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Hej bästa husbilscampare!
För 70 år sedan grundade min far, möbelsnickaren 
Constant ROUSSEAU, företaget.
När han skapade sitt första fritidsfordon år 1961 
hade han bara en önskan: ”Göra gott för alla”. 
Hans djärva och glada uppfi nningsrikedom, hans känsla 
för elegans och hans önskan att ”alltid göra bättre” 
fortsätter att nära vår kreativitet som kännetecknas 
av fransk charm.
RAPIDOs kreativa stil har sitt ursprung i viljan till 
kontinuerliga förbättringen av våra husbilar.

Den gör att vi förnyar oss hela tiden och oft a framstår 
som föregångare.
Den tar form genom våra anställdas kärlek till ett 
bra utfört arbete och genom vår användning av 
vackra material.
Sedan är det bara att njuta av härliga resor 
längs vägarna med din RAPIDO, och beundra 
landskapet som passerar förbi.
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Din 
    nästa resa 
börjar här
Vad kan vara mer spännande än att börja dra upp de stora linjerna inför 
nästa resa?
Upptäcka nya landskap, dela nya erfarenheter, omfamna en ny kultur ...
Och det är din RAPIDO-husbil som låter dig göra allt detta! 
Att bläddra i vår katalog är att påbörja resan.

RAPIDOS FILOSOFI

På väg mot nya trender

En exceptionell exteriör design

Ny stämning NACARAT

Ny stämning BELLAGIO

Ett nytt boendeutrymme

Välbefi nnandet på natten

ULTIMATE LINE

SORTIMENTET 2021

Nytt

PROFILMODELLERNA
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INTEGRALMODELLERNA STANDARDUTRUSTNINGAR

Förutsättningarna för en perfekt resa

RAPIDOs expertis

Chassi och säkerhet

Livet ombord

Värme

Audio och video

Inredning och tyger
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För nästan 40 år sedan konstruerade vi den första RAPIDO-
husbilen, Randonneur 410.
Sedan dess har vi fortsatt att förbättra våra 
modeller genom att uppmärksamt lyssna på våra 
kunder och deras behov. För 2021 har vårt designerlag 
framställt en årgång rik på nyheter både interiört och 
exteriört. När du bläddrar i vår katalog kommer du att 
känna av den nya vinden som blåser hos RAPIDO.

Förändringarna är många, men alla respekterar vårt DNA: 
en varm stämning utan dess like, som är från ett arv av 
möbelsnickaren Constant ROUSSEAUs savoir-faire, som 
grundade företaget 1961, och som styrs av omsorgen 
om ett väl utfört arbete.

På väg 
mot nya 
trender

Nicolas ROUSSEAU
vd
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Alla 
designers

PÅ vägen känner man igen din 
nya RAPIDO på dess eleganta 
nya helgjutna baksida.
Vacker och modern, 
din RAPIDO årgång 2021 har fått 
ett helt unik utseende!

En 
exceptionell 
exteriör design

För att kunna erbjuda dig 
helt nya stämningar har 
våra designers har uppvisat 
stor kreativitet. RAPIDO har 
utvecklat varma moderna 
atmosfärer som är inspirerade 
av hemmamiljöer.

Nya 
stämningar

Boendeutrymmena har tänkts 
om och anpassats till 
dessa nya stämningar.
De nya RAPIDO-interiörerna 
är mer funktionella och mer 
stilfulla och sätter således 
nya standarder.

En helt 
ny 
design
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En 
   exceptionell 
exteriör design

Så annorlunda!

Design i 
komfortens tjänst

Ny helgjuten baksida

En ny stötfångare har designats speciellt för detta tillfälle. 
Den binder ihop designen mellan den nya bakskärmen med 
integrerat baklyse och skapar en helhet. 
Resultatet är uppenbart: en exklusiv helgjuten baksida.

På RAPIDO strävar vi efter att skapa design som rimmar 
med funktion. Den nya bakspoilern har en extra integrerad 
bromsbelysning som smälter in perfekt. Detsamma gäller 
den förberedda platsen för integrerad backkamera.

Vägarna får en ny innebörd ombord på en RAPIDO. Imponeras 
av den nya helgjutna baksidans eleganta linje. Inspirationen 
kommer från andra lyxiga bilmodeller, och med dess fl ödande 
linjer och bearbetade former kommer man att lägga märke till 
den på vägarna.

Nytt

Finns till serie C, 6F, 8F, 80dF. 
Specifi ka funktioner beroende på modell: mer information på sidorna om 
standardutrustningar.
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Nytt
Stämningen NACARAT finns även till M-serien.
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Ny 
   stämning 
NACARAT
Varumärke som 
karaktäriseras  
av expertis och kvalitet
RAPIDOs snickeri som står för kvalitet symboliserar till fullo  
märkets värden: en kombination av modernitet och tradition.   
Det integrerade snickeriarbetet är en garant för RAPIDOs 
tillverkningskvalitet: möblemanget i varje modell ägnas samma 
omsorg, samma omtanke, och fernissan påförs för hand.

En varm känsla utan 
motstycke
Den nya stämningen NACARAT ligger i perfekt i linje med denna 
långa tradition: noggrann finish och varm atmosfär. Den nya 
inredningens rena linjer stämmer väl överens med denna nya 
stämning, där trä är i centrum. Vilket listerna i massiv trä som 
pryder borden i våra sällskapsrum vittnar om.

Materialets  
harmoni
Framgången för NACARAT-stämingen ligger i valet av material 
och färger. När man väl är ombord ger det mörka träet en 
verklig ombonad känsla som kontrasteras av den blanka vita 
beläggningen på de övre skåpdörrarna som ger en touch av 
modernitet och ljus.

Finns till serie C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M.  
Specifika funktioner beroende på modell: mer information finns på sidan inredning och tyger.
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2021

Ny 
   stämning 
BELLAGIO
 
En modern stämning
Den ljusa trätonen i den nya BELLAGIO-atmosfären ger den 
en modern touch. De horisontella linjerna i trä, i kombination 
med en ny inredning med rena linjer gör denna stämning unik.

Omsorg in i minsta detalj
Inredningens elegans ligger i detaljernas harmoni. Vilket den 
nya designen med stukturerad beläggningen till dörren och 
med kantband i glänsande krom vittnar om. Den indirekta 
bakgrundsbelysningen som lyser upp RAPIDO-interiören 
förstärker den nya stämningen BELLAGIO.

 
Anpassa din inredning
När du väljer stämningen BELLAGIO kan du ge ditt fordon 
en personlig stil. BELLAGIO är standardutrustad med matta 
skåpluckor som ger en verkligt modern stämning. Föredrar 
du glansiga blanka skåpluckor? Välj då högblanka skåpdörrar 
i sällskapsrummet (tillval).

Finns till serie C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION.  
Specifika funktioner beroende på modell: mer information finns på sidan inredning och tyger.

Nytt
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Ett nytt  
  boendeutrymme

Ditt favoritprogram  
på TV

Finsmakarna  
i centrum

Placera dig bekvämt i sällskapsrummet i din RAPIDO och titta 
på ditt favoritprogram samtidigt som du kan beundra designen 
på din nya TV-möbel.
Den som hör till serierna 80dF (utom 8086dF), DISTINCTION 
(utom i86) och M är ett verkligt designinslag. Den är perfekt 
integrerad i vardagsrummet och har plats för en 32 tums platt-
TV med bakgrundsbelysning och förvaring.

Att resa är också att ta sig tid. Att passa på att besöka marknader 
på jakt efter fina produkter och sedan laga något gott med 
utsikt över havet! 
RAPIDO har utvecklat två nya kök för att tillfredsställa din 
aptit. Båda två har vita och blanka lådfronter med mattsvarta 
handtag och ny beklädnad till köksfönstren och inbyggd 
kryddhylla.Köksavdelningen till DISTINCTION- och M-serien,  
med dess böjda mjuka design, är helt ny.

Nytt

Specifika funktioner beroende på modell: mer information på sidorna om 
standardutrustningar.
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Välbefi nnande  
   nattetid

Sov 
gott på kudden
Våra sängar har BULTEX®-skummadrasser som vilar på 
skiktlimmad spjälförsedd sängbotten med aluminiumram 
(multidirektionell fjädring till i1066, i1090). Den spjälförsedda 
sängbotten ger naturlig ventilation till madrassen, vilket 
förlänger dess livslängd och tillåter luft en att cirkulera på ett 
bättre sätt.
De skiktlimmade spjälorna gör att madrassen följer kroppens 
position och rörelse under sömnen.

Stilfulla nätter
Sovrum med mittensäng (utom 656F, 856F) har en helt ny stil. 
De tak hängda garderoberna med rundade hörn skapar en 
luft ig design.
Sängborden har också fått en modernare form och har nu 
öppna nischer. På kvällen ger bakgrundsbelysningen dig 
tillräckligt med ljus för att du ska kunna njuta av en god bok 
innan du somnar.

En 
välförtjänt vila
En ny händelserik dag går mot sitt slut. Du förtjänar en god 
natts sömn.
Så låt dig vaggas av komforten i ditt RAPIDO-sovrum.

Nytt

Specifi ka funktioner beroende på modell: mer information på sidorna om 
standardutrustningar.
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Sex förstärkta modeller 
med exklusiv utrustning

  Exklusiv yttre utsmyckning ULTIMATE LINE
  Alufälgar FIAT 15" (6F) eller 16" (80dF)
  Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) 
med värmereglering CP PLUS
  iNet för att styra värmesystemet på distans
  Tyger/TEP* med synliga sömmar: MILAN**
  ULTIMATE LINE-broderi på nackstöden på hyttens säten
  Värmespridning via bordsben i sällskapsrummet 
(8066dF, 8086dF, 8096dF ; utom vid teleskopiskt bordsben)
  Dimmer som indirekt lyser upp sällskapsrum och sovrum 
med olika intensitet
  Taklucka med bakgrundsbelyst TEP*
  Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst TEP*
  Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel

RAPIDOs nya signatur
En förstärkt standardutrustning för husbilar i den högre klassen, 
detta är målet för specialserien ULTIMATE LINE. Om du har valt en 
ULTIMATE LINE-modell kan du vara säker på att du har en unik husbil, 
om du så befi nner dig ombord på ditt fordon eller kopplar av 
ute under en paus.

* Polyamidbelagda tyger.
** Andra tyger att välja mellan.

666F | 686F | 696F | 8066dF | 8086dF | 8096dF
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SERIE C SERIE 6F* SERIE 8F SERIE 80dF SERIE DISTINCTION SERIE M

656F  6,79 m656F  6,79 m 856F  6,79 m856F  6,79 m 8086dF  7,20 m   2021 i86  7,25 m M96  7,54 m   

C86  6,99 m   2021C86  6,99 m   686F  7,20 m   2021686F  7,20 m   886F  7,20 m   2021886F  7,20 m   8096dF  7,49 m   2021                                                    i96  7,54 m    

696F  7,49 m   2021696F  7,49 m   896F  7,49 m896F  7,49 m i190  7,99 m    

i1090  8,79 m    

C55 6,72 m   2021C55 6,72 m   665F  7,49 m    665F  7,49 m    866F  7,49 m866F  7,49 m 8065dF  7,49 m    i66  7,54 m    M66  7,54 m   

666F  7,49 m   2021666F  7,49 m   8066dF  7,49 m   2021                                                     i165  7,99 m    

i1066  8,79 m    

C56  5,99 m   2021C56  5,99 m   883F  6,99 m883F  6,99 m 8094dF  7,49 m

20

För att välja 
din RAPIDO,
börja med 
att välja din 
inredningsvariant

PROFILMODELLERNA

Kompakta Profilmodeller på 
specialchassi FIAT

Profilmodeller på FIAT specialchassi 
med bredare spårvidd bak

Integralmodeller på FIAT-chassi 
med bredare spårvidd bak

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med
bredare spårvidd bak och dubbelgolv med 
förvaringsmöjligheter

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med 
bredare spårvidd bak och dubbelgolv med 
förvaringsmöjligheter

Integralmodeller på MERCEDES-AL-KO-chassi 
med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med 
förvaringsmöjligheter

ELEKTRISKT HÖJDJUSTERBAR 
MITTENSÄNG MED STORT 
FÖRVARINGSUTRYMME

Ej tillgänglig för 656F, 856F

ENKELSÄNGAR

FRANSK SÄNG
TVÄRSÄNG ÖVER 
LASTUTRYMMET
SÄNG I TAKET

ALDE SERIE

* Elektriskt justerbar säng som tillval till alla modeller i serie 6F.



SERIE C SERIE 6F* SERIE 8F SERIE 80dF SERIE DISTINCTION SERIE M

656F  6,79 m 856F  6,79 m 8086dF  7,20 m   20218086dF  7,20 m   i86  7,25 mi86  7,25 m M96  7,54 m   M96  7,54 m   

C86  6,99 m   2021 686F  7,20 m   2021 886F  7,20 m   2021 8096dF  7,49 m   2021                                                    8096dF  7,49 m   2021                                                    i96  7,54 m    i96  7,54 m    

696F  7,49 m   2021 896F  7,49 m i190  7,99 m    i190  7,99 m    

i1090  8,79 m    i1090  8,79 m    

C55 6,72 m   2021 665F  7,49 m    866F  7,49 m 8065dF  7,49 m    8065dF  7,49 m    i66  7,54 m    i66  7,54 m    M66  7,54 m   M66  7,54 m   

666F  7,49 m   2021 8066dF  7,49 m   2021                                                     8066dF  7,49 m   2021                                                     i165  7,99 m    i165  7,99 m    

i1066  8,79 m    i1066  8,79 m    

C56  5,99 m   2021 883F  6,99 m 8094dF  7,49 m8094dF  7,49 m
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INTEGRALMODELLERNA

Kompakta Profilmodeller på 
specialchassi FIAT

Profilmodeller på FIAT specialchassi 
med bredare spårvidd bak

Integralmodeller på FIAT-chassi 
med bredare spårvidd bak

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med
bredare spårvidd bak och dubbelgolv med 
förvaringsmöjligheter

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med 
bredare spårvidd bak och dubbelgolv med 
förvaringsmöjligheter

Integralmodeller på MERCEDES-AL-KO-chassi 
med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med 
förvaringsmöjligheter

ELEKTRISKT HÖJDJUSTERBAR 
MITTENSÄNG MED STORT 
FÖRVARINGSUTRYMME

Ej tillgänglig för 656F, 856F

ENKELSÄNGAR

FRANSK SÄNG
TVÄRSÄNG ÖVER 
LASTUTRYMMET
SÄNG I TAKET

ALDE TILLVAL

ALDE TILLVALALDE TILLVAL

ALDE TILLVALALDE SERIE

ALDE TILLVAL

ALDE SERIE

ALDE SERIE

ALDE SERIE

ALDE SERIE

ALDE SERIE
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Stig in i en helt ny dimension
Med C-serien antar resandet en helt ny dimension. Med 
sin kompakta exteriör tar de tre C-seriemodellerna 
dig med på nya äventyr.

Eft ersom de är lätthanterliga och smidiga kan du 
komma riktigt nära ditt resmål. Inuti hittar du samma 
komfort som i RAPIDOs profi lmodeller, och med 
det panoramiska soltaket SKYVIEW som ljusinsläpp.
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C55

6,72 m x 2,17 m6,72 m 2+2* 2+15

2021

2021

2021

C56

5,99 m x 2,17 m5,99 m2+2* 5

C86

6,99 m x 2,17 m6,99 m2+2* 4

2+1

2+1

115 cm

Kompakta Profi lmodeller på specialchassi FIAT

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.

Nytt

Nytt

Nytt

Höga
sängar DUO’SPACE
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Ny 
   serie C
De smidiga och mångsidiga modellerna i den nya C-serien 
öppnar nya horisonter för dig som vill njuta av din husbil utan att 
kompromissa med komforten. Den nya C-serien har all utrustning 
du behöver för ditt välbefi nnande, och du kommer att förvånas 
av dess kompakta yttre med en bredd på 2,17 m. C-serien fl yttar 
på spelplanens gränser!

Vilken stil!
Det panoramiska soltaket Skyview ger C-serien ett snyggt och modernt yttre. I perfekt harmoni: fl ytande och vackra linjer 
på utsidan och en insida som badar i ljus. Ny helgjuten baksida passar perfekt med nederdelens kjolar i aluminium. För 
att fullborda konstverket har C-serien en exklusiv yttre utsmyckning.

 Panoramiskt soltak SKYVIEW

Hytt med panoramisk sikt och helt i inredningens stil.
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Kök
  Ny köksdel:
-  Vita och blanka lådfronter 

med integrerade svarta och matta handtag
- Förvaringslådor med utökat utrymme
-  Lådor med centraliserad eldriven låsning
- Belysning under köksbänken

  Ny vit och blank plexibeklädnad till 
köksfönstren med integrerad kryddhylla 
och eluttag 230V och 12V
  Köksbänk med förlängningsskiva till köksdelen
  Stort kompressionskylskåp, 133 liter 
(90 liter till C55, C56)
  Kokplatta i mönstrat glas med 2 härdar 
och nedfällbart glaslock
  Inbyggd köksfl äkt med LED-ljussättning
  Kökskran i förkromad mässing 
med keramikpatron (C86)
  Förvaring med skjutdörrar (C56)

Badrum
  DUO’SPACE: badrum med svängbar vägg 
för att optimera utrymmet (C55)
  Spjälgaller av teaktyp i duschen (C55, C56)
  Rektangulärt termoformat designhandfat 
med mixerkran i förkromad mässing 
med keramikpatron (C86)
  Duschkolumn i skiff ergrå plexi
  Takfönster med mörkläggningsgardin 
och myggnät samt torkställning
  Badrumstillbehör i förkromat utförande
  Lättstädat termoformat toarum 
med kassettoa (utom C56)

Sovrum
  Ny stämning i sovrummet (C86):
-  Tak hängda garderoberna med låssystem 

push lock
- Rundad form på skåpdörren
-  Moderniserad sänggavel med öppna nischer 

med USB- och 12V-uttag
-  Bakgrundsbelysning på 

mattsvart list på den övre delen
  Ny bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel
  Permanent säng med tålig 
BULTEX®-skummadrass med skiktlimmad 
spjälförsedd sängbotten med aluminiumram
  Förlängning av bädden vid fotändan (C56) 
  Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI 
i sovrummet för en extra TV (C55, C86)

Bilens utrustning
  Centrallås för dörrar till bodelen 
och förarhytten
  Funktion ”coming home” med automatisk 
belysning ovanför regnskyddet

Hyttens utrustning
  Mugghållare
  Hyttdörrar med elektriska fönsterhissar
  Läslampa TOUCH i hytten
  Lättunderhållen golvbeläggning 
mellan förarhytt/bodel
  Broderi** på nackstöden till hyttens säten

* Polyamidbelagda tyger. 
** Reliefdekor vid lyxiga tyger. För en fullständig förteckning över utrustningar, se den tekniska manualen.

  100 % polyester
  Struktur med polyuretan

Standardutrustningar

Stämning
  Ny inredning BELLAGIO:
- Nya rena linjer
- Hytt helt i inredningens stil
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
-  Matt design till skåpdörrarna 

(blank som tillval)
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Ny beläggning till dörren 

och kantband i krom
- Låssystem push lock
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

i ny mörk laminatbeklädnad
- Nya gardiner

  Ny inredning NACARAT:
- Nya rena linjer
- Hytt helt i inredningens stil
- Ny stämning
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
-  Vita högblanka skåpdörrar i sällskapsrummet
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Ny beläggning till dörren 

och kantband i krom
- Låssystem push lock
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

med laminatbeklädnad i ljus mineral
  Stämningsbelysning 100 % LED 
i sällskapsrum, kök och sovrum

Sällskapsrum
  Höjdjusterbara nackstöd 
(soff a vänd mot vägen)
  Säte vänd mot vägen som vänds mot 
sällskapsrummets soff or, mitt emot varandra
  Armstöd till sätena i sällskapsrummet (C86)
  Gott om svängrum i sällskapsrummet 
(inget trappsteg)
  Ny öppen TV-Möbel avpassad för 22 tums 
skärm (C86)
  Laminatbeklädd bord med kant i massivt 
trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)
  Nytt fäste under skåpen med integrerat 
USB-uttag och dimmer
  Magnetiserade ryggstöd på sätena som gör 
att de snabbt kan vändas mot vägen (C86)
  Sällskapsrum konvertibelt till tillfällig 
bäddplats för 1 person

Konstruktion
  100 % stöttålig polyester: 
tak, väggar och skyddande fundament
  Karosstruktur golv med polyuretan
  Isolering Styrofoam®

Kaross fönster och dörrar
  Panoramiskt soltak SKYVIEW: 
- Utsida i modern design
-  Krökt anti-UV-behandlat lamellglas 

med hissgardin
- Hytt med panoramisk sikt
- Värmeutblås SKYVIEW

  Ny helgjuten baksida:
-  Bakspoiler med en extra integrerad 

bromsbelysning
-  Snygg bakskärm med inbyggd baklykta
- Ny bakre kofångare med lysdioder
- Förberedd för integrerad backkamera
- RAPIDO-logo i krom mot svart bakgrund

  Kjolar av aluminium
  Exklusiv yttre utsmyckning
  Blank svart front
  Dubbla fönster i bodelen med fönsterbåge 
av polyuretan med hissgardin och myggnät
  Elmanövrerat fotsteg för tillgång till bodelen

Värme
  Värmesystem Combi DIESEL 
med värmereglering CP PLUS

Förvaring
  Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
  LED-ljusskena i lastutrymmets tak

Kompakta Profi lmodeller på specialchassi FIAT
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Som tillval
PACK SELECT

Med ännu mer utrustning

  Integrerad backkamera med 
mörkerseende

  DAB KENWOOD® multimediastation 
med 6,2 tums skärm

  Farthållare med fartbegränsare
  ESC för husbil med ASR (antisladd), 
ROM (rullningsreduktion) och starthjälp 
i backe

  Yttre elektrisk backspegel 
med defroster

  Höjdjusterbara säten i hytten
  Isotermiska neddragbara gardiner 
på hyttdörrar och med skenor till 
vindrutan
  Dörr till bodelen med 2-punktslås 
och fönster
  Myggnät till dörren
  En extra fjärrnyckel (PLIP)
  Ett extra bodelsbatteri

Omvandling till bäddplats En extra plats

Konvertera snabbt ditt sällskapsrum till tillfällig extra 
bäddplats så att 3 personer kan sova i fordonet.

Gäster på middag? 
Fäll ner det extra sätet så att 5 personer får plats vid matbordet 
(utom C86).

Säten som vänds 
mot vägen

Enkelt och snabbt och kräver inga ytterligare 
komponenter. Det fi nns dessutom ett förvaringsutrymme 
i sällskapsrummets soff or.



C56
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Ett komplett sortiment

Redan vid lanseringen erbjuder den nya C-serien tre olika 
inredningar: fransk dubbelsäng, enkelsängar eller mittensäng. 
Med längder från 5,99 m till 6,99 m så hittar du lätt rätt modell 
för dina behov.

Var fri, överallt,  
hela tiden

Den nya kompakta C-serien skapar nya möjligheter i ditt 
resande. Upplev friheten som C-serien ger dig och utforska 
nya horisonter. 
Tack vare den rikliga standardutrustningen kan du resa 
obegränsat.

Kompakta Profilmodeller på specialchassi FIAT



C56

C56
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C86 C86
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Kompakta Profi lmodeller på specialchassi FIAT
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Välbefi nnandet 
börjar här
Serien 6F förstärker RAPIDOs expertis och känsla för 
vackra former – in i minsta detalj. Denna serie, med 
generös standardutrustning , erbjuder en vacker 
omdefi nierad interiör där ljuset är en ständig gäst.

På utsidan kan du beundra husbilens design med det 
framtill utskjutande överhänget och den moderna 
utsmyckningen.
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656F

6,79 m x 2,35 m6,79 m 2+2*
2+1

    2+2**4

665F

7,49 m x 2,35 m7,49 m2+3*

80 cm

120 cm

5

666F

7,49 m x 2,35 m7,49 m2+2* 5

34

2+1
    2+2+1**

2+1
    2+2**

2021

Profi lmodeller på FIAT specialchassi med bredare spårvidd bak

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.
** Tillval säng i taket.

Låga
sängar

Höga
sängar

ALDE
standard

Nytt
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686F

7,20 m x 2,35 m7,20 m2+2* 4

696F

7,49 m x 2,35 m7,49 m2+2* 5
2+1

    2+2**

2+1
    2+2**

2021

2021

Säten som vänds 
mot vägen

Enkelt och snabbt och kräver inga ytterligare komponenter. 
Det fi nns dessutom ett förvaringsutrymme i sällskapsrummets 
soff or.

Nytt

Nytt
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Kök
 Ny köksdel:
-  Vita och blanka lådfronter 

med integrerade mattsvarta handtag
- Förvaringslådor med utökat utrymme
-  Lådor med centraliserad eldriven låsning
- Belysning under köksbänken

  Ny vit och blank plexibeklädnad till 
köksfönstren med integrerad kryddhylla 
och eluttag 230V och 12V
  Köksbänk med förlängningsskiva (utom 665F)
  Borttagbar serveringslucka (665F)
  Stort AES-kylskåp, 149 L (142L till 656F, 686F)
  Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål 
med egna svarta lock och piezo-tändning 
(tillval 3 brännare)
  Inbyggd köksfl äkt med LED-ljussättning
  Kökskran i förkromad mässing 
med keramikpatron

Badrum
  Rektangulärt handfat med termoformad 
mixerkran i förkromad mässing
med keramikpatron (utom 656F)
  Duschkolumn i skiff ergrå plexi
  Takfönster med mörkläggningsgardin 
och myggnät samt torkställning
  Badrumstillbehör i förkromat utförande
  Lättstädat termoformat toarum med kassettoa 
(utom 656F, 665F)

Sovrum
 Ny stämning i sovrummet (686F, 696F):
-  Tak hängda garderoberna med låssystem 

push lock
- Rundad form på skåpdörren
-  Moderniserad sänggavel med öppna nischer 

med USB- och 12V-uttag
-  Bakgrundsbelysning på mattsvart list 

på den övre delen
 Ny bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel
  Permanent säng med tålig 
BULTEX®-skummadrass med skiktlimmad 
spjälförsedd sängbotten med aluminiumram
  Infällbar mittensäng (686F, 696F)
  Stor förvaringslåda på framsidan 
av mittensängen (686F, 696F)
  Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI 
i sovrummet för en extra TV

Bilens utrustning
  Centrallås för dörrar till bodelen 
och förarhytten
  Funktion ”coming home” med automatisk 
belysning ovanför regnskyddet

Hyttens utrustning
  Mugghållare
  Hyttdörrar med elektriska fönsterhissar
  Läslampa TOUCH i hytten
  Lättunderhållen golvbeläggning 
mellan förarhytt/bodel
  Broderi** på nackstöden till hyttens säten

* Polyamidbelagda tyger. 
** Reliefdekor vid lyxiga tyger. För en fullständig förteckning över utrustningar, se den tekniska manualen.

  100 % polyester
  Struktur med polyuretan
  Med eller utan säng i taket

Stämning
  Ny inredning BELLAGIO:
- Nya rena linjer
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
-  Matta skåpdörrar (blanka som tillval)
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Ny beläggning till dörren och kantband 

i krom
- Låssystem push lock
-  Upplyst hylla under överskåp
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

i ny mörk laminatbeklädnad
 - Nya gardiner

 Ny inredning NACARAT:
- Nya rena linjer
- Ny stämning
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
-  Vita högblanka skåpdörrar i sällskapsrummet
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Ny beläggning till dörren och kantband 

i krom
- Låssystem push lock
- Upplyst hylla under överskåp
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

med laminatbeklädnad i ljus mineral
  TEP*-band i hytten med RAPIDO-broderiet 
och dubbla synliga sömmar
  Stämningsbelysning 100 % LED i sällskapsrum, 
kök och sovrum

Sällskapsrum
  Höjdjusterbara nackstöd 
(soff a vänd mot vägen)
  Säte vänd mot vägen som vänds mot 
sällskapsrummets soff or, mitt emot varandra
 Armstöd till sätena i sällskapsrummet
  Gott om svängrum i sällskapsrummet 
(inget trappsteg)
 Öppen TV-Möbel avpassad för 22 tums skärm
  Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä 
(NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)
  Nytt fäste under skåpen med integrerat USB-
uttag och dimmer
  Magnetiserade ryggstöd på sätena som gör 
att de snabbt kan vändas mot vägen

Konstruktion
  100 % stöttålig polyester: 
tak, väggar och skyddande fundament
  Karosstruktur golv med polyuretan
  Isolering Styrofoam®

 Kaross fönster och dörrar
  Utskjutande överhäng design
  Panoramiskt soltak
  Ny helgjuten baksida:
- Bakspoiler med en extra integrerad 
bromsbelysning
-  Snygg bakskärm med inbyggd baklykta
- Ny bakre kofångare med lysdioder
- Förberedd för integrerad backkamera
-  RAPIDO-logo i krom mot svart bakgrund

  Glansig svart front
  Dubbla fönster i bodelen med fönsterbåge 
av polyuretan med hissgardin och myggnät
  Dörr bodel L: 540 mm (modeller ≥ 7,49 m)

Värme
  Värmesystem ALDE Comfort Plus Arctic (665F)
  Värmesystem TRUMA Combi 4 
med värmereglering CP PLUS (656F)
  Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) 
med värmereglering CP PLUS 
(666F, 686F, 696F)
  Automatisk gasomvandlare 
med anti-crash-system som tillåter körning 
med gasvärme

Förvaring
  Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
  LED-ljusskena i lastutrymmets tak

Profi lmodeller på FIAT specialchassi med bredare spårvidd bak

Standardutrustningar
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Som tillval
PACK SELECT

Med ännu mer utrustning

  Integrerad backkamera 
med mörkerseende
  DAB KENWOOD® multimediastation 
med 6,2 tums skärm
  Farthållare med fartbegränsare
  ESC för husbil med ASR (antisladd), 
ROM (rullningsreduktion) och starthjälp 
i backe 
  Yttre elektrisk backspegel 
med defroster
  Höjdjusterbara säten i hytten

  Isotermiska neddragbara gardiner 
på hyttdörrar och med skenor 
till vindrutan
  Dörr till bodelen med 2-punktslås 
och fönster och integrerad 
avfallsbehållare
  Myggnät till dörren
  Automatisk gasomvandlare 
Duo Control
  En extra fjärrnyckel (PLIP)

Elektriskt justerbar säng som tillval till alla modeller

  Beklädnad av underdel till taksäng med direkt och indirekt 
belysning
  I överensstämmelse med bodelens stil
Gardin för insynsskydd

  Förvaringsnät
  Spjälförsedd sängbotten och BULTEX-skummadrass®
 Höjd under taksäng: 1,93 m
  Höjd från tak till madrass mellan 65 cm till 85 cm



696F
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Profi lmodeller på FIAT specialchassi med bredare spårvidd bak
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En egen identitet

Med eller utan 
säng i taket

Det utskjutande överhänget till 6F-serien ger modellerna en 
modern och fl ytande silhuett
Och det har krönts med namnet RAPIDO i krom. Stötfångarna 
är särskilt utformade för att passa perfekt till detta utskjutande 
överhäng.

Utforma din 6F-serie så som du vill ha den.
Elektriskt justerbar dubbelbädd som tillval till alla modeller. 
På så vis får ni 4 bäddplatser i ert fordon (t.o.m. 5 bäddplatser 
i665F).

Upplev det exklusiva 
i våra 3 ULTIMATE LINE-
modeller
Söker du en mer exklusiv modell?
Välj mellan tre modeller i specialserien ULTIMATE LINE: 666F, 
686F, 696F. De ger dig även en mer exklusiv utrustningsnivå.
Som bonus, och för en oöverträff ad look, kan du välja en järngrå 
metallisk färgsättning till förarhytten (tillval ULTIMATE LINE).



666F

666F 666F

40

Profi lmodeller på FIAT specialchassi med bredare spårvidd bak
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Frankrikes hela charm 
i en husbil
Aldrig har livsstilen varit så förförisk som med 8F-serien. 
Den ingår i RAPIDOs familj av integralmodeller.

Förbered dig på att falla pladask för husbilens charm 
där en chic interiör förstärks av frontens vackra linjer.
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856F

6,79 m x 2,35 m6,79 m 2+2*
2+2

    2+1**4

866F

7,49 m x 2,35 m7,49 m2+2*

126 cm

5

883F

6,99 m x 2,35 m6,99 m2+2* 5

44

2+2
    2+1**

2+2
    2+1**

Integralmodeller på FIAT-chassi med bredare spårvidd bak

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.
** Tillval utan säng i hytten.

Höga
sängar
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886F

7,20 m x 2,35 m7,20 m

2021

2+2* 4

896F

7,49 m x 2,35 m7,49 m2+2* 5
2+2

    2+1**

2+2
    2+1**

Säten som vänds 
mot vägen

Enkelt och snabbt och kräver inga ytterligare komponenter. 
Det fi nns dessutom ett förvaringsutrymme i sällskapsrummets 
soff or.

Nytt
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Kök
  Ny köksdel:
-  Vita och blanka lådfronter 

med integrerade mattsvarta handtag
- Förvaringslådor med utökat utrymme
- Lådor med centraliserad eldriven låsning
- Belysning under köksbänken

  Ny vit och blank plexibeklädnad till 
köksfönstren med integrerad kryddhylla 
och eluttag 230V och 12V
  Köksbänk med förlängningsskiva till köksdelen
  Stort AES-kylskåp, 149 L (142 L till 856 F, 886F)
  Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål 
med egna svarta lock och piezo-tändning 
(tillval 3 brännare)
  Inbyggd köksfl äkt med LED-ljussättning
  Kökskran i förkromad mässing 
med keramikpatron

Badrum
  Rektangulärt designhandfat med termoformad 
mixerkran i förkromad mässing 
med keramikpatron (866F, 886F, 896F)
  Duschkolumn i skiff ergrå plexi
  Takfönster med mörkläggningsgardin 
och myggnät samt torkställning
  Badrumstillbehör i förkromat utförande
  Lättstädat termoformat toarum 
med kassettoa (utom 856F)

Sovrum
  Ny stämning i sovrummet (886F, 896F):
-  Tak hängda garderoberna med låssystem 

push lock
- Rundad form på skåpdörren
-  Moderniserad sänggavel med öppna nischer 

med USB- och 12V-uttag
-  Bakgrundsbelysning på mattsvart list 

på den övre delen
  Ny bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel
  Permanent säng med madrass 
med skiktlimmad spjälförsedd sängbotten 
med aluminiumram och permanent säng 
med tålig BULTEX®-skummadrass
  Infällbar mittensäng (886F, 896F)
  Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI 
i sovrummet för en extra TV

Bilens utrustning
  Exteriöra backspeglar som till buss, färgton vit
  Centrallås för dörrar till bodelen 
och förarhytten
  Funktion ”coming home” med automatisk 
belysning ovanför regnskyddet och det 
elmanövrerade fotsteget

Hyttens utrustning
  Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, 
uppfällbar(a) med hjälp av dämpare och 
skummadrass i BULTEX®
  Mugghållare
  Förardörr med elfönsterhiss
  Broderi** på nackstöden till hyttens säten

* Polyamidbelagda tyger. 
** Reliefdekor vid lyxiga tyger. För en fullständig förteckning över utrustningar, se den tekniska manualen.

  100 % polyester
  Struktur med polyuretan
  Inre förvaringslådor

Stämning
  Ny inredning BELLAGIO:
- Nya rena linjer
-  Horisontella linjer av trä för 

mer modernitet
-  Matt design till skåpdörrarna 

(blank som tillval)
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Ny beläggning till dörren och kantband 

i krom
- Låssystem push lock
-  Upplyst hylla under överskåp
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

i ny mörk laminatbeklädnad
- Nya gardiner

  Ny inredning NACARAT:
- Nya rena linjer
- Ny stämning
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
-  Vita högblanka skåpdörrar i sällskapsrummet
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Ny beläggning till dörren och kantband 

i krom
- Låssystem push lock
-  Upplyst hylla under överskåp
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

med laminatbeklädnad i ljus mineral
  Undersida med tep*-beklädnad till sängen
  RAPIDO-broderi på hyttsängens skyddskant
  Stämningsbelysning 100 % LED i sällskapsrum, 
kök och sovrum

 Sällskapsrum
  Säte vänd mot vägen som vänds mot soff a mitt 
emot varandra
  Armstöd till sätena i sällskapsrummet
  Gott om svängrum i sällskapsrummet 
(inget trappsteg)
  Öppen TV-Möbel avpassad för 22 tums skärm
  Laminatbeklädd bord med kant i massivt 
trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)
  Nytt fäste under skåpen med integrerat USB-
uttag och dimmer
  Magnetiserade ryggstöd på sätena som gör 
att de snabbt kan vändas mot vägen

Konstruktion
  100 % stöttålig polyester: 
tak, väggar och skyddande fundament
  Karosstruktur golv med polyuretan
  Isolering Styrofoam®

Kaross fönster och dörrar
  Elegant framsida med varselljus med lysdioder
  Stor vindruta med vidvinkelssikte
  Ny helgjuten baksida:
-  Bakspoiler med en extra integrerad 

bromsbelysning
-  Snygg bakskärm med inbyggd baklykta
- Ny bakre kofångare med lysdioder
- Förberedd för integrerad backkamera
- RAPIDO-logo i krom mot svart bakgrund

  Dubbla fönster i bodelen med fönsterbåge 
av polyuretan med hissgardin och myggnät
  Elmanövrerat fotsteg för tillgång till bodelen
  Dörr bodel L: 540 mm (modeller ≥ 7,49 m)

Värme
  Värmesystem TRUMA Combi 6 
med värmereglering CP PLUS
  Automatisk gasomvandlare med anti-crash-
system som tillåter körning med gasvärme

Förvaring
  Inre förvaringslådor under golvet
  Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
  LED-ljusskena i lastutrymmets tak

Integralmodeller på FIAT-chassi med bredare spårvidd bak

Standardutrustningar
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Som tillval
PACK SELECT

Med ännu mer utrustning

  Integrerad backkamera 
med mörkerseende

  DAB KENWOOD® multimediastation 
med 6,2 tums skärm

  Farthållare med fartbegränsare
  ESC för husbil med ASR (antisladd), 
ROM (rullningsreduktion) 
och starthjälp i backe

  Yttre elektrisk backspegel 
med defroster

  Höjdjusterbara säten i hytten

  Isolerande dubbelveckad gardin 
till vindrutan: upp/ner (solskydd) 
och ner/upp (insynsskydd) 
  Dörr med 2-punktslås till förarhytten
  Dörr till bodelen med 2-punktslås 
och fönster och integrerad 
avfallsbehållare
  Myggnät till dörren
  Automatisk gasomvandlare 
Duo Control
  En extra fjärrnyckel (PLIP)

Isolerande dubbelveckad gardin till vindrutan - PACK SELECT

Yttre förvaringslåda med skenor Inre förvaringslåda

Upp/ner (solskydd).

Lås med nyckel.   Exklusivt tillval Serie 8F.  Lucka i sällskapsrummet fi nns för att komma åt utrymmena inifrån.

Ner/upp (insynsskydd).



886F
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Ny 886F

856F: kompaktmodellen 
med de stora utrymmena

Stärkt av sin framgång med 686F, 8086dF och i86 erbjuder RAPIDO 
mittensäng med soff or mitt emot varandra även till serien 8F. 
Modell 886F hittar lätt sin plats i RAPIDO 2021-kollektionen. Den 
har plockat upp de äldre modellernas framgångsrika inslag: ett 
stort öppet sällskapsrum med soff or med armstöd mitt emot 
varandra och en 150 cm bred XL-säng.

856F är en kompakt husbil med optimerade utrymmen. Den 
följer trenden med soff or mitt emot varandra i sällskapsrummet, 
och behåller samtidigt mittensängen med det bekväma 
formatet 135 x 195 cm.

Integralmodeller på FIAT-chassi med bredare spårvidd bak



886F

886F
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856F
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Integralmodeller på FIAT-chassi med bredare spårvidd bak
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866F

866F 866F
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Integralmodeller på FIAT-chassi med bredare spårvidd bak



896F

896F 896F
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Dubbelgolv med förvaringsutrymme, 
en lyx för alla
RAPIDO dubbelgolv med förvaringsmöjligheter som 
är åtkomliga utifrån och med öppningar som gör det 
möjligt att lagra stolar och ett fällbart bord.
Dessutom med det tekniska dubbelgolvets alla 

fördelar, det vill säga förvaring av färskvatten och 
spillvatten, vilket frigör mycket utrymme och skapar 
härliga volymer. Ännu mer svängrum eft ersom 
golvytan är plan i fordonet.
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8065dF

2+2*
2+2

    2+1**5

8066dF

2+2*

120 cm

93 cm

5

8086dF

2+2* 4

2+2
    2+1**

2+2
    2+1**

7,49 m x 2,35 m

7,49 m x 2,35 m

7,20 m x 2,35 m

56

2021

2021

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med förvaringsmöjligheter

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.
** Tillval utan säng i hytten.

Höga
sängar

Låga
sängar

ALDE
standard

ALDE
tillval

Nytt

Nytt
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8094dF

7,49 m x 2,35 m7,49 m2+2* 5+5

8096dF

7,49 m x 2,35 m7,49 m2+2* 5
2+2

    2+1**

2+2
    2+1**

57

2021

Säten som vänds 
mot vägen

Enkelt och snabbt och kräver inga ytterligare komponenter. 
Det fi nns dessutom ett förvaringsutrymme i sällskapsrummets 
soff or.

ALDE
tillval

Nytt
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Kök
  Ny köksdel:
-  Vita och blanka lådfronter 

med integrerade mattsvarta handtag
-  Förvaringslådor med utökat utrymme
-  Lådor med centraliserad eldriven låsning
-  Belysning under köksbänken

  Ny vit och blank plexibeklädnad till 
köksfönstren med integrerad kryddhylla 
och eluttag 230V och 12V
  Köksbänk med förlängningsskiva till köksdelen
  Stort kylskåp 167 L med platt dörr 
(142 liter till 8086dF)
  Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål 
med egna svarta lock och piezo-tändning 
(tillval 3 brännare)
  Inbyggd köksfl äkt med LED-ljussättning
  Kökskran i förkromad mässing 
med keramikpatron

Badrum
  Rektangulärt termoformat designhandfat 
med mixerkran i förkromad mässing 
med keramikpatron
  Duschkolumn i skiff ergrå plexi
  Takfönster med mörkläggnings gardin 
och myggnät samt torkställning
  Badrumstillbehör i förkromat utförande
  Lättstädat termoformat toarum 
med kassettoa (utom 8065dF)

Sovrum
  Ny stämning i sovrummet (8086dF, 8096dF):
-  Tak hängda garderoberna med låssystem 

push lock
- Rundad form på skåpdörren
-  Moderniserad sänggavel med öppna nischer 

med USB- och 12V-uttag
-  Bakgrundsbelysning på 

mattsvart list på den övre delen
-  Bakgrundsbelysning till tak hängda 

garderoberna
  Ny bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel
  Permanent säng med tålig 
BULTEX®-skummadrass med skiktlimmad 
spjälförsedd sängbotten med aluminiumram
  Infällbar mittensäng
  Stor förvaringslåda på framsidan 
av mittensängen
  Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI 
i sovrummet för en extra TV

Bilens utrustning
  Exteriöra backspeglar som till buss, färgton vit
  Centrallås för dörrar till bodelen 
och förarhytten
  Funktion ”coming home” med automatisk 
belysning ovanför regnskyddet och det 
elmanövrerade fotsteget

Hyttens utrustning
  Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, 
uppfällbar(a) med hjälp av dämpare 
och skummadrass i BULTEX®
  Mugghållare
  Förardörr med elfönsterhiss
  Förutrustad för litiumbatteri - SUPER B READY
  Broderi** på nackstöden till hyttens säten

* Polyamidbelagda tyger. 
** Reliefdekor vid lyxiga tyger. För en fullständig förteckning över utrustningar, se den tekniska manualen.

Stämning
  Ny inredning BELLAGIO:
- Nya rena linjer
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
-  Matta skåpdörrar (blanka som tillval)
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Ny beläggning till dörren och kantband i krom
- Låssystem push lock
-  Upplyst hylla under överskåp
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

i ny mörk laminatbeklädnad
- Nya gardiner

  Ny inredning NACARAT:
- Nya rena linjer
- Ny stämning
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
-  Vita högblanka skåpdörrar i sällskapsrummet
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Ny beläggning till dörren och kantband i krom
- Låssystem push lock
-  Upplyst hylla under överskåp
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

med laminatbeklädnad i ljus mineral
  Undersida med tep-beklädnad till sängen 
och ditsydda LED-ljuspunkter
  RAPIDO-broderi på hyttsängens skyddskant
  Stämningsbelysning 100 % LED 
i sällskapsrum, kök och sovrum

Sällskapsrum
  Säte vänd mot vägen som vänds mot 
sällskapsrummets soff or, mitt emot varandra
  Armstöd till sätena i sällskapsrummet
  Gott om svängrum i sällskapsrummet 
(inget trappsteg)
  Ny TV-Möbel avpassad för 32 tums skärm 
med bakgrundsbelysning och förvaring 
(utom 8086dF)
  Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä 
(NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)
  Nytt fäste under skåpen med integrerat USB-
uttag och dimmer
  Magnetiserade ryggstöd på sätena 
som gör att de snabbt kan vändas mot vägen

Konstruktion
  100 % stöttålig polyester: 
tak, väggar och skyddande fundament
  Karosstruktur golv med polyuretan
  Lastutrymme i polyuretan med hög hållfasthet
  AL-KO-chassi fristående hjulupphängning
  Isolering Styrofoam®

Kaross fönster och dörrar
  Elegant framsida med varselljus med lysdioder
  Stor vindruta med vidvinkelssikte
  Ny helgjuten baksida:
-  Bakspoiler med en extra integrerad 

bromsbelysning
-  Snygg bakskärm med inbyggd baklykta
- Ny bakre kofångare med lysdioder
- Förberedd för integrerad backkamera
- RAPIDO-logo i krom mot svart bakgrund
- Förkromad utsmyckningslist

  Dubbla fönster i bodelen med fönsterbåge 
av polyuretan (utom vänster baktill i 8094dF), 
hissgardin och myggnät
  Elmanövrerat fotsteg för tillgång till bodelen
  Bakgrundsbelysning till bodelens insteg som 
tänds när dörren öppnas
  Dörr bodel L: 540 mm (modeller ≥ 7,49 m)

Värme
  Värmesystem ALDE Comfort Plus Arctic (tillval 
till 8066dF, 8096dF; standard till 8065dF)
   Värmesystem TRUMA Combi 6
med värmereglering CP PLUS (8094dF/
6 EH till 8066dF, 8086dF, 8096dF)
  Värmespridning via bordsben i 
sällskapsrummet (8065dF, 8066dF, 8086dF, 
8096dF - utom vid teleskopiskt bordsben)
  TRUMA-värmeutblås i vindrutan 
för att evakuera kondens 
(ej kompatibel med WEBASTO)
  Automatisk gasomvandlare 
med anti-crash-system som tillåter körning 
med gasvärme

Förvaring
  Dubbelgolv med längsgående 
förvaringsutrymme med åtkomst inifrån 
och utifrån
  Dubbelgolv med uppvärmda 
förvaringsmöjligheter och belysning
  Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme

  100 % polyester
  Struktur med polyuretan
 Dubbelgolv med förvaringsutrymme

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med förvaringsmöjligheter

Standardutrustningar
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Som tillval
PACK SELECT+

Med ännu mer utrustning

  Integrerad backkamera 
med mörkerseende

  Multimediastation DAB KENWOOD® 
med 7 tums skärm och APPLE CAR 
PLAY/ANDROID AUTO-funktioner

 Farthållare med fartbegränsare
  ESC för husbil med ASR (antisladd), 
ROM (rullningsreduktion) 
och starthjälp i backe

  Traction+ med Hill Descent Control
  Yttre elektrisk backspegel 
med defroster

  Höjdjusterbara säten i hytten

  Isolerande dubbelveckad gardin 
till vindrutan: upp/ner (solskydd) 
och ner/upp (insynsskydd) 
  Dörr med 2-punktslås till förarhytten
  Dörr till bodelen med 2-punktslås 
och fönster och integrerad 
avfallsbehållare
  Myggnät till dörren
  Automatisk gasomvandlare 
Duo Control
  En extra fjärrnyckel (PLIP)

Dubbelgolv med förvaringsutrymme Multimediastation - PACK SELECT+

Få det bästa av multimedia med den stora pekskärmen. 
Och som en bonus, kommer du åt telefonens innehåll 
och vissa applikationer med hjälp av APPLE CAR PLAY/
ANDROID AUTO-funktionerna.

  Max förvaringsutrymme, åtkomligt inifrån och utifrån
  Dubbelgolv med uppvärmda förvaringsmöjligheter 
och belysning

  Färskvattentank / Gråvattentank isolerad / uppvärmt
  Slätt golv inne i bodelen, inga trappsteg
  Förstärkt ljudisolering
  Värmeisoleringen bidrar till att hålla en behaglig 
rumstemperatur i bodelen

  Utrymme för förvaring i bodelen frigörs (all teknisk utrustning 
förvaras i det dubbla golvet)

  Sänkt tyngdpunkt för optimal stadga
  Inredningens TITAN-beklädnad ger hög hållfasthet 
och lång livslängd

Isolerande dubbelveckad gardin till vindrutan - PACK SELECT+

Upp/ner (solskydd). Ner/upp (insynsskydd).
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61

SE
RI

E 
80

dF

8066dF  
En front med stil

8094dF: sällskapsrummet  
på hedersplats

Modellerna i serie 80dF visar upp en front i modern design. 
Fronten på 80dF-seriens modeller är från DISTINCTION-
serien och har samma avancerad finish som utmärker alla  
RAPIDO-produkter.

8094dF har två sällskapsrum som rymmer upp till 10 gäster. 
Längst bak har 8094dF ett stort sällskapsrum som kan utrustas 
med PACK CINEMA.
Denna LED-videoprojektor med stor skärm gör att du kan 
förvandla ditt fordon till en riktigt biografsalong.

Upplev våra 3 exklusiva 
modeller i ULTIMATE LINE
Söker du en mer exklusiv modell? 
Välj mellan tre modeller i specialserien ULTIMATE LINE: 8066dF, 
8086dF, 8096dF.
De ger dig även en mer exklusiv utrustningsnivå.
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En design med 
verklig «French Touch»
DISTINCTIONs innovativa teknik skiljer den från andra 
husbilar: kylargrillens vackra linjer, dubbelgolv med 
förvaringsmöjligheter, kaross av 100 % polyester, 
paneler med 100 % polyuretanförstärkning, 
styrofoam®-isolering på 30 mm ...

Och i inredningen återfi nns den lyxiga yacht-stilen 
med ädelträ och moderna linjer, och den eleganta 
instrumentpanelen med synliga sömmar.
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i66

i86

i96

2+2*

2+2*

2+2*

2+2
    2+1**

2+2
    2+1**

2+2
    2+1**

5

4

5

120 cm

66

7,54 m x 2,35 m

7,25 m x 2,35 m

7,54 m x 2,35 m

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med förvaringsmöjligheter

Säten som vänds 
mot vägen

Enkelt och snabbt och kräver inga ytterligare komponenter. 
Det fi nns dessutom ett förvaringsutrymme i sällskapsrummets 
soff or.

Höga
sängar

ALDE
standard

ALDE
tillval



i165

i190

i1066

i1090

2+3*

2+3*

2+3*

2+3*

2+2+2
    2+2**

2+2+2
    2+2**

2+2+1

2+2+1

7

7

7

7

93 cm

120 cm
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7,99 m x 2,35 m

7,99 m x 2,35 m

8,79 m x 2,35 m

8,79 m x 2,35 m

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.
** Tillval utan säng i hytten.

Låga
sängar

Höga
sängar

ALDE
standard

ALDE
standard

ALDE
standard

ALDE
standard
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  Stort kylskåp 177 L (142 L till i86) 
med dubbelgängad platt dörr 
(öppnas vänster eller höger)
  TechTower: kombinerat kylskåp 
och ugn (i165, i190)
  Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål 
med egna svarta lock och piezo-tändning 
(tillval 3 brännare)
  Inbyggd köksfl äkt med LED-ljussättning
  Kökskran i förkromad mässing 
med keramikpatron

Badrum
  Rektangulärt termoformat designhandfat 
med mixerkran i förkromad mässing 
med keramikpatron
  Takfönster med mörkläggningsgardin 
och myggnät och torkställning
  Badrumstillbehör i förkromat utförande
  Lättstädat termoformat toarum 
med kassettoa (utom i165)

Sovrum
  Ny stämning i sovrummet (i86, i96, i190):
-  Tak hängda garderoberna med låssystem 

push lock
- Rundade former på skåpdörren
-  Moderniserad sänggavel med öppna nischer 

med USB- och 12V-uttag
-  Bakgrundsbelysning på mattsvart list 

på den övre delen
-  Bakgrundsbelysning till tak hängda 

garderoberna
  Ny bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel
  Permanent säng med madrass 
med skiktlimmad spjälförsedd sängbotten 
med aluminiumram och permanent säng 
med tålig BULTEX®-skummadrass
  Infällbar mittensäng
  Elektrisk höjdjusterbar mittensäng (30 cm) 
med stort förvaringsutrymme
  Stor förvaringslåda på framsidan 
av mittensängen
  Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI 
i sovrummet för en extra TV
  Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst TEP*

Bilens utrustning
  Exteriöra backspeglar som till buss: 
elstyrda, med avfrostning och dubbel sikt 
(Fast vidvinkelspegel)/tvåfärgad
  Varselljus med lysdioder
  Centrallås för dörrar till bodelen 
och förarhytten
  Funktion ”coming home” 
med automatisk belysning ovanför 
regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget
  Alufälgar FIAT 16" 

Hyttens utrustning
  AGUTI-vridstolar i hytten i samma färg 
som i bodelen
  Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, 
uppfällbar(a) med hjälp av dämpare 
(elektrisk till i165, i190) och skummadrass 
i BULTEX®
  Beklädnad på instrumentpanelen med synliga 
vita sömmar på besparingen i läderstil
  Mugghållare
  Hyttdörr med elektriska impulsfönsterhissar
  Broderi** på nackstöden till hyttens säten***

Bodelens utrustning
 Förberedd för litiumbatteri - SUPER B READY
  Myggnät till dörren
  Ytterdusch med varmvatten och kallvatten
  Eldriven tömningsventil i lastutrymmet 
för att tömma spillvatten

* Polyamidbelagda tyger. 
** Reliefdekor vid lyxiga tyger.
*** Endast till stämningarna PARIS och AUSTIN. För en fullständig förteckning över utrustningar, se den tekniska manualen.

-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 
i ny mörk laminatbeklädnad

-  Nya gardiner på gardinstänger 
med belysning

  Ny inredning NACARAT:
- Ny stämning
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
-  Vit och blank design till skåpdörrarna
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Upplyst hylla under överskåp i köket/

sällskapsrummet med fernissade lister 
- Låssystem push lock
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

med laminatbeklädnad i ljus mineral
-  Nya gardiner med omtag TEP* 

på gardinstänger med belysning
  Undersida med tep-beklädnad till sängen 
och ditsydda LED-ljuspunkter
  RAPIDO-broderi på hyttsängens skyddskant
  Stämningsbelysning 100 % LED i sällskapsrum, 
kök och sovrum
  Dimmer som indirekt lyser upp sällskapsrum 
och sovrum med olika intensitet
  Takbeläggning i mjukt tyg

 Sällskapsrum
  Säte vänd mot vägen som vänds mot 
sällskapsrummets soff or, mitt emot varandra
  Höjdjusterbara nackstöd 
(soff a vänd mot vägen)
  Armstöd till sätena i sällskapsrummet
  Taklucka med bakgrundsbelyst TEP*
  Gott om svängrum i sällskapsrummet 
(inget trappsteg)
  Ny TV-Möbel avpassad för 32 tums skärm med 
bakgrundsbelysning och förvaring (i66, i96)
  Laminatbeklädd bord med kant i massivt 
trä (NACARAT), eller kant i fanér (BELLAGIO)
  Nytt fäste under skåpen med integrerat 
USB-uttag och dimmer
  Magnetiserade ryggstöd på sätena som gör 
att de snabbt kan vändas mot vägen

Kök
 Ny köksdel:
- Böjd mjuk design
-  Vita och blanka lådfronter 

med integrerade mattsvarta handtag
- Stora förvaringslådor
-  Lådor med centraliserad eldriven låsning
- Ny diskho i slät rostfri stål
- Belysning under köksbänken

  Ny vit och blank plexibeklädnad 
till köksfönstren med integrerad kryddhylla 
och eluttag 230V och 12V
  Köksbänk med förlängningsskiva till köksdelen 
(i66, i86, i96)
  Borttagbar serveringslucka mellan köket 
och sällskapsrummet (i165, i190)

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med förvaringsmöjligheter

 Konstruktion
  100 % stöttålig polyester: 
tak, väggar och skyddande fundament
  Överlappningstak
  Karosstruktur (tak, väggar, golv) 
100 % polyuretan
  Lastutrymme i polyuretan med hög hållfasthet
  AL-KO-chassi fristående hjulupphängning
  Isolering Styrofoam® 30 mm

 Kaross fönster och dörrar
  Exteriör med rundad design
  Kylargrillens vackra linjer
  Design på bakre framskärm
 Exklusiv yttre utsmyckning
  Dubbla fönster i bodelen med fönsterbåge 
av polyuretan med hissgardin och myggnät
  Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster 
och integrerad avfallsbehållare
  Dörr bodel L: 540 mm (i66, i96)
  Dörr till bodelen XL: 625 mm (i165, i190)
  Elmanövrerat fotsteg för tillgång till bodelen
  Bakgrundsbelysning till bodelens insteg som 
tänds när dörren öppnas
  Dörrar med inbyggda kompressionshandtag

Värme
  Centralvärmesystem ALDE Comfort Plus Arctic 
(tillval till i96; standard till i66, i165, i190)
  Värmesystem ALDE under hyttens vänstra 
framsäte (tillgänglig endast med ALDE-
värmesystem)
  Värmesystem TRUMA Combi 6 EH (gas + el) 
med värmereglering CP PLUS (i86, i96)
  Värmespridning via bordsben i sällskapsrummet 
(i66, i86, i96 - utom vid teleskopiskt bordsben)
  iNet för att styra värmesystemet på distans
  TRUMA-värmeutblås i vindrutan 
(ej kompatibel med WEBASTO)
  Automatisk gasomvandlare 
med anti crash-system

Förvaring
  Dubbelgolv med längsgående 
förvaringsutrymme 
med åtkomst inifrån och utifrån
  Dubbelgolv med uppvärmda 
förvaringsmöjligheter och belysning
  Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme

Stämning
  Ny inredning BELLAGIO:
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
- Vit och blank design till skåpdörrarna
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Upplyst hylla under överskåp i köket/

sällskapsrummet med lackade lister 
-  Låssystem push lock

  100 % polyester
  Struktur med polyuretan
  Överlappningstak
  Dubbelgolv med förvaringsutrymme

Standardutrustningar
  utom till i1066, i1090
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Som tillval
PACK EXECUTIVE

Med ännu mer utrustning

 Backkamera med mörkerseende
  Multimediastation DAB KENWOOD® 
med 7 tums skärm och APPLE CAR 
PLAY/ANDROID AUTO-funktioner

  IBS: visar batteriets återstående 
autonomi

 Dörr med 2-punktslås till förarhytten
  Bäddmadrass med formminne 
till den permanenta sängen

  Läderklädd ratt och växelspaksknopp
   Reglage på ratten för radio KENWOOD®
  Radiokontroll (ON/OFF volym 
och kanaler) från bädden

  Isolerande dubbelveckad gardin 
till vindrutan: upp/ner (solskydd) 
och ner/upp (insynsskydd)
  Farthållare med fartbegränsare
  ESC för husbil med ASR (antisladd), 
ROM (rullningsreduktion) och starthjälp 
i backe
  Traction+ med Hill Descent Control
 Dimstrålkastare
 Bakre stödben
 Instrumenten krom-inramade
En extra fjärrnyckel (PLIP)

Isolerande dubbelveckad gardin till vindrutan 
- PACK EXECUTIVE

Multimediastation - PACK EXECUTIVE Bakgrundsbelysning till bodelens insteg

 Upp/ner (solskydd).

Få det bästa av multimedia med den stora pekskärmen. 
Och som en bonus, kommer du åt telefonens innehåll och 
vissa applikationer med hjälp av CAR PLAY/ANDROID AUTO-
funktionerna.

Tänds när dörren öppnas.

Ner/upp (insynsskydd).

  Max förvaringsutrymme, åtkomligt inifrån och utifrån
  Dubbelgolv med uppvärmda förvaringsmöjligheter
 och belysning
  Färskvattentank / Gråvattentank isolerad / uppvärmt
  Slätt golv inne i bodelen, inga trappsteg
  Förstärkt ljudisolering
  Värmeisoleringen bidrar till att hålla en behaglig 
rumstemperatur i bodelen
  Utrymme för förvaring i bodelen frigörs (all teknisk utrustning 
förvaras i det dubbla golvet)
  Sänkt tyngdpunkt för optimal stadga
  Inredningens TITAN-beklädnad ger hög hållfasthet och lång 
livslängd

Dubbelgolv med förvaringsutrymme
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En unik stämning
De nya interiörerna BELLAGIO och NACARAT finns även till 
DISTINCTION-serien.
Oavsett vilken interiör du väljer får du en inredningen med 
en modern design, med sällskapsrummets vita och blanka 
skåpdörrar och upplyst hylla under överskåp.

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med förvaringsmöjligheter

Ett kök lika värdigt som  
ett stort kök
Med modellerna till DISTINCTION-serien invigs ett helt nytt kök 
De har en mjuk böjd design som ligger helt rätt i tiden.
Hanteringen av lådorna underlättas av ett elektriskt centrallås. 
Dessutom får du som bonus TechTower (kombinerat kylskåp 
och ugn) till modellerna i165 och i190.
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  Korg på skenor och handdukshållare
  Plats för kaff ebryggare Nespresso® KRUPS 
INISSIA**
  TechTower: kombinerat kylskåp och ugn
  Stort kylskåp 177 L med dubbelgängad platt 
dörr (öppnas vänster eller höger)

Badrum
  Handdukshängare med konvektor bakom
  Duschkabin XL med dubbel glasdörr
  Spjälgaller av teaktyp i duschen
  Takfönster med mörkläggnings gardin 
och myggnät
  Rektangulärt termoformat handfat 
med mixerkran i förkromad mässing 
med keramikpatron

Sovrum
  Ny stämning i sovrummet (i1090):
-  Tak hängda garderoberna med låssystem 

push lock
-  Rundade former på skåpdörren
-  Moderniserad sänggavel med öppna nischer 

med USB- och 12V-uttag
-  Bakgrundsbelysning på 

mattsvart list på den övre delen
-   Bakgrundsbelysning till tak hängda 

garderoberna
  Ny bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel
  Lutningen på sänggavlarna till de permanenta 
sängarna är elektriskt justerbar
  Permanent säng med resårmadrass med 
multidirektionell fjädring och aluminiumram
  Elektrisk höjdjusterbar mittensäng (30 cm) 
med stort förvaringsutrymme
  Stor förvaringslåda på framsidan 
av mittensängen
  Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst TEP*
  TV-möbel 24" med förmonterat kablage HDMI

Bilens utrustning
  Exteriöra backspeglar som till buss: elstyrda, 
med avfrostning och dubbel sikt 
(Fast vidvinkelspegel)/tvåfärgad
  Varselljus med lysdioder
  Centrallås för dörrar till bodelen 
och förarhytten
  Funktion ”coming home” 
med automatisk belysning ovanför 
regnskyddet och det elmanövrerade fotsteget
  Dubbelaxel med fristående hjulupphängningar 
bak (AL-KO)
  Alufälgar FIAT 16"

Hyttens utrustning
  AGUTI-vridstolar i hytten i samma färg 
som i bodelen
  Broderi*** på nackstöden till hyttens säten****
  Hyttsäng XL med sängbotten på träspjälor, 
uppfällbar med cylindermekanism
och skummadrass i BULTEX®
  Beklädnad på instrumentpanelen med synliga 
vita sömmar på besparingen i läderstil
  Mugghållare
  Hyttdörr med elektriska impulsfönsterhissar
  Tvåglasfönster på sidorutorna i hytten 
(ej förardörr)

Bodelens utrustning
  Myggnät till dörren
  Ytterdusch med varmvatten, kallvatten
  Eldriven tömningsventil i lastutrymmet
för att tömma spillvatten i teknikutrymmet
  Litiumbatteri 90 AH SUPER B EPSILON

* Polyamidbelagda tyger.
** Fungerar endast med 230 V.
*** Reliefdekor vid lyxiga tyger.
**** Endast till stämningarna PARIS och AUSTIN. För en fullständig förteckning över utrustningar, se den tekniska manualen.

Stämning
  Ny inredning BELLAGIO:
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
- Vit och blank design till skåpdörrarna
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Upplyst hylla under överskåp i köket/

sällskapsrummet med lackade lister
- Låssystem push lock
- Nya gardiner på gardinstänger med belysning

  Ny inredning NACARAT:
- Ny stämning
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
- Vit och blank design till skåpdörrarna
- Indirekt bakgrundsbelysning
-  Upplyst hylla under överskåp i köket/

sällskapsrummet med fernissade lister
- Låssystem push lock
-  Nya gardiner med omtag TEP* 

på gardinstänger med belysning
  Undersida med tep-beklädnad till sängen 
och ditsydda LED-ljuspunkter
  RAPIDO-broderi på hyttsängens skyddskant
  Stämningsbelysning 100 % LED i sällskapsrum, 
kök och sovrum
  Dimmer som indirekt lyser upp sällskapsrum 
och sovrum med olika intensitet
  Takbeläggning i mjukt tyg

Sällskapsrum
   Laminatbeklädd bord med kant i massivt 
trä (NACARAT), eller kant i fanér duo 3D 
(BELLAGIO) 
   Höjdjusterbara nackstöd
  Armstöd till sätena i sällskapsrummet
  Taklucka med bakgrundsbelyst TEP*
  Nytt fäste under skåpen med integrerat USB-
uttag och dimmer
  Magnetiserade ryggstöd på sätena som gör 
att de snabbt kan vändas mot vägen
  Inbyggd elmanövrerad TV-möbel i höger 
sidosoff a
  Uppvärmd garderob med klädstång 
för ytterplagg
  Uppvärmd låda för skor

Kök
  Beklädnad till köksfönstren med integrerad 
bakgrundsbelyst förvaring
  Köksbänk design 
med bakgrundsbelysning och inbyggt torkställ
  Glasspishäll med 2 brännare och piezo-
tändning och 1 induktionsplatta 1 400 W**
  Inbyggd köksfl äkt med LED-ljussättning
  Borttagbar serveringslucka mellan köket 
och sällskapsrummet
  Kökskran i förkromad mässing 
med keramikpatron och dusch
  Lådor med centraliserad eldriven låsning

Konstruktion
  Höjd XL inomhus: 2,08 i sällskapsrumet 
och 1,98 i sovrummet
  Total XHP-isolering av chassidelar 
i dubbelgolvet
  100 % stöttålig polyester: 
tak, väggar och skyddande fundament
  Överlappningstak
  Karosstruktur (tak, väggar, golv) 
100 % polyuretan
  Lastutrymme i polyuretan med hög hållfasthet
  AL-KO-chassi fristående hjulupphängning
  Isolering Styrofoam® 30 mm

 Kaross fönster och dörrar
  Helgjuten baksida
  Kjolar av aluminium
  Luckorna till gasutrymmet i XL: 
enkel åtkomst till fl askorna
  Exteriör med rundad design
  Kylargrillens vackra linjer
  Exklusiv yttre utsmyckning inspiration karbon
  Dubbla fönster i bodelen med fönsterbåge 
av polyuretan med hissgardin och myggnät
  Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster 
och integrerad avfallsbehållare
  Dörr till bodelen XL: 625 mm 
  Elmanövrerat fotsteg för tillgång till bodelen
  Dörrar med inbyggda kompressionshandtag

Värme
  Centralvärmesystem ALDE Comfort Plus Arctic
  Värmesystem ALDE under hyttens säten
  ALDE expansionstank med stor kapacitet
  Behållare för rent vatten och spillvatten 
integrerade i dubbelgolvet
  Automatisk gasomvandlare med anti crash-
system

Förvaring
  Dubbelgolv XL med längsgående 
förvaringsutrymme 
med åtkomst inifrån och utifrån
  Dubbelgolv med uppvärmda 
förvaringsmöjligheter och belysning
  Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme
  Utvändiga lådor integrerade i dubbelgolvets 
förvaringsutrymme
  Luckor med gångjärn till den inre förvaringen
  Luckor till förvaring av skor i bodelens insteg
  Stor garderob med extra låda (i1066)
  Extra garderob i sovrummet (i1090)

Integralmodeller på FIAT-AL-KO-chassi med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med förvaringsmöjligheter

  Struktur 100 % polyuretan
  Överlappningstak
  Dubbelgolv med förvaringsutrymme
  Dubbelaxel

Standardutrustningar
   i1066 och i1090
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Som tillval
PACK EXECUTIVE

Med ännu mer utrustning

  Backkamera med dubbelsikt 
och mörkerseende

  Multimediastation DAB KENWOOD® 
med 7 tums skärm och APPLE CAR 
PLAY/ANDROID AUTO-funktioner

  IBS: visar batteriets återstående 
autonomi

  Dörr med 2-punktslås till förarhytten
  Bäddmadrass med formminne 
till den permanenta sängen

  Läderklädd ratt och växelspaksknopp
  Reglage på ratten för radio KENWOOD®
  Radiokontroll (ON/OFF volym 
och kanaler) från bädden

  Elmanövrerad isolerande 
dubbelveckad gardiner till vindrutan: 
upp/ner (solskydd) och ner/upp 
(insynsskydd)
  Farthållare med fartbegränsare
  ESC för husbil med ASR (antisladd), 
ROM (rullningsreduktion) och starthjälp 
i backe
  Traction+ med Hill Descent Control
  Dimstrålkastare
  Särskilda bakre stödben Heavy
  Instrumenten krom-inramade
  En extra fjärrnyckel (PLIP)

Helgjuten baksida

Yttre förvaringslåda med skenor

Multimediastation - PACK EXECUTIVE

Dubbelgolv med längsgående förvaringsmöjligheter XL

Integrerade i dubbelgolvets förvaringsutrymme.

Med inbyggd baklykta. Få det bästa av multimedia med den stora pekskärmen.
Och som en bonus, kommer du åt telefonens innehåll och 
vissa applikationer med hjälp av CAR PLAY/ANDROID AUTO-
funktionerna.

Med åtkomst inifrån och utifrån.
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Oslagbar  
utrustning

En robust  
konstruktion

I modellerna i1066 och i1090 renodlas de bästa av 
RAPIDOs expertis. En mängd utrustning särskilt tillägnad 
dessa två modeller bidrar till att du kan njuta av din 
resa under de bästa förhållandena: dubbelgolv med 
förvaringsmöjligheter XL, inbyggd elmanövrerad TV-möbel,   
plats för kaffebryggare ...

Modell i1066 och i1090 vilar båda på FIAT AL-KO-chassi med 
dubbelaxel. De har en unik design som ger dem exklusiva 
egenskaper: höjd XL inomhus,  värmesystem ALDE under 
hyttens säten total XHP-isolering av chassidelar i dubbelgolvet ...



i1090
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i1090

i1090

i1090

i1090
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Den perfekta föreningen mellan 
innovation och charm
Inspirerad av våra fi naste modeller, markerar vår 
M-serie MERCEDES Sprinter återkomst hos RAPIDO.
Den fi nns med två inredningar, mittensäng XXL 
och enkelsängar, som kommer att göra er 
utomordentligt glada med sin premiumutrustning 
och sin omisskännliga stil. 

Från den vackra och karakteristiska fronten och den 
exklusiva interiören till instrumentbrädan inspirerad 
av bilen, utlovar M-serien dig en lyckosam resa.
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M66

2+2*
2+2

    2+1**5

M96

2+2*

120 cm

5
2+2

    2+1**

7,54 m x 2,35 m

7,54 m x 2,35 m

80

Integralmodeller på MERCEDES-AL-KO-chassi med bredare spårvidd bak och dubbelgolv med förvaringsmöjligheter

Säten som vänds 
mot vägen

Enkelt och snabbt och kräver inga ytterligare komponenter. 
Det fi nns dessutom ett förvaringsutrymme i sällskapsrummets 
soff or.

Höga
sängar

ALDE
tillval

ALDE
tillval

* Sittplatser med säkerhetsbälte; sittplatser enligt registreringsbevis, se den tekniska manualen.
** Tillval utan säng i hytten.
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Stig in i M-seriens  
   universum
Att välja en modell från M-serien är att vara försäkrad om att få den bästa tekniken, 
kombinerad med ett exceptionellt chassi och en unik körupplevelse.

MERCEDES multimediasystem DAB MBUX 10,25"*

Multimediasystemet med 10,25 tums pekskärm uppfyller alla 
krav för infotainment, navigering och kommunikation i fordonet. 
Skärmen visar också bilden som säkerhetskameran tagit.

Automatisk växellåda 9G TRONIC (tillval)

De nio växlarna möjliggör låg hastighet med lägre 
bränsleförbrukning och en behagligare ljudnivå. 
De är perfekt utformade, växelväxlingar är knappt märkbara.

Multifunktionsratt justerbar i höjd och lutning*

Med multifunktionsratten kan du bekvämt och utan att släppa den 
styra den inbyggda datorn, fordonets olika funktioner 
och multimediasystemet.

Start utan nyckel KEYLESS START*

Med KEYLESS START-systemet kan du starta motorn utan nyckel 
genom att trycka på avsedd knapp och på kopplingen eller 
bromspedalen. Det används också för att hantera Stop & Start-
funktionen.

Hjälp vid körning

Din RAPIDO M-serien, med den bästa tänkbara tekniken 
garanterar dig en ojämförbar körglädje:
  Elektrisk parkeringsbroms*
  ABS (låsningsfria), ASR (antisladd), EBV (elektronisk 
bromsfördelning), ESP (elektronisk stabiliseringskontroll)

   Starthjälp i backe
  Farthållare TEMPOMAT med fartbegränsare
  Automatisk påsättning av strålkastarna*
  Stabiliseringssystem vid eventuella sidvindar*
  Automatisk däcktryckskontroll (tillval)

* Pack M
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* Polyamidbelagda tyger. 
** Reliefdekor vid lyxiga tyger.
*** Endast till stämningarna PARIS och AUSTIN. För en fullständig förteckning över utrustningar, se den tekniska manualen.

Badrum
  Rektangulärt termoformat designhandfat 
med mixerkran i förkromad mässing 
med keramikpatron
  Duschkolumn i skiff ergrå plexi med 
anpassningsbar bakgrundsbelysning
  Takfönster med mörkläggningsgardin 
och myggnät samt torkställning
  Badrumstillbehör i förkromat utförande
  Lättstädat termoformat toarum med 
kassettoa

Sovrum
  Ny stämning i sovrummet (M96):
-  Tak hängda garderoberna med låssystem 

push lock
-  Rundade former på skåpdörren
-  Moderniserad sänggavel med öppna nischer 

med USB- och 12V-uttag
-  Bakgrundsbelysning på 

mattsvart list på den övre delen
-  Bakgrundsbelysning till tak hängda 

garderoberna
  Ny bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel
  Permanent säng med tålig 
BULTEX®-skummadrass med skiktlimmad 
spjälförsedd sängbotten med aluminiumram
  Infällbar mittensäng
  Elektrisk höjdjusterbar mittensäng (30 cm) 
med stort förvaringsutrymme
  Permanent säng XXL: 160 x 198 cm (M96)
  Stor förvaringslåda på framsidan av 
mittensängen
  Förmonterat kablage 12 V - koaxial - HDMI 
i sovrummet för en extra TV
  Taklucka i sovrummet med bakgrundsbelyst 
TEP*

Bilens utrustning
  ESP: elektronisk stabilitetskontroll
  MERCEDES motorrumsisolering 
och skydd under motor
  Stop & Start
  Starthjälp i backe
  Farthållare TEMPOMAT med fartbegränsare
  Exteriöra backspeglar som till buss: 
elstyrda, med avfrostning och dubbel sikt 
(Fast vidvinkelspegel)/tvåfärgad
  Centrallås för dörrar till bodelen 
och förarhytten
  Funktion ”coming home” med 
automatisk belysning ovanför regnskyddet 
och det elmanövrerade fotsteget

Hyttens utrustning
  AGUTI-vridstolar i hytten i samma färg 
som i bodelen
  Hyttsäng med sängbotten på träspjälor, 
uppfällbar(a) med hjälp av dämpare 
och skummadrass i BULTEX®
  Mugghållare
  Förardörr med elfönsterhiss
  Instrumenten krom-inramade
  Broderi** på nackstöden till hyttens säten***

Bodelens utrustning
  Förutrustad för litiumbatteri - SUPER B READY
  Myggnät till dörren

  Ny inredning NACARAT:
- Ny stämning
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
- Vit och blank design till skåpdörrarna
- Indirekt bakgrundsbelysning
- Låssystem push lock
-  Köksbänk och bord i sällskapsrum 

med laminatbeklädnad i ljus mineral
-  Nya gardiner med omtag TEP* 

på gardinstänger med belysning
  Undersida med tep-beklädnad till sängen 
och ditsydda LED-ljuspunkter
  RAPIDO-broderi på hyttsängens skyddskant
  Stämningsbelysning 100 % LED i sällskapsrum, 
kök och sovrum
  Dimmer som indirekt lyser upp sällskapsrum 
och sovrum med olika intensitet

Sällskapsrum
  Säte vänd mot vägen som vänds mot 
sällskapsrummets soff or, mitt emot varandra
  Armstöd till sätena i sällskapsrummet
  Taklucka med bakgrundsbelyst TEP*
  Gott om svängrum i sällskapsrummet 
(inget trappsteg)
  Ny TV-Möbel avpassad för 32 tums skärm 
med bakgrundsbelysning och förvaring
  Laminatbeklädd bord med kant i massivt trä 
(NACARAT), eller kant i fanér duo 3D (DUNA)
  Nytt fäste under skåpen med integrerat USB-
uttag och dimmer
  Magnetiserade ryggstöd på sätena som gör 
att de snabbt kan vändas mot vägen

Kök
  Ny köksdel:
- Böjd mjuk design
-  Vita och blanka lådfronter med integrerade 

mattsvarta handtag
-  Stora förvaringslådor
-  Lådor med centraliserad eldriven låsning
-  Ny diskho i slät rostfri stål
-  Belysning under köksbänken

  Ny vit och blank plexibeklädnad till 
köksfönstren med integrerad kryddhylla 
och eluttag 230V och 12V
  Köksbänk med förlängningsskiva till köksdelen
  Stort kylskåp 177 L med dubbelgängad platt 
dörr (öppnas vänster eller höger)
  Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål 
med egna svarta lock och piezo-tändning 
(tillval 3 brännare)
  Kökskran i förkromad mässing 
med keramikpatron

Konstruktion
  100 % stöttålig polyester: 
tak, väggar och skyddande fundament
  Karosstruktur golv med polyuretan
  Lastutrymme i polyuretan med hög hållfasthet
  AL-KO-chassi fristående hjulupphängning
  Isolering Styrofoam®

 Kaross fönster och dörrar
  Elegant framsida med varselljus med lysdioder
  Gråstrukturerade strålkastare
  Exklusiv yttre utsmyckning
  Exklusiv baksida
  Snygg bakskärm med inbyggd baklykta
  Dubbla fönster i bodelen med fönsterbåge 
av polyuretan med hissgardin och myggnät
  Stor vindruta med vidvinkelssikte
  Elmanövrerat fotsteg för tillgång till bodelen
  Bakgrundsbelysning till bodelens insteg som 
tänds när dörren öppnas
  Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster 
och integrerad avfallsbehållare
  Dörr bodel L: 540 mm 

Värme
  Värmesystem ALDE Comfort Plus Arctic 
som tillval
  Värmesystem TRUMA Combi 6 
med värmereglering CP PLUS
  Värmespridning via bordsben 
i sällskapsrummet (utom vid teleskopiskt 
bordsben) (om ALDE)
  iNet för att styra 
värmesystemet på distans
  Extra värme MERCEDES (om ALDE)
  TRUMA-värmeutblås i vindrutan 
för att evakuera kondens 
(ej kompatibel med WEBASTO)
  Automatisk gasomvandlare med anti crash-
system

Förvaring
  Dubbelgolv med längsgående förvaringsutrymme 
med åtkomst inifrån och utifrån
  Dubbelgolv med uppvärmda 
förvaringsmöjligheter och belysning
  Uppvärmt lastrum/förvaringsutrymme

Stämning
  Exklusiv inredning DUNA:
- Rena linjer
-  Horisontella linjer av trä för mer modernitet
- Vit och blank design till skåpdörrarna
- Nya lister under högskåpen i sällskapsrummet
- Indirekt bakgrundsbelysning
- Låssystem push lock
-  Köksbänk i mörk laminatbeklädnad 

och ljus mineral på sällskapsrummets bord
- Nya gardiner på gardinstänger

  100 % polyester
  Struktur med polyuretan
  Dubbelgolv med förvaringsutrymme

Standardutrustningar
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Som tillval
PACK M

Med ännu mer utrustning

  MERCEDES multimediasystem 
MBUX 10,25" med 
GPS-navigeringssystem och DAB-teknik

  Multifunktionsratt justerbar 
i höjd och lutning

  Backkamera med skärm, 
infälld i instrumentpanelen

  Luft konditionering i hytten TEMPMATIC 
med halv-automatisk reglering

  Läderklädd ratt och växelspaksknopp 
(endast ratten om automatisk växellåda)
  Avlångt fack centralt placerat med 
fällbart lock för småsaker

  Elektrisk parkeringsbroms
  Dimstrålkastare
  Automatisk påslagning av strålkastarna
  Stabiliseringssystem vid eventuella 
sidvindar
  Start utan nyckel
  Bränslefi lter med vattenavskiljare
  Dörr med 2-punktslås till förarhytten
  Köksfl äkt design med touch-kontroll
  Isolerande dubbelveckad gardin 
till vindrutan: upp/ner (solskydd) 
och ner/upp (insynsskydd)

Isolerande dubbelveckad gardin till vindrutan - PACK M

Elegant framsida Exklusiv yttre utsmyckning

Upp/ner (solskydd).

Varselljus med lysdioder och sportig kylargrill. Med RAPIDO-logo.

Ner/upp (insynsskydd).
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Exklusivt stämning  
till serie M

En  
exceptionell design

M-serien är den enda RAPIDO-serien som har förmånen att ha 
en alldeles egen stämning: DUNA. De horisontella träinslag 
som förstärker kontrasten mellan olika material ger DUNA en 
raffinerad och verkligt modern stämning. Ett specifikt TEP*-tyg 
har också utvecklats för M-serien: TORONTO-tyget.

M-seriens utseende som liknar en bil kommer att få dig att 
falla. Framsidan symboliserar i alla avseenden den perfekta 
kombinationen av MERCEDES exklusivitet och RAPIDOs know-
how. Även baksidan är unik med sin designade stötfångare.

* Polyamidbelagda tyger.

Två stämningar  
att välja mellan
Till Kollektion 2021 presenteras ytterligare en stämning till 
M-serien. Du kan då välja mellan stämningen DUNA och den 
helt nya stämningen NACARAT och få en husbil helt i din stil.
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Förutsättningarna 
för en perfekt resa
Utbudet på standardutrustningar till våra fordon 
är utomordentligt stort. Denna utrustningsnivå är 
bland de bästa på marknaden i sin klass. Eft ersom 
vi dessutom vet att våra kunders belåtenhet först 

och främst beror på vår högkvalitativa konstruktion 
påminner vi ständigt våra team om RAPIDOs 
kvalitetsstandarder.
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RAPIDOs    
   expertis

En  
högkvalitativkonstruktion

En erkänt god kvalitet

Förvaringsutrymmen

Tekniska innovationer är utan tvekan fast förankrade i RAPIDOs 
gener. NOVATECH-konstruktionen garanterar komforten och 
livslängden på din husbil:
 Kaross av 100 % polyester
  Karosstruktur golv med polyuretan
  Fristående lastutrymmen (i polyuretan med hög hållfasthet  
till serie 80dF, DISTINCTION, M) som kan bära en last  
på 150 kg (300 kg för chassi HEAVY)
  Styrofoam® förstärkt ljud- och värmeisolering

Före själva produktutvecklingsfasen gör RAPIDO olika tester för att 
vidareutveckla sina fordon. Tester på banan görs för att garantera 
fordonens pålitlighet på vägarna medan kylrumstesterna övertygar 
oss om att våra modeller kan användas under alla årstider.  
Och eftersom vi vet att inget test någonsin kan ersätta 
användningen av ett fordon ute på vägarna, är vi delaktiga i 
olika långväga evenemang där våra husbilar körs hundratals mil.

>  Titta på vår video om NIVÅ 3-certifieringen på  
www.rapido-husbil.se

Du hittar alltid rätt förvaring, antingen genom konstruktionen av  
fordonet eller i bodelen.
  Dubbelgolv med förvaringsutrymme - 80dF, DISTINCTION, M
  Inre förvaringslådor - 8F
  Elektriskt höjdreglerbart XL-lastutrymme till modellerna med 
mittensäng (ej tillgänglig för 656F, 856F)

  Stor förvaringslåda på framsidan av mittensängen (utom C86, 
656F, 856F, 886F, 896F)

>  Upptäck NOVATECH genom att titta på videon på  
www.rapido-husbil.se
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Ett nätverk bestående av 
151 försäljningsställen

RAPIDO har noggrant valt ut sina återförsäljare utifrån 
kvaliteten på deras service.

>  En uppdaterad lista fi nns tillgänglig 
på www.rapido-husbil.se



  6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

  M  C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

  C, 6F

  DISTINCTION, M

  C, 6F, 8F
  80dF, DISTINCTION

  DISTINCTION, M
  C, 6F, 8F, 80dF

  M
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 80dF, i66, i86, i96, i165, i190, M

  i1066, i1090
  i66, i86, i96, i165, i190, M

  DISTINCTION, M

  C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

  M

   C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

                                 

Bredare spårvidd bak

Ger bättre stabilitet i körläge. Ökad komfort, 
ökad säkerhet.

Strålkastare 100 % LED

LED-strålkastare med hög prestanda 
(med blinkersfunktioner och runda varselljus 
till i10).

Automatisk växellåda 9 växlar

Helautomatisk växellåda som ger ett bättre utnyttjande av vridmomentet 
och en ökad körkomfort tack vare de 9 växlarna.

Farthållare med fartbegränsare

Ett system för att automatiskt upprätthålla 
fordonets hastighet, vilket ökar körkomforten.

Luftkonditionering i hytten

Luftkonditioneringen i bildelen ger föraren 
möjlighet att alltid fokusera sig på körningen, 
även vid varmt väder.

ESC för husbil med ASR (antisladd), 
ROM (rullningsreduktion) och 
starthjälp i backe (HILL Holder)

Gör att systemet reagerar snabbare, vilket 
förbättrar fordonets säkerhet.

SAFETY PACK

SAFETY PACK är en verklig hjälp vid körning 
och innehåller följande komponenter:

Traction+ med Hill Descent Control

Vid lera, snö, sand eller gräs övergår 
vridmomentet från det spinnande hjulet till 
det hjul som har bättre fäste. Hjälper till 
att upprätthålla den önskade hastigheten 
i nedförsbacke utan att hela tiden behöva 
arbeta med bromsen.

(kräver alufälgar 16" och ECO PACK)

Chassi & säkerhet

Litiumteknik

Njut av utökad autonomi och snabb 
laddningskapacitet för oöverträffad frihet.

Förutrustad för litiumbatteri - SUPER B 
READY

Litiumbatteri 90 AH 
SUPER B EPSILON

Extra litiumbatteri 90 AH  
SUPER B EPSILON (total kapacitet = 180 
Ah)

Manuell

Automatisk

Halv-automatisk

Standard Tillval Pack

Anti Slip Regulation (ASR) Traction+

Roll Over Mitigation (ROM) Hill Descent Control

Starthjälp i backe (Hill Holder)

Nödbromssystem

Larm när v
ägbanans kantlinje 
överträds

Intelligenta 
strålkastare

System för 
igenkänning 
av vägskyltar 

Regn och 
ljussensor

Adaptiv farthållare DISTRONIC

Adaptiv farthållare DISTRONIC avlastar 
föraren och reglerar avståndet till det 
framförvarande fordonet automatiskt.



  8F, 80dF, DISTINCTION, M  DISTINCTION, M
  C, 6F, 8F, 80dF

  DISTINCTION, M
  6F, 8F, 80dF

  M

 C, 6F   i1066, i1090   i66, i86, i96, i165, i190, M
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   666F, 686F, 696F
  C, 656F, 665F, 8F

    M  M

                                 

   8066dF, 8086dF, 8096dF, i66, i86, i96
  C, 6F, 8F, 8065dF, 8094dF

Höjdjusterbara säten i hytten

Ställs in efter önskemål för att öka 
körkomforten.

Gasomvandlare med anti-crash-system

Ger möjlighet att använda gas under 
körning för att värma upp bodelen eller 
vattensystemet. Om olyckan skulle vara 
framme stänger den av gastillförseln utan att 
ledningar eller apparater skadas.

Elmanövrerat fotsteg 
på chaufförens sida

För att underlätta åtkomsten till förarplatsen

Dörr med 2-punktslås* till förarhytten

För en resa i lugn och ro.

* Olika modell beroende på serie.

Exteriöra backspeglar

Elstyrda med avfrostning. Som till buss. Elstyrda
med defroster. Färgton vit.

Som till buss. Elstyrda, med avfrostning och dubbel sikt.**
Två färgtoner.

8F, 80dF (dubbel sikt**: som tillval)

** Fast vidvinkelspegel.

Fälgar***

För kundanpassning av yttre stilen, erbjuds följande fälgar:

1   Alufälgar FIAT15" i Light (med högsta tillåtna vikt 3,5 T eller 3,65 T)

2    Alufälgar FIAT16" i Light (med högsta tillåtna vikt 3,5 T eller 3,65 T): +4,5 cm fordonshöjd

3    Alufälgar FIAT 16" i Heavy (med högsta tillåtna vikt 4,4 eller 4,5 T eller 5 T)

4       Alufälgar MERCEDES 16" i LIGHT (med hösta tillåtna vikt 3,5 T)

5       Alufälgar MERCEDES 17" i Heavy (med hösta tillåtna vikt 4,2 T eller 4,5 T)

1 2 3 54

Om HEAVY: 666F, 686F, 696F, 8066dF, 
8086dF, 8096dF, i66, i86, i96 
i165, i190, i1066, i1090

665F, 8F (sauf 856F), 8065dF, 8094dF

*** Modellen kan komma att utvecklas under Kollektionen gång.

Standard Tillval Pack
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  DISTINCTION 

   
    686F, 886F, 8086dF, i86
    696F, 896F, 8096dF, i96, i190, i1090, M96 

  6F
  

  i165, i190, i1066, i1090
  i66, i86, i96

  C, 6F, 8F, 80dF, M
  DISTINCTION

  C, 6F   8F, 80dF, DISTINCTION, M

  

   

  80dF, DISTINCTION, M

   686F, 696F, 886F, 896F, 8086dF, 8096dF,
DISTINCTION, M96

   C55, 666F, 866F, 8066dF, i66, M66   686F, 696F, 886F, 896F, 8086dF, 8096dF, i86, 
i96, i190, M96

  C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M 

                                 

Livet ombord
IBS 
(Intelligent Battery System)

Informerar dig om den återstående 
autonomin för bodelensbatteri (varaktighet) 
baserat på din nuvarande energiförbrukning.

Funktion 
”coming home”

Automatisk belysning ovanför regnskyddet 
via centrallåset.

Bättre åtkomst till elcentralen.

Ledningar för färskvatten/
spillvatten

Material som liknar dem i ditt hem, 
respekterar livsmedelsstandarder (polyeten). 
Halvstyva ledningar med snabbkoppling till 
huvudledning via fördelningsrör. Ledning för 
spillvatten: styva rör.

Hissgardiner i hytten

Elektrisk: i1066, i1090

Isotermiska neddragbara gardiner på 
hyttdörrar och med skenor till vindrutan.

Isolerande dubbelveckad gardin till 
vindrutan: upp/ner (solskydd) och ner/upp 
(insynsskydd).

Standard Tillval Pack

Mittensängen 
är infällbar

Frigör utrymme och ger svängrum runt 
sängen.

Teleskopiskt bordsben på bordet
 i sällskapsrummet

Genom att ändra köksbordet får ni tillgång 
till en tillfällig bädd.

Bäddmadrass 
med formminne

Bäddmadrass med formminne för estetik, 
skydd och komfort. Den har en omslutande 
effekt.

Garderob 
enkelsängar

Fotändan höj- och sänkbar för att underlätta 
åtkomst.

Utan säng i taket: C, 6F
Tillval säng i taket: 665F

Med säng i hytten: i165, i190, i1066, i1090
Tillval utan säng i hytten: 8F, 80dF, i66, i86, i96, 
i165, i190, M

Elektrisk höjdjusterbar 
mittensäng

Väljs utifrån egna önskemål. Ger stort 
lastutrymme för rejäl förvaring.

Mittensäng 
i stort format

Madrass med dimension XL (150 x 194 cm) 
eller XXL (160 x 196/198 till i1090, M96) för 
extra skön komfort.

Elmanövrerad 
säng i hytten

För att förenkla livet ombord är 
sängen i hytten elmanövrerad.

Lutningen på sänggavlarna till 
de permanenta sängarna är justerbar

Man kan sitta bekvämt i sängen, läsa eller se 
en film (elektriskt inställning till i1066, i1090).

Med elmanövrerad öppning av fotsteg: 
C, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

C86, 6F (utom 656F), 8F (utom 856F), 80dF, DISTINCTION, M
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  C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  DISTINCTION
  C, 6F, 8F, 80dF, M

  C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION      M

  DISTINCTION

               

   

  

  C86, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M    C86, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M 

                                                                                              living room seating

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

    
     

     
 Face-to-face

                                 

    

XL : 625 mm

    C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

L : 540 mm

Mattan inomhus

Lusare matta som lyser upp interören ännu 
mer.

Armstöd till sätena 
i sällskapsrummet

Njut av extra hög komfort vid längre stopp.
Soffor mitt emot varandra: 2 armstöd.
L soffa: 1 armstöd.

Magnetiserade ryggstöd 
på sätena

 Gör att de snabbt kan vändas mot vägen.

Soffor mitt emot varandra 
i sällskapsrummet

Njut av ett stort öppet sällskapsrum
där ni kan ta emot matgäster vid ett 
utdragbart matbord som standard, vilket 
underlättar åtkomsten till hytten.

Inbyggt utsug i köket

Evakuerar rök och ånga för en mer 
komfortabel matlagning. LED-belysning.

Spishäll med egna 
svarta lock och piezo-tändning

Anpassa antalet brännare till din spishäll efter 
ditt behov av utrustning.

Utan säng i hytten

Med teleskopiskt bordsben på bordet 
för sängläge i sällskapsrummet.

Bakgrundsbelysning 
till bodelens insteg

Tänds när dörren öppnas.

          Ej inbyggd och med touch-kontroll: M Glasspishäll med 2 brännare och 
piezo-tändning och 1 induktionsplatta 
1 400 W: i1066, i1090.

Exteriör dusch

Njut av en utomhusdusch i lastrummet 
(varmt/kallt vatten), husbilen hålls lättare 
ren inuti.

Elektrisk tömningsventil

Vid tömning av spillvattnet öppnas/stängs 
tömningsventilen med ett enkelt tryck på 
en knapp.

Standard Tillval Pack

8F, 80dF, DISTINCTION (utom i1066, i1090), M 80dF, DISTINCTION (utom i1066, i1090), M2 brännare 3 brännare (utom Serie C)

Eldriven tömning för rent vatten 
och spillvatten: i1066, i1090

C86, 6F (utom 665F), 8F, 80dF, i66, i86, i96, M

Dörr i stort format

En bredare öppning för ökad komfort när man går in i och ut ur fordonet, med ett bra bevarat 
utrymme i högra främre sällskapsrummet.

Dörr till bodelen L: 
665F, 666F, 696F, 866F, 
896F, 80dF (utom 8086dF), 
i66, i96, M

Dörr till bodelen XL:
i165, i190, i1066, i1090

Uttag 230 V

Sovrum: för god kvalitet på din sömn.Sällskapsrum: för att ladda era multimediaenheter. Badrum: för din komfort. Lastutrymme: för att ladda era elcyklar.
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  C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

  666F, 686F, 696F, 8066dF, 8086dF, 8096dF, i86, i96
  656F, 8F, 8094dF, M

          666F, 686F, 696F, 8066dF, 8086dF, 8096dF, DISTINCTION, M

  8F, 80dF, DISTINCTION, M  C, 6F, 8F  1

   

     i1066, i1090 
  

Värme

Yttre hyttbeklädnad mot mycket kall väderlek

Det isotermiska skyddet garanterar maximalt skydd sommar 
som vinter. Det motverkar effektivt fordonets värmeväxlingar 
samt imbildning på vindrutan.

Värmeutblås i vindrutan

TRUMA-värmeutblås i nederkanten av vindrutan. Mycket 
effektivt för denna kalla zon. Ej kompatibel med tillvalet 
WEBASTO hyttvärme.

Tvåglasfönster

På sidorutorna i hytten (ej förardörr) för att förbättra hyttens 
isolering.

80dF (utom 8065dF), i86, i96, M

8F, 80dF, DISTINCTION (utom i1066, i1090), M

Golvvärme

Komposithinnan inbyggd i golvet erbjuder behaglig 
golvvärme, under fotvalvet, och ger en verklig känsla av riktig 
komfort.

1   Komposithinnan inbyggd 
i golvet. Drivs med 230V.

2   Vattenburen golvvärme kopplad till ALDE 
värmesystem.

TRUMA Combi 6 EH med iNet

Ger ökad värmekapacitet och gasbesparingar genom 
användning av elkraft när du är ansluten till elnätet. 
Inklusive funktionen iNet.

Hyttvärme WEBASTO

Luftvärme som drivs av fordonets bränsle (diesel). Dess 
låga energiförbrukning gör den särskilt lämplig under 
långa perioder med avstängd motorvärme (nattetid, långa 
uppehåll). Och eftersom värmeavgivning startar så snart 
som värmesystemet aktiveras, så stiger temperaturen 
snabbt. Denna hyttvärme kompletterar TRUMA- eller ALDE-
värmesystemen.

8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION (utom i86), M  2

iNet

Möjlighet att styra ditt värmesystem på distans via din 
smarttelefon eller surfplatta.

ALDE uppvärmningsmatta 
i hytten

Kompletterar fordonets ALDE-system via en 
uppvärmningsmatta i kabinen (ALDE-uppvärmning krävs). 
Ett innovativt system som gör att du kan ansluta ALDE-
systemet till mattan i hytten. Värmen fördelar sig jämt 
och du slipper kalla zoner!

Värmespridning 
via bordsben i sällskapsrummet

Kompletterar effektivt värmesystemet genom att sprida extra 
värme via bordsbenet i sällskapsrummet.
Ej kompatibel med teleskopiskt bordsben.

665F, 8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION (utom i86), M 8065dF, 8066dF, 8086dF, 8096dF, i66, i86, i96 ; M (om ALDE)

Standard Tillval Pack

Tillval 6 EH D till Serie C.
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  8094dF

  C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION   

  DISTINCTION

  C, 6F, 8F   80dF, DISTINCTION    C55, C86, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

   C, 6F, 8F, 80dF, M    DISTINCTION

  C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

Audio och video

Backkamera

Denna kamera är kopplad till en bildskärm, inbyggd i 
instrumentpanelen. 
Dag och mörkerseende.

Biopaket

LED-videoprojektor med stor skärm och elfjärrkontroll.
Stämningsfull LED-belysning.
Navigationssystem KENWOOD®.
Tillsammans med audio symphonie-paketet.

Radiokontroll från bädden

Radiokontroll (ON / OFF volym och kanaler) vid sängen ger 
extra komfort. 

Audio- och videoutrustning: som på bio!

KENWOOD® multimediastation med en 6,2 tums pekskärm i färg som backamerans bild kan 
visas i. 
7 tums skärm och APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funktioner till serie 80dF och DISTINCTION.

Förutrustad med DVD/HDMI*

Vissa bilradioapparater kan läsa DVD-filmer. För detta ändamål har RAPIDO dragit fram en 
audio/video-kabel från instrumentpanelen ända till TV-möbeln.
En HDMI-anslutning gör det möjligt att ansluta till en andra TV i sovrummet.

*  Gäller endast modeller som har plats för en andra TV i sovrummet.

GPS-navigeringssystem Garmin KENWOOD®

Föreslår särskilda sträckor baserat på fordonets höjd, längd, vikt och bredd. Bara att fylla i en 
mall med din bils uppgifter så guidar Garmin KENWOOD®-systemet dig.

Audio symphonie-paketet*

I detta paket ingår följande element:
  1 baslåda
  2 högtalare i sällskapsrummet
  2 högtalare i sovrummet

Ljudspridningen fördelas på så sätt i hela passagerarutrymmet och ger en enastående 
lyssnarkvalitet.

* Finns endast på beställning från fabriken.

Standard Tillval Pack

Kamera med dubbel sikt: 
i1066, i1090

Integrerat Inställbar
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DISTINCTION

C

M

6F, 8F, 80dF

BELLAGIO DUNA

Välj den stämning ni vill ha,
     personanpassa din RAPIDO

För en enhetlig matchning har RAPIDO valt material som passar de olika stämningarna.

TEP-beklädnad*

Köksbänk
 i laminatbeklädnad

Laminatbeklätt 
köksbord

Personanpassa din RAPIDO genom att välja mellan olika stämningar på inredning och tyger.
Blanda våra olika stämningar och skapa en RAPIDO som liknar dig!

Inredning
NACARAT

Perfekt matchning

BELLAGIO NACARAT DUNA

SILEX SILEX

LJUS MINERAL

LJUS MINERAL LJUS MINERAL

DARK BROWN

MÖRK MÖRK

MÖRK* Polyamidbelagda tyger. 
** LJUS MINERAL: i1066, i1090.

*Som tillval med vitlackerade skåpdörrar i sällskapsrummet.



2021 2021

99

SERIE  
C

SERIE  
6F

SERIE  
8F

SERIE  
80dF

SERIE  
DISTINCTION

SERIE  
M

Denver -

Manchester

Montréal

Paris

Milan -  666F, 686F,  
696F -  8066dF, 8086dF, 

8096dF

Toronto - - - - -

Austin

Tyger

Nytt Nytt
* Polyamidbelagda tyger.

 Ingår som standard   Tillgängligt mot pristillägg - Ej tillgänglig

TYGER

TYGER TEP*

LYXIGA TYGER

Matchande kuddar  
till ditt tygval

En blandning av 3 kuddar med olika motiv 
kompletterar dina tyger (beroende på 
modeller). Med perfekt matchning till ditt 
tygval kommer de att förhöja din interiör.

2_3-COUV.indd   22_3-COUV.indd   2 06/08/2020   17:0506/08/2020   17:05
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Vissa modeller i denna katalog kan vara avbildade med tillvalsutrustning. Icke avtalsfastställda bilder: design- och utsmyckningskomponenter och andra accessoarer ingår ej. En del av RAPIDO-produktionen 
går på export och egenskaperna hos dessa modeller kan variera från ett land till ett annat; för exakta beskrivningar av de modeller som marknadsförs, ber vi dig att kontakta din återförsäljare. RAPIDO 
förbehåller sig rätten att göra ändringar av modellerna utan meddelande i förväg. Trots den omsorg som lagts ned i produktionen av denna katalog, är den inte att betrakta som ett avtalsdokument.  
Din återförsäljare står till ditt förfogande för att ge dig ytterligare information.

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71

w w w. r a p i d o . f r

« RAPIDO 2021 
mer skandinavisk än någonsin »

Har du lust att dela med dig av dina bästa 
RAPIDO-stunder?

Gå med gratis i RAPIDO Group 
Club! 
www.clubgrouperapido.com

Hela utbudet av Rapidos husbilar 2021, som återfinns hos våra skandinaviska  
återförsäljare, är anpassade till nordiskt klimat och, beroende på modell*, 
utrustade med:

**  Pack SELECT innehåller bland 

annat, och beroende på 

modell:

*  Se detaljer för varje modell i den tekniska guiden. Vikterna som anges i de tekniska specifikationerna för utrustning ingår 
inte i fordonets tjänstevikt och dras ifrån nyttolasten.

  KROCKKUDDE PÅ 

PASSAGERARSIDAN

  FARTHÅLLARE

  EL-STYRDA OCH FROSTAVVISANDE 

BACKSPEGLAR

  BILRADIO OCH HÖGTALARE 

KENWOOD®

  BACKKAMERA

  ISOTERMISKA GARDINER FÖR 

MÖRKLÄGGNING I HYTT

  FÖNSTER I DÖRREN OCH  

INTEGRERAD SOPTUNNA

  HÖGTALARE I BODELEN

  MYGGNÄT TILL BODELSDÖRR

 ...*

  IBS: VISAR BATTERIETS ÅTERSTÅENDE 

AUTONOMI 

  DÖRR MED 2-PUNKTSLÅS  

TILL FÖRARHYTTEN 

  BÄDDMADRASS MED FORMMINNE  

TILL DEN PERMANENTA SÄNGEN

  LÄDERKLÄDD RATT OCH 

VÄXELSPAKSKNOPP

  REGLAGE PÅ RATTEN FÖR KENWOOD®-

RADIO®

  RADIOKONTROLL (ON / OFF VOLYM  

OCH KANALER) FRÅN BÄDDEN

 DIMSTRÅLKASTARE

 KROMADE INSTRUMENTRINGAR

 ...*

  MERCEDES MULTIMEDIASYSTEM MBUX 

10,25" MED GPS-NAVIGERINGSSYSTEM  

OCH DAB-TEKNIK  

  BACKKAMERA MED SKÄRM, INFÄLLD  

I INSTRUMENTPANELEN  

  LUFTKONDITIONERING I HYTTEN 

TEMPMATIC MED HALV-AUTOMATISK 

REGLERING 

  DIMSTRÅLKASTARE

    AUTOMATISK PÅSLAGNING  

AV STRÅLKASTARNA  

  STABILISERINGSSYSTEM  

VID EVENTUELLA SIDVINDAR

 START UTAN NYCKEL

 ...*

 ELUPPVÄRMDA GOLV ELLER UPPVÄRMDA DUBBELGOLV
 VÄRMESYSTEM TRUMA 6 EH & INET ELLER ALDE ARCTIC+
  PACK SELECT** (SERIERNA C, 6F, 8F, 80dF) / PACK M**** (SERIE M) 
PACK EXECUTIVE*** (SERIE DISTINCTION)
  DIMMER SOM INDIREKT LYSER UPP SÄLLSKAPSRUM MED OLIKA INTENSITET
 SATS MED HELTÄCKANDE MATTA TILL BODELEN OCH HYTTEN 
 UPPVÄRMD SPILLVATTENTANK
 TRACTION+
 STÖDBEN BAK
 SÄRSKILD LOGOTYP « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
 STRÅLKASTARE 100% LED (DISTINCTION, M)
 AGM-BATTERI 92 AH TILL BODELEN
 MULTIMEDIASTATION DAB KENWOOD® MED 7 TUMS SKÄRM OCH APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-FUNKTIONER
 YTTERDUSH MED VARMVATTEN, KALLVATTEN
 YTTRE BACKSPEGLAR SOM TILL BUSS: ELSTYRDA MED AVFROSTNING / FÄRGTON VIT (INTEGRALMODELLERNA)

***  Pack EXECUTIVE innehåller 

bland annat, och beroende på 

modell:

****  Pack M innehåller  
bland annat, och beroende 

på modell:

För er, våra svenska, norska, danska och finska kunder, har vi anpassat våra produkter så att de ska 
passa era alldeles speciella behov: fordonens isolering, värmen, de tekniska installati onerna som opti 
merats och den särskilt utvecklade utrustningen. Nu har RAPIDO tagit ytt erligare ett steg för er med 
sin nya och speciella husbil: Scandinavian Exclusive.

De många framgångarna under en lång tid gör att RAPIDO 
känner samhörighet med de skandinaviska länderna.
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