforligneligt forhold mellem pris og kvalitet.





REJS MED FØLELSEN  
AF VELVÆRE

Myggenet
i dør og vinduer
(i bodelen)

Effektiv opvarmning

Tag og bagende i 
modstandsdygtigt 
GFK (glasfiberforstærket 
glasfiber)

Indgangsdør med 
vindue og hylde

Rummelig 
garage i bag med 
sikringsøskner og 
anti-skrid-måtter

Madrasser i høj 
kvalitet med 
aftagelige betræk

Praktisk sænkeseng
med Clima-Plux
elementer

Integrerede rammevinduer 
for en endnu mere 
dynamisk fremtoning

Plads til alle med 5. 
siddeplads 
(afhængig af model)

STANDARDUDSTYR

EKSTRAUDSTYR

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



piemonte

andorra

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION

SOVE

Komfortable, store senge giver 
høj sovekomfort til selv høje 
personer. 

BO

Et afstemt lyskoncept giver en 
hyggelig atmosfære indvendigt.

KØKKEN

Den praktiske køkkenblok  
med kogeblus, meget 
opbevaring og et stort køleskab 
giver kreativiteten frit spil.

BAD 

Intelligente og funktionelle 
badeløsninger helt efter dine 
behov. 

T 7400 QBC | T 7400 QB | T 7400 SB | T 7300 SB | T 6900 QB | T 6900SB | T 6900 DB | T 5900 FB | T 5900DB

andorra

piemonte

STOFKOMBINATIONER



DELINTEGREREDE

T 7400 QBC

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4

28



T 7400 QBC går nye veje  
i udformningen af bodelen  
og siddegruppen. To siddesofaer 
overfor hinanden danner sammen 
med førersæderne og et funktionelt 
bord en rummelig siddegruppe. 
Bag baderummet og den separate 
bruser er der en praktisk skillevæg 
mellem bodel og soverum.
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DELINTEGREREDE

T 7400 QB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)

30



Ved T 7400 QB er der lagt stor vægt 
på funktionalitet og intelligent 
rumudformning. Det rummelige 
L-køkken og det praktisk placerede 
køleskab giver plads til at være 
kreativ i køkkenet. 
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DELINTEGREREDE

T 7400 SB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)

Modellen T 7400 SB  
er en fleksibel ledsager for alle 
med sine behagelige enkeltsenge, 
der kan ombygges til en stor seng 
(ekstraudstyr). 
Det funktionelle baderum med 
separat bruser samt den rummelige 
L-siddegruppe giver desuden god 
plads til alle. 
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DELINTEGREREDE

T 7300 SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)
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Enkeltsengsvarianten T 7300 SB
rummer både en funktionel
køkkenafdeling, et pladsbesparende 
Vario-bad og en stor garage. 
Den perfekt tilpassede sænkeseng 
(ekstraudstyr) giver ekstra 
sovepladser og er klar på et øjeblik.
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DELINTEGREREDE

T 6900 QB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4

697 cm

Den smarte badeløsning i T 6900 
QB giver god komfort i soveområdet 
på trods af bilens korte længde  
på under 7 meter. 
Den lyse bodel giver en hyggelig 
atmosfære og følelse af velvære 
samt det moderne køkken kan 
beskrives med ét ord: Glæde. 
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DELINTEGREREDE

T 6900 SB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (4)

696 cm

4
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Dette års nyhed: T 6900 SB. 
Enkeltsengs-modellen på under  
7 meter er yderst rummelig.  
Der er sågar plads til en praktisk 
sænkeseng i bilen  
som ekstraudstyr. 
Desuden rummer den nye model  
en stor garage i bag, et klædeskab, 
som giver mere plads samt et 
praktisk Vario-bad. 
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DELINTEGREREDE

T 6900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

696 cm

4 (5)

40



Den populære model T 6900 DB er kendetegnet
ved en 2,10 m lang dobbeltseng i bag, hvor selv høje 
personer vil opleve usædvanlig luksus på turen.  
Der er særligt meget plads i skabe og opbevaringsrum,  
som giver mulighed for at medbringe netop den 
bagage, som er vigtig for dig på rejsen. 
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DELINTEGREREDE

T 5900 FB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4

42



T 5900 FB med fransk seng 
overrasker indvendigt med sin åbne 
konstruktion, der giver en følelse  
af plads og velvære. 
Funktionsbadet, mange 
opbevaringsmuligheder  
og det praktiske køkken giver  
den nødvendige funktionalitet. 
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DELINTEGREREDE

T 5900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4

44



T 5900 DB overbeviser med  
en praktisk opdeling med  
et funktionelt køkken
og overraskende rummelig garage -
og det med en totallængde
på under 6 meter.
Den rummelige dobbeltseng på mere 
end 2,10 m giver desuden en særlig 
sovekomfort, så du hver dag vågner 
op til nye eventyr med fornyet energi. 
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ALKOVE
Årets store nyhed: Vores alkovemodeller. Uanset om I rejser som par eller med 
hele familien - hvis der er brug for meget plads, så er Etruscos alkove det sikre valg.  
Ud over sin intelligente konstruktion har modellen det  velkendte Etrusco-design. For 
en Etrusco skal ikke bare bringe dig komfortabelt fra A til B, men også gøre din rejse 
uforglemmelig. 



REJS MED FØLELSEN  
AF VELVÆRE

USB-porte i soverum 
og bodel
(A 7300 DB)

Rummelig 
garage i bag med 
sikringsøskner og 
anti-skrid-måtter

Myggenet
i dør og vinduer
(i bodelen)

Lastningsfordele og 
lav indstigning på 
grund af lavramme-
konstruktion

3 kogeblus med  
riste i støbejern

Komfortabelt 
førerhus med 
opklapbar 
alkoveseng

Automotiv design-
applikation til alkoven

Plads til op til 6 personer 
med sikkerheds-pakke

Gulvopvarmning og 
isoleret spildevandstank 
til de kolde vintre

STANDARDUDSTYR

EKSTRAUDSTYR

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



CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION

SOVE

Med den store alkoveseng 
skabes der ekstra sovepladser.  

BO

Kombinationen af moderne design 
og høj funktionalitet giver hygge 
på rejsen.

KØKKEN

Det rummelige køkkenområde 
med mange opbevaringsrum 
gør madlavningen til en leg. 

BAD 

I baderummet med 
en rummelig bruser er der 
rigelig plads til alle passagerer. 

andorra

piemonte

A 6600 BB  |  A 7300 DB

STOFKOMBINATIONER



ALKOVE

A 7300 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

725 cm

4 (6)

Den nye model A 7300 DB 
overbeviser med en ekstra rummelig 
følelse. Den har endda plads til 
op til 6 personer (ekstraudstyr). 
Den rummelige bodel giver et 
hyggeligt indtryk sammen med 
det solide køkken, et rummeligt 
bad med bruser og ekstra meget 
opbevaringsrum. Også garagen i bag 
med sin højde på 1,20 m giver gode 
opbevaringsmuligheder. 
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ALKOVE

A 6600 BB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

670 cm

4 (6)

A 6600 BB indeholder meget 
komfort på sin totallængde 
på blot 6,70 meter. Praktiske 
køjesenge, et rummeligt køkken, 
et pladsbesparende funktionsbad 
og selvfølgelig den opklapbare 
alkoveseng er alt, hvad man kan 
ønske sig til rejsen. 
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I 6900 QB

698 cm

23
2 

cm

741 cm

23
2 

cm

I 7400 QB

698 cm

23
2 

cm

I 6900 SB

I 7400 SB

741 cm

23
2 

cm

T 7400 QBC
23

2 
cm

T 7400 SB

740 cm

740 cm

23
2 

cm

T 7400 QB

740 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

735 cm

T 7300 SB

MODELLER 2020

INTEGREREDE DELINTEGREREDE



23
2 

cm

697 cm

T 6900 QB

23
2 

cm

696 cm

T 6900 SB

23
2 

cm

696 cm

T 6900 DB

23
2 

cm

595 cm

T 5900 FB

23
2 

cm

595 cm

T 5900 DB

23
2 

cm

725 cm

A 7300 DB

23
2 

cm

670 cm

A 6600 BB

ALKOVE
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Lorenzo Mennonna Studio

-
Thanks to:
Comune di Marina di Grosseto 
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Der tages forbehold for tekniske ændringer og ændringer i køretøjets design. Alle billeder i Etruscos katalog kan 
delvist indeholde alternative design eller ekstraudstyr mod merpris. Billederne kan også vise dekorationsgenstande 
(f.eks. tallerkner, glas etc.), som ikke indgår i salgsprisen og som ikke forhandles af Etrusco GmbH. Enkelte af billederne 
i dette katalog er af prototyper, som ikke er køretøjer i den endelige standardversion (per juli 2019). Der tages desuden 
forbehold for trykfejl trods korrekturlæsning. Oplysninger om teknik, udstyr og priser findes i separate tekniske data 
samt en separat prisliste. Farveafvigelser er muligt af trykketekniske årsager. Din forhandler informerer dig gerne om 
eventuelle produktændringer, som er foretaget efter trykningen af kataloget. Har du yderligere spørgsmål? Så tag 
gerne kontakt til din forhandler. 

EHG Nord ApS
Edisonvej 5 | DK-7100 Vejle

www.etrusco.dk Etrusco Autocampere Danmark Etrusco.Nordic
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