
design in motion





KARAKTÄR
SOM GÖR
SKILLNAD
Sygg, spännande, modern: 
Etrusco erbjuder det vackraste sättet  
att upptäcka världen. 



UPPLEV FRIHETEN 
ATT VARA HEMMA 
ÖVERALLT
Spontana utflykter eller långa semesterresor - med Etrusco  
är du på resande fot och endå hemma.





DET ÄR DENNA 
STUNDEN  
SOM RÄKNAS
Etrusco är en reskamrat som ger dig underbara stunder  
och minnen för livet. 







design in motion



HELINTEGRERADE

I Etruscos 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.





FRIHET I SIN
SKÖNASTE FORM
HÖJDPUNKTER SOM STANDARD

TILLVALSUTRUSTNING

Taksäng med
Clima-Pluxelement

Integrerade ramfönster

Soft-Close system i
takskåp och lådor

USB-uttag i sov- och 
boutrymme

Energieffektiv LED-
belysning invändigt

Ugn i köket

Bekvämt 
kupéinsteg

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

Kraftfull 
uppvärmning

Mer förvaringsutrymme 
i garagen med den 
höjdjusterbara queenssäng 
(till I 7400 QB)



CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION

SOVA

Stor taksäng med lätta  
Clima-Plux-element ingår  
som standard. 

BO

Designkonceptet, kännetecknat 
av perfekt formade raka linjer, 
har tilldelats internationella 
designpriser.

KÖK

Upptäck din passion för 
matlagning med vårt 
sofistikerade kök.

DUSCH

Kombinationen av funktionellt 
badrum och separat dusch 
lämnar inget att önska.

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

INREDNING

andorra

piemonte



HELINTEGRERADE

I 7400 QB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

14



I 7400 QB är utrustad med  
en generöst tilltagen queensbädd 
längst bak, som är placerad i mitten 
för bättre adkomst  
i båda sidor. Här finns extra stora 
förvaringsutrymmen i de höga 
skåpen bredvid bädden och  
i ytterligare ett skåp i sänglådan.
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HELINTEGRERADE

I 7400 SB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

I 7400 SB har två bekväma 
enkelbäddar som snabbt och enkelt 
kan förvandlas till en stor liggyta 
(tillval).
Det öppna boutrymme med 
komfortabel L-sittgrupp ger mycket 
plats. 
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HELINTEGRERADE

I 6900 QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4

18



Tack vare den öppna planlösningen 
och det jättelika panoramafönstret 
upplevs I 6900 QB som mycket 
rymlig, trots en totallängd på bara 
sju meter.
Den stora queenssäng i bak och den 
praktiska taksäng över förarhytten 
är mysiga sovplatser för alla 
passagerare. 
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HELINTEGRERADE

I 6900 SB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 

4

Den nya modellen, I 6900 SB , 
upplevs som mycket rymlig trots 
kompakta yttre mått tack vare den 
öppna planlösningen. 
De komfortabla enkelbädder i bak 
kan bygg om till en stor liggyta 
som tillval och de rymliga takskåp 
över ger säker förvaring av hela 
semesterbagagen. 
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HALVINTEGRERADE
Balansen mellan alla komponenter i våra halvintegrerade 
husbilar skapar en bra atmosfär med en speciell känsla. 
Etruscos halvintegrerade ger dig friheten att upptäcka 
världen och alltid med dina egna fyra väggar. Den omfattande 
standardutrustningen och utmärkt materialkvalitet erbjuder 
också ett utmärkt prisförhållande.





RES MED
MYSFAKTOR

Insektsskydd på dörr 
och fönster
(I bodelen)

Kraftfull 
uppvärmning

Stabilt tak och 
bakparti av 
glasfiberförstärkt
plast

Boutrymmesdörr 
med fönster och 
förvaringsutrymme

Bakre garage
med fästöglor och
glidskyddsmattor

Madrasser med
hög liggkomfort  
och avtagbart tyg

Praktisk taksäng med
Clima-Pluxelement

Integrerade ramfönster för 
ett dynamiskt utseende

Plats för alla med 5. 
sittplats (beroende på 
modell)

HÖJDPUNKTER SOM STANDARD

TILLVALSUTRUSTNING

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



piemonte

andorra

CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION

SOVA

Komfortabla, stora sängar ger 
hög sovkomfort även för höga 
personer. 

BO

Ett samordnat belysningskoncept 
garanterar hemtrevlig atmosfär  
i inredningen.

KÖK

Bekväma och stora sängar 
ger även långa människor hög 
sovkomfort.

DUSCH 

Intelligenta och funktionella 
badlösningar enligt dina 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

INREDNING



HALVINTEGRERADE

T 7400 QBC

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4

28



Med T 7400 QBC bryter vi ny mark 
i utformningen av boutrymmen 
och sittgruppor. Två motsatta 
soffor bildar tillsammans med 
förarplatserna en funktionell 
sittgrupp. 
Bakom badrummet och den separata 
dusch finns en praktisk skiljevägg,
som skiljer vardagsrum och 
sovområden från varandra.
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HALVINTEGRERADE

T 7400 QB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)

30



I T 7400 QB läggs stor vikt på 
funktionaliteten och intelligent 
inredning  Det generösa L-köket och 
det praktiskt placerade kylskåpet 
lämnar plats till din kreativitet i 
matlagningen.
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HALVINTEGRERADE

T 7400 SB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)

Modellen T 7400 SB har bekväma
enkelbäddar som enkelt kan sättas
ihop (tillval). Med andra ord en 
flexibel reskamrat för alla faser i 
livet.
Det funktionella badrummet med 
separat dusch erbjuder också alla 
medresenärer tillräckligt med 
utrymme, liksom den rymliga 
L-formiga sittgruppen i boutrymmet.
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HALVINTEGRERADE

T 7300 SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)

34



Varianten T 7300 SB med 
enkelbäddar har funktionell
köksdel, platsbesparande  
Vario-badrum och rymligt garage.  
Den perfekt utrustade taksängen 
skapar eventuellt ännu mer
sovplats och är redo att användas 
med bara en hand.
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HALVINTEGRERADE

T 6900 QB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4

697 cm

T 6900 QB har ett intelligent
utformat badrum som bidrar till
sovrummets höga komfort trots  
en fordonlängd på under 7 meter. 
Det ljusa boutrymme ger en mysig 
atmosfär och den moderna köksdel 
gör  alla matglada.
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HALVINTEGRERADE

T 6900 SB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (4)

696 cm

4
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Årets nyhet: T 6900 SB. 
Enkelsängsmodellen är under 7 
m lång och en sann rymdsparare. 
Även en praktisk taksäng finns 
som tillval i fordonet. Dessutom 
övertygar den nya modellen med 
ett generöst bakre garage, en 
rymdskapande garderob och ett 
praktiskt Vario-bad.
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HALVINTEGRERADE

T 6900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

696 cm

4 (5)
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Den populära modellen T 6900 DB har en rymlig mer 
änn 2,10 m lång dubbelsäng baktill. Mycket skåp och 
förvaringsutrymme ger dig möjlighet
att ta allt med dig som är viktigt för dig på vägen.
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HALVINTEGRERADE

T 5900 FB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4
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T 5900 FB med fransk säng 
överraskar med ett öppet synfält 
inuti, vilket ger en generös 
känsla av utrymme och en mysig 
atmosfär. Det funktionella badet, 
flera förvaringsutrymmen och det 
praktiska köket erbjuder
den nödvändig funktionalitet.
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HALVINTEGRERADE

T 5900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4

44



T 5900 DB imponerar med  
en praktisk uppdelning med 
funktionellt kök och överraskande 
rymligt garage - och det på en total 
längd på mindre än 6 meter.
Den generösa dubbelsängen med 
över 2,1 m längd erbjuder en speciell 
sovkomfort och låter dig börja 
varje dag med ny energi i ditt nästa 
äventyr.
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ALKOV
Den första av sitt slag: vår alkovmodell. Vare sig för två eller med familjen - 
som behöver mycket utrymme, ligger du på den säkra sidan med Etruscos 
alkov. Förutom den intelligenta  fordonsdesignen finns den utmärkta Etrusco-
designen i husbilen. Eftersom en Etrusco inte bara ska ta dig bekvämt till ditt 
resmål men också göra din resa oförglömlig.



RES MED
MYSFAKTOR

USB-uttag
i sov- och 
boutrymmet
(A 7300 DB)

Bakre garage
med fästöglor och
glidskyddsmattor

Insektsskydd
på dörr och fönster
(i bodelen)

Lastförmåner och 
lägre inträde genom
låg-ramkonstruktion

3-brännare kokplatta 
med gjutjärnspanna

Bekväm förarhytt 
med uppfällbar 
alkovsäng

Automotiv 
designapplikation för 
alkoven

Möjligt med registrering 
av upp till 6 personer med 
säkerhetspaketet

Vintertillval med 
golvuppvärmning och 
isolerad spillvattentank

HÖJDPUNKTER SOM STANDARD

TILLVALSUTRUSTNING

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



CONSTRUCTED BY EXPERIENCE
DESIGNED WITH PASSION

SOVA

Den stora sängen i alkov skapar 
extra sovplats.

BO

Kombinationen av modern design 
och hög funktionalitet ger en 
mysig resa. 

KÖK

Det rymliga köket med gott om 
förvaringsutrymme garanterar 
dig glädje att laga mat.

DUSCH 

Badrummet med den rymliga 
duschen ger tillräckligt med 
utrymme för alla resenärer.

andorra

piemonte

A 6600 BB  |  A 7300 DB

INREDNING



ALKOV

A 7300 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

725 cm

4 (6)

Den nya modellen A 7300 DB 
imponerar med en särskilt generös 
känsla av utrymme och erbjuder 
utrymme för upp till 6 passagerare 
(tillval). Det rymliga boutrymme 
tillsammans med det solida köket, 
ett rymligt badrum med dusch och 
extra förvaringsutrymme skapar en 
mysig inredning. Det bakre garaget 
lämnar också inget att önska med 
en garagehöjd på 1,20 m.
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ALKOV

A 6600 BB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

670 cm

4 (6)

Med en totallängd på endast  
6,70 m erbjuder den nya  
A 6600 BB mycket komfort. 
Praktiska våningssängar,  
ett generöst kök, ett 
rymdbesparande funktions-bad 
och naturligtvis den uppfällbara 
alkovsängen lämnar inga 
reseönskemål.
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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

HELINTEGRERADE HALVINTEGRERADE



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

ALKOV
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Med förbehåll för tekniska ändringar och förändringar i fordonets konstruktion. Alla illustrationer i Etruscos katalog kan 
visa alternativa design eller tillval för vilka ytterligare kostnader uppstår. Bilderna kan också visa inredningsprodukter 
(t ex talriker, glas, etc.) som inte ingår i priset och inte distribueras av Etrusco GmbH. Några av bilens bilder i denna 
katalog är från prototyper och ännu inte av fordon i slutproduktionsversionen (från och med juli 2019). Trots noggrann 
korrektur av denna katalog kan  den innehålla typfel. Information om teknik, utrustning och pris finns i en separat 
prislista/teknisk data. Färgavvikelser är möjliga av tekniska skäl. Din återförsäljare informerar dig gärna om alla 
ändringar av produkterna, som gjordes efter tryckningen av katalogerna. Har du fortfarande speciella frågor? Alla 
detaljer kan begäras från din återförsäljare eller från oss.

EHG Nord ApS
Edisonvej 5 | DK-7100 Vejle

www.etrusco.se
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