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AUTOSTAR UW EMOTIES COLLECTIE 2019

AUTOSTAR 
EEN FRANSE CONSTRUCTEUR  
DIE SINDS 1973 INNOVEERT

AUTOSTAR 
WEERGALOZE ERVARING  
EN KNOWHOW

Het merk AUTOSTAR vindt zijn oorsprong in de jaren zeventig. 
Het bedrijf ‘Star Caravanes’ stelde toen 350 medewerkers 
tewerk in Trémuson nabij St.-Brieuc. Het was toen al een van de 
grootste constructeurs en bracht een ware revolutie teweeg in 
de constructiemethode van recreatieve voertuigen. In 1973, op 
de beurs van Bourget, stelde Autostar voor het eerst het nieuwe 
‘ISO-STAR-concept‘ voor. Deze nieuwe technologie betekende 
een keerpunt in het ontwerp van campers, die tot dan toe 
geïsoleerd werden met een eenvoudige plaat uit aluminium en 
glaswol. Voortaan zouden alle constructeurs zich gaan buigen 
over deze nieuwe constructie, die vandaag het ‘sandwichpaneel’ 
wordt genoemd.

1973
PRESENTATIE VAN DE 
EERSTE GEÏSOLEERDE
CARAVAN MET 
SANDWICHPANEEL

1985
HET MERK AUTOSTAR
WORDT OPGERICHT

2014
INHULDIGING VAN DE 
7DE GENERATIE
VAN INTEGRALEN

2016
GENERATIE HALF-INTEGRALEN MET INGEBOUWD 
PAVILJOENBED: LAGER AAN DE BUITENKANT (2,79M) 
EN RUIMER AAN DE BINNENKANT. EXCLUSIEVE 
LANCERING VAN EEN INTEGRAAL I730LC PRESTIGE 
MET EEN REVOLUTIONAIRE ZITRUIMTE DANKZIJ
DE TWEE LATERALE FACE TOT FACE-BANKEN

2018
ALTIJD VOORLOPER PRESENTEERT AUTOSTAR DE 
EERSTE CAMPERS VAN 7 METER MET CENTRAAL BED 
EN FACE TO FACE-SALON. DE 693LC INTEGRAAL EN 
HALFINTEGRAAL, AANGEBODEN ALS EEN LIMITED 
EDITION CELTIC, ZIJN EEN GROTE HIT BIJ DE DEALERS

2001
DE TRIGANOGROEP 
WORDT
HOOFDAANDEELHOUDER

1997
PRESENTATIE VAN 
DE ARYAL 80, EERSTE 
ZWAARGEWICHT MET 
6 WIELEN

1974
BESTELWAGENS 

INGERICHT OP 
ESTAFFETTE DOOR

STAR CARAVANES

2009
GEBOORTE VAN HET 

OXYGEN-CONCEPT

2015
DE 30STE VERJAARDAG 

VAN HET MERK WORDT 
GEVIERD

2019
DE INTEGRAAL AUTOSTART VIERT 

ZIJN 30E VERJAARDAG 

2017
LANCERING VAN DE PASSION

I720SUA OP DE AUTOBEURS VAN
BOURGET: EERSTE CAMPER

MET U-VORMIG SALON,
OPBERGRUIMTE IN DUBBELE

VLOER EN FIETSENRUIM

1989
PRODUCTIE VAN DE 

EERSTE INTEGRALEN 
-SERIEMONTAGE VAN 

DE EERSTE ALDE 
VERWARMINGEN

1999
INHULDIGING VAN DE 

NIEUWE FABRIEK IN 
SAINT-BRANDAN

SPITSTECHNOLOGIE
Al sinds midden de jaren ‘80 ontwerpt en vervaardigt AUTOSTAR 
baanbrekende campers. We luisteren aandachtig naar onze klanten 
en kunnen dan ook aan de behoeften van de meest veeleisende 
klanten voldoen, dag na dag. Onze nieuwste generatie van campers 
bevat de meest geavanceerde technologieën. Aerodynamische 
studies hebben gezorgd voor grote verbeteringen op talrijke vlakken: 
lager brandstofverbruik, betere geluidsisolatie, beter uitzicht van 
bestuurdersstoel.

INNOVATIE, HET ZIT IN ONS DNA 
Al decennialang zorgt AUTOSTAR ervoor dat u kunt genieten van 
innovatieve producten, zoals het keurmerk PROTEC-STAR, de 
draagbare ventilator VENTIL’PLUS, de ergonomische gaskoffer 
EASY, het in de hoogte verstelbare LIFT-bed en de BEDLINDER 
laadruimtebescherming. In 2019: de nieuwe AUTOSTAR-technologieën 
zorgen voor nog meer comfort en welzijn: het XXL centrale bed, 
de nieuwe AL-KO dubbele vloer en de FACE to FACE-salon met 
hun 4 afneembare autostoelen zijn standaard te vinden op talrijke 
modellen uit de collectie van 2019. 

VRIJHEID VAN REIZEN
Zee, bergen, platteland, woestijn, warm of koud ... Geen enkele 
bestemming is onbereikbaar. En wanneer het niet mooi weer is, 
hoeft u alleen nog maar uw GPS te programmeren die u leidt naar 
nieuwe bestemmingen. Uw AUTOSTAR is uw huis, uw mobiele 
5-sterrenhotel. Na een wandeling op het platteland, een zwempartij 
in de Middellandse Zee, ski-avontuur of visuitstapje in Bretagne, 
keert u terug naar uw praktische, gezellige en comfortabele interieur. 

EEN CAMPER NET ALS U
Dit jaar telt het gamma 22 modellen met 3 afwerkingsniveaus. 
Half-integralen, integralen, centrale bedden, centrale verschuifbare 
bedden, bedden in het midden op laadruimte of tweelingbedden ... 
U vindt ongetwijfeld de camper die perfect bij uw verwachtingen 
en doelstellingen voor de komende jaren aansluit.

EEN FRANSE CONSTRUCTEUR
In hartje Bretagne maakt het deskundige
personeel uw dromen waar. Het hooggekwalificeerd personeel spant 
er zich dagelijks in om u de beste kwaliteit en de beste keuze aan 
te bieden en uw AUTOSTAR reizen vlekkeloos te laten verlopen.

EEN GEDEELDE PASSIE
Omdat de sector van campers een sector van fans voor fans is, 
hebben de ontwerpers van onze collectie van 2019 vooral de 
nadruk gelegd op de sfeer, de kwaliteit van de materialen en de 
opbergruimten. In 2019 blijft het voor ons een echt PRIVILEGE om 
u onder onze klanten te tellen. Onze PASSIE heeft als doel ervoor 
te zorgen dat u met nog meer PRESTIGE kunt reizen.

In een wereld van steeds toenemende eisen en permanente 
stress, is de zoektocht naar sereniteit, vrijheid en afleiding een 
fundamentele behoefte geworden. De passie voor campers is 
ontstaan uit de behoefte aan vrijheid.
Het is niet langer nodig om uw vakantie weken op voorhand te 
plannen of tickets of hotels te reserveren, uw AUTOSTAR camper 
staat immers altijd klaar om op avontuur te vertrekken.
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TEN MINSTE 7 GOEDE REDENEN COLLECTIE 2019

OM VOOR AUTOSTAR TE KIEZEN

DE BESTE CHASSIS
Wanneer u kiest voor een AUTOSTAR camper, kiest u voor de 
zekerheid dat u over de mechanische basis beschikt die het
meest geschikt is voor uw camper. Voor het gamma van 
2019 heeft AUTOSTAR gekozen voor het specifieke camper-
chassis FIAT Ducato Multi-jet 2 op alle modellen. Deze 
nieuwe generatie bevat de allerlaatste innovaties van de 
FIAT-ingenieurs, zodat 3 nieuwe motors nu voldoen aan de 
emissievoorschriften van EURO 6. De voordelen daarvan 
zijn talrijk: lager brandstofverbruik dan vroegere motoren, 
minder CO2-emissie, groter koppel (vooral dan voor de 
150 pk) en groter vermogen (180 pk). Bovendien kunt u 
genieten van extra betrouwbaarheid én rijplezier, dankzij
de nieuwe luchtbanden met lage weerstand, de speciale 
eigenschappen van de motorolie en wrijvingsmaterialen 
van de zuiger en de optimalisatie van de motorsoftware 
en het brandstofverbruik.

1 EELEISENDHEID IN DE CONFECTIE
Voor de confectie doen we een beroep op naaiateliers die bekend staan vanwege 
hun knowhow. Ze verwerken de beste stoffen op een handige manier, met veel 
zorg en precisie. Alle materialen, textiel en schuim en zelfs de confectietechnieken 
maken onderdeel uit van een nauwkeurige selectie.

4

DE BESTE UITRUSTINGEN
ABS, airbag voor bestuurder en passagier vooraan, cruise controle en snelheidsbeperker, airconditioning in de cabine. Onze 
standaarduitrustingen dragen bij tot ons comfort. Dankzij zijn nauwe banden met de TRIGANO-groep, toonaangevende Europese 
onderneming in campers, kan AUTOSTAR de beste uitrustingen tegen de voordeligste prijzen aanbieden. Daarom is een AUTOSTAR 
doorgaans beter uitgerust dan zijn concurrenten. Reeds sinds 1989 staat AUTOSTAR ook bekend voor het gebruik van de Scandinavische 
warmwatercirculatietechnologie ALDE, een centrale verwarming op basis van warmwatercirculatie. In 2019 wordt deze uitrusting 
aangeboden op alle modellen: het ALDE-pack als optie in het Privilege - en Passion - gamma en het ALDE ELITE-pack als standaarduitrusting 
in het Prestige-gamma.

5

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN
Comfort en kwaliteit - de doorslaggevende criteria bij het kiezen van een nieuwe camper - zijn geoptimaliseerd met behulp van AUTOSTAR-
technologieën. AUTOSTAR biedt op het vlak van constructie de allerbeste materialen voor de opbouw van het woongedeelte en het meubilair.
Het woongedeelte van uw AUTOSTAR, gecertificeerd met het keurmerk PROTEC-STAR, is perfect beschermd tegen alle agressies van 
buitenaf en is bijzonder goed geïsoleerd, zowel ‘s zomers als ‘s winters. Ook de laatste jaren heeft de innovatie niet stilgestaan, bijvoorbeeld 
met VENTIL’PLUS, een ingenieus concept voor permanente, natuurlijke ventilatie en een betere warmteverdeling in de woonruimte, of de 
gaskamer EASY, waarmee het laden en lossen van 2 grote gasflessen een kinderspel wordt. Het XXL centrale bed wordt de standaard op 
het gamma van 2019 en ook de BEDLINDER, een duurzaam materiaal dat de laadruimte beschermt. Sinds 2017 zijn de bevestigingsrails 
met sjor-ogen perfect in de vloer verzonken, zodat het hele laadvolume van de ruimte kan worden gebruikt. Omdat laadruimte een 
belangrijk punt voor u is, kunnen alle grote laadruimtes in 2019 van het model ‘LIFT‘ in de hoogte worden versteld en de integralen op 
het Chassis Fiat-AL-KO profiteren van de laatste ontwikkelingen voor nog meer opbergruimte. De AUTOSTAR integrale campers bieden 
vooraan ook een uitstekend uitzicht dankzij het VISION PLUS-concept.

2

AUTO
STOELEN DUBBELEBODEM POWERBOX

ISOFIX WATERBOX

DE KWALITEIT VAN HET SCHRIJNWERK & DE AFWERKING
Dat staat symbool voor onze vakkennis. Al van toen we caravans maakten, staat 
AUTOSTAR hierom bekend. En dat is niet voor niets! De fabriek van St.-Brandan is immers 
een schrijnwerkerij gebleven, terwijl vele anderen alleen meubelen van onderaannemers 
assembleren. Onze schrijnwerkers maken daarbij gepassioneerd gebruik van de edelste 
materialen: dikke multiplex en laminaat staan borg voor robuustheid en duurzaamheid.

3

DE GARANTIES 
Investeren in een nieuwe camper doet u niet 
onbezonnen. U moet zich immers zeker voelen. 
De aankoop van een nieuwe AUTOSTAR gaat 
daarom gepaard met heel wat garanties: 2 jaar op 
onderdelen en werkuren voor mechaniek en het 
woongedeelte en 7 jaar op de waterdichtheid. 
Bovendien biedt AUTOSTAR u 1 jaar bijstand 
24u/24 en 7d/7 aan. Ons netwerk van goed 
opgeleide professionals luistert naar de klanten en 
staat klaar voor herstellingen. Die dienstverlening 
wordt voor alle modellen van 2019 aangeboden 
tijdens het eerste jaar. Ten slotte, aangezien 
de camper ook een investering is, geeft het 
PROTEC-STAR-label de beste garantie op 
herverkoop.

6 PLEZIER MADE IN FRANCE
Welkom aan boord van een ‘MADE IN FRANCE’ 
voertuig: onze fabriek bevindt zich dicht bij 
St.-Brieuc (22). Die bezit al decennialang, vanaf 
het prille begin van de camperindustrie, een 
opmerkelijke en unieke knowhow. Er werkt 
goed opgeleid personeel en er worden 
opleidingen gegeven voor schrijnwerkers, 
carrosseriebouwers, plaatwerkers, 
elektriciens, verwarmingstechnici 
en technici. Dankzij een zeer dicht 
netwerk van leveranciers en 
onderaannemers is het een van 
de grootste spelers in deze sector.

7

Sinds 1987, kort nadat het merk opgericht werd, verwelkomt de AUTOSTAR-club
alle “AUTOSTARRIJDERS” tijdens georganiseerde uitstapjes en voor het 
uitwisselen van ervaringen. Gezelligheid troef. De AUTOSTAR-club is 
aangesloten bij FFACCC. Als welkomstgeschenk krijgt u, bij de 1ste aankoop 
van een model uit de collectie van 2019, het lidmaatschap gedurende het 
eerste jaar aangeboden.
Informatie op +33 (0)2 96 79 60 35 of op www.autostar-club.fr 

DE AUTOSTAR-CLUB

ALTIJD VRIJ OM
 TE GAAN EN TE STAAN WAAR U WILT - M
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STAR ASSISTENTIE

24 UUR/DAG - 7 DAGEN/W
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K

2 JAAR GARANTIE

STUK EN WERK

7 JAAR GARANTIE 

CELAFDICHTING
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PROFITEER VAN HET BESTE 
VAN DE TECHNOLOGIE

BESCHERMING VAN HET WOONGEDEELTE

Om u de beste kwaliteit te bieden, gebruikt AUTOSTAR hoogwaardige 
materialen om uw voertuig te beschermen tegen agressies van 
buitenaf (hagel, grind, takken ...). De bouw van de PROTEC-STAR 
(Polyester of Alufiber voor het gamma Prestige) is veel minder 
gevoelig dan aluminium en biedt een optimale bescherming tegen 
de buitenkant van het woongedeelte (dak, flanken, achterkant en 
zelfs de ondervloer). Styrofoam is dan weer veel harder en beter
dan polystyreen en beschermt uw voertuig dus tegen het risico op 
vervorming in de loop van de tijd en het isoleert uw camper beter.

GARANTIE-SERENITEIT

De combinatie van hoogwaardige materialen (vochtwerend Styrofoam 
+ rondom een kader in bederfwerend schuim pvc) is uw garantie 
om te kunnen genieten van de beste bescherming in de loop van 
de tijd. AUTOSTAR geeft u 7 jaar garantie op waterdichtheid 
voor uw camper.

COMFORT-BESPARINGEN

Het gebruik van Styrofoam in de opbouw van de AUTOSTAR-campers 
garandeert u een uitstekende thermische isolatie: De cabine is ‘s 
zomers beschermd tegen de warmte en houdt ‘s winters de warmte 
binnen: zo vermindert u uw energieverbruik.

INTIMITEIT EN BETER SLAPEN

Het PROTEC-STAR-label garandeert u een uitstekende geluidsisolatie: 
de geluidshinder van buiten wordt gedempt zodat u van een maximum 
aan rust kunt genieten.

GASKOFFER VAN EEN NIEUWE GENERATIE

De AUTOSTAR-gaskoffer: handig en ergonomisch! De gasflessen 
kunnen gemakkelijk gehanteerd worden met dit nieuwe concept: 
we hebben de drempel en de verlaging van de koffer weggehaald
waardoor u er nu gemakkelijker toegang tot heeft en geen extra 
handelingen moet uitvoeren. De installatie van bevestigingsbogen 
zorgt voor een veilige installatie. Conclusie: een exclusieve 
AUTOSTAR technologie die u het best mogelijke comfor t biedt.

VERSTEVIGDE BESCHERMING VAN
DE BODEM VAN DE LAADRUIMTE

Alle AUTOSTAR-voertuigen zijn uitgerust met een speciale bekleding, 
de BEDLINER, die de vloer van de laadruimte beschermt tegen kleine 
incidenten. En om ervoor te zorgen dat u van de hele laadruimte 
gebruik kunt maken, zijn de bevestigingsrails in de vloer verzonken. 
De verstelbare bevestigingsogen vullen dit doordachte systeem aan.

BETER ZICHT AAN HET STUUR

Onderweg of tijdens een manoeuvre: uw ogen zijn uw beste 
bondgenoten! Met VISION PLUS wordt uw waarneming op elk 
moment gemaximaliseerd. Deze innovatie van AUTOSTAR is 
gebaseerd op 4 pijlers: 
•  een herwerkte ergonomische bestuurdersstoel zodat u beter zit 

tijdens het rijden
•  een licht naar voren hellend dashboard en voorruit voor een beter 

zicht aan het stuur
•  verbeterde veiligheid onderweg dankzij de twee standaard ledlichten 

en ten slotte ook een eenvoudiger onderhoud van de voorruit
•  geperfectioneerde passieve beveiliging voor een onmiddellijke 

zichtbaarheid aan de geoptimaliseerde voorkant

PROTEC-STAR IS EEN STRUCTUUR IN
SANDWICHPANELEN MET OPMERKELIJKE 
EIGENSCHAPPEN

HOOGTE VAN 2,79 M

Met een dergelijke netto hoogte is het gamma van de half-integrale 
campers type 2+2 PASSION een van de laagste van de markt. 
Toch zijn deze voertuigen voorzien van een hoogslaper een dubbele 
technische vloer! Dit technologische hoogstandje is mogelijk dankzij 
de hoogslaper dit in het plafond is ingebouwd waardoor het bijna 
onzichtbaar is!

COLLECTIE 2019

8 COLLECTIE 2019 9COLLECTIE 2019



TRANSFORMEER JE
WELZIJN AAN BOORD

DUBBELEBODEM

CENTRAAL BED XXL

Omdat in een hoogwaardige camper het 
slaapcomfort van cruciaal belang is, heeft 
AUTOSTAR het bed verbeterd met het 
concept XXL. Naast de dikte van het matras 
(tussen 12 en 14 cm op centrale bedden) en 
de afwerking met geheugenschuim (vanaf het 
Passie-gamma), hebben alle modellen van 
2019 een bed met een breedte van 1,50 m 
en een max. lengte van 1,98 m.

EEN BED DAT IN DE HOOGTE VERSTELD KAN WORDEN

Opdat u de hoogte van de laadruimte zou 
kunnen instellen naargelang uw wensen, stelt 
AUTOSTAR een ingenieus regelsysteem voor 
dat standaard beschikbaar is op alle LIFT-
modellen. Het is eenvoudig in gebruik en de 
hoogte varieert manueel en past zich aan de 
vraag aan. Met dit handig mechanisme wint u

tot 250 mm hoogte in de laadruimte.  
Om toegang te krijgen tot de opbergruimte 
voor het bed hef t u het bed op met  
2 vijzels. Voor uw comfort en uw favoriete 
vrijetijdsbesteding werd er over alle.

FACE TO FACE-SALON

Integrale en geprofileerde modellen met 
Face-to-Face-salon komen steeds meer voor 
in onze catalogus. En dat is niet voor niets! 
De aangeboden ruimte is zoveel prettiger 
en gebruiksvriendelijker. Tijdens een halte 
is het een ruimte extra in vergelijking met 
een klassieke salon. Voor maaltijden komt 
de keuken direct uit op de leefruimte en 
vereenvoudigt aanzienlijk het opdienen.

AUTO
STOELEN

4 AUTOSTOELEN

Elke stoel is gemakkelijk te bedienen en is 
uitgerust met een on-board 3-punts gordel, 
een verstelbare rugleuning voor korte of 
lange ritten met een “automobiel” comfort. 
Ze zijn nu standaard uitgerust met een 
ISOFIX-bevestiging om een babyzitje veilig  

te bevestigen. Twee van hen zijn intrekbaar 
onder de banken zodat ze geen plaats 
innemen. In 2019 verbetert AUTOSTAR nog 
meer het comfort. Ze zijn groter en daarom 
ergonomischer en kunnen nu gemakkelijk 
worden weggenomen om het volume in de 
opbergruimten te vergroten.

CONFORT PLUS

Omdat uw comfort tijdens uw halte een belangrijk 
punt voor onze ingenieurs is, hebben zij een concept 
ontwikkeld om het voorste deel van uw voertuig te 
verwarmen. Integraal of profiel, ieder profiteert van 
een specifiek systeem om de cabine te verwarmen 
tijdens het parkeren. Voor de integraal komt een 
verwarmingsbuis (of radiatoren voor ALDE-versies) in 

het dashboard, waarbij hete lucht wordt voortgestuwd 
door het zogenaamde “koude” gebied van de voorruit. 
In de profielen komt het via een ingenieus rooster 
aan de voeten van de omgekeerde cabinestoelen dat 
de verwarming de bewoners een gevoel van welzijn 
geeft tijdens de halte. Niets wordt aan het toeval 
overgelaten om van de leukste reizen te genieten.

POWERBOX

WATERBOX

ISOFIX

EEN INNOVATIEF MEUBELCONCEPT

OPTIMALE VERLUCHTING VAN HET 
WOONGEDEELTE
Het nieuwe ontwerp van de AUTOSTAR meubels, 
dat de naam VENTIL’PLUS kreeg, omvat heel wat 
verluchting, roosters en luchtdoorlaten. De cabine 
wordt dus permanent uiterst goed verlucht op een
natuurlijke manier.

ZEER GELIJKMATIGE VERDELING 
VAN DE VERWARMING
Dankzij de VENTIL’PLUS-technologie wordt de 
warme lucht gelijkmatig in de woonruimte verdelen. 
Omdat de warme lucht achter de meeste meubels en 
gordijnen kan circuleren, geniet de verwarming van 
optimale convectie, voor een hoger binnencomfort. 
In de halfintegrale AUTOSTAR-campers zorgt een 
rooster vooraan in de vloer voor een aangename 
verwarming van de passagiers in de cabinezetels. De 
integrale modellen zijn standaard uitgerust met een 
verwarmingskanaal langs het dashboard. Dit vormt 
een ideale aanvulling op de traditionele verwarming.

TECHNOLOGIEËN “DUBBELE BODEM”

Voor intensieve reizigers gaat er niets boven
een dubbele vloer: extra opbergruimte binnenin, 
leidingen en reservoir van afvalwater beschermd 
tegen de koude, volledige platte vloer (geen 
treden naar de cabine toe). Voor langere ritten 
in welk seizoen ook zijn dit onmisbare punten.
Deze constructie is standaard beschikbaar
op integrale campers vanaf het Passion gamma 
en op half-integrale campers Passion P730LC/
LJ. Voor fans van de -chassis, biedt de 
DUBBELE BODEM bovendien de mogelijkheid 
om hinderlijke voorwerpen over heel de breedte 
van het voertuig op te bergen, met toegang langs 

beide kanten. Dit is de zogenaamde ‘dubbele 
vloer met opbergruimte’. Deze constructie is 
standaard beschikbaar op de modellen PASSION 
A en op het hele gamma PRESTIGE Elite. In 
2019 verleent AUTOSTAR deze technologie nog 
meer bruikbare oppervlakken voor het opruimen 
en specifieke technische compartimenten: 
WATERBOX voor water en POWERBOX voor 
elektrische elementen.

COLLECTIE 2019
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VOORKEUR VOOR ELEGANTIE COLLECTIE 2019

KIES UW NIVEAU VAN OVERTREFFING

MET DE PRIVILEGES REIST  
U IN DE KLASSE `COMFORT´
TERWIJL UW BUDGET TOCH 
BINNEN DE PERKEN BLIJFT

MET DE PASSIE INTEGRALEN
,

STAAT DE REIS SYNONIEM 
vOOR NOG MEER COMFORT, 
CONTROLE EN FUNCTIONALITEIT

MET DE PASSIE REIST U HET 
HELE JAAR 
DOOR IN STIJL IN HOOGWAAR-
DIGEVOERTUIGEN, SPECIAAL 
VOOR VEELEISENDE CAM-
PER-EIGENAARS

EEN SUBTIELE MIX VAN 
VERFIJNING EN ELEGANTIE 
MET HEEL VEEL UITRUSTINGEN 
VOOR INTENSIEF GEBRUIK, 
TIJDENS ELK SEIZOEN

De collectie 2017 zag de komst van een nieuw, hoogwaardig 
interieur, namelijk met tweekleurige, afgeronde kastdeuren met 
ingebouwde Ledverlichting in de meubels. Met zijn combinatie 
van zachtheid en contrasten is het interieur bewust eigentijds. 
In de versie 2019 wordt de sfeer uiteraard behouden maar met 
enkele verbeteringen: nieuw gewatteerd beddenovertrek en een 
ergonomisch Tv-meubel van 22”. Gezien zijn afwerkings- en 
uitrustingsniveau biedt het PRIVILEGE-gamma een uitstekende 
prijs kwaliteitverhouding. Ongeacht uw keuze, profiel of model: 
u kunt proeven van het comfort van een 3-sterren-AUTOSTAR.

Dit PASSION gamma is specifiek ontworpen voor de veeleisende 
camper-enthousiast die nog meer opbergruimte en de vele 
voordelen van de AL-KO-technologie wenst. Door het lage 
chassis kan Autostar de ruimte tussen de 2 vloeren vergroten 
waardoor er meer volume ontstaat in de opbergruimte over de 
gehele breedte van de dubbele bodem. De voordelen zijn alom 
gekend bij de specialisten die een rijbewijs voor dit type chassis 
hebben behaald: extra grote spoorbreedte, laag zwaartepunt en 
onafhankelijke veringen met torsiestang. Kortom, erkende en 
onberispelijke rijkwaliteiten.

Het PASSION-gamma is een toonbeeld van elegantie en charme 
met 4 sterren. De belangrijkste pluspunten: een gecertificeerde 
PROTEC-STAR-constructie, een ongeëvenaard interieur met 
harmonische contrasten en een aangenaam comfort. De kwaliteit 
is voelbaar, met ronde afwerking, verniste deuren, lichtgekleurde 
kasten in essenhout/ivoorkleur, nog altijd licht en contrasterend, 
een dikke isolatielaag op het plafond, een dikke matras met 
vormgeheugen voor centrale bedden ... Zonder te spreken van 
de uitzonderlijk hoge kwaliteit van de standaarduitrustingen van 
deze categorie. In 2019 bieden de profielen en de integralen 
allemaal een dubbele standaard technische vloer. Het zijn echt 
high-end voertuigen die in elk detail zijn uitgedacht.

Het PRESTIGE-gamma heeft een luxueus en kenmerkend 
ontwerp aan de buitenkant dat elegantie, luxe en robuustheid 
combineert. Een erg warme sfeer: harmonie van de twee kleuren 
KERS-IVOOR, exclusief design, decoratie aan de binnenkant 
benadrukt door heel wat verlichtingseffecten, verniste deuren. 
Ecologisch verantwoord: allemaal ledlampen met laag verbruik. 
De technologie staat niet stil: PROTEC-STAR ALUFIBER, -chassis 
en standaard dubbele opbergvloer AL-KO, centrale verwarming 
met circulatie van warm water van ALDE (ELITE-versie) met 
standaard warmtewisselaar. Vertrek het hele jaar door met een 
gerust hart op reis.

DESIGN, COMFORT EN KWALITEIT 
VOOR EEN AANTREKKELIJKE PRIJS.

COMPLETE PASSION NOG RUIMER IN 
DE BUITENGEWONE CAPACITEITEN VAN 
REGELING

DE BESTE AFWERKING EN 
UITRUSTINGEN IN EEN WARME SFEER.

ROBUUSTHEID, COMFORT EN
KWALITATIEVE UITRUSTINGEN

IN EEN LUXUEUS DESIGN.
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DE HALF-INTEGRALEN COLLECTIE 2019

HET PRIVILEGE OM EEN UITZONDERLIJK 
PRODUCT IN UW BEZIT TE HEBBEN

ALS VEELEISENDHEID 
RIJMT MET PASSIE

•  Een eigentijds en hoogwaardig interieur met energiezuinige LED-verlichting
ingebouwd in de meubels en hoge, tweekleurige, verniste kastdeuren.
• Sterk verbeterd standaarduitrustingsniveau.
•  Een constructie met het PROTEC-STAR-label en alle technologische kenmerken
van AUTOSTAR.
• Des prix attractifs “all inclusive”.

•  Een generatie van verlaagde half-integralen type 2+2: slechts 2,79 m hoog.
•  Grote doorgangshoogte onder de hoogslaper, die volledig in het plafond is 

ingebouwd.
• NIEUW: dubbele technische vloer voor het hele gamma
• Uitstekend standaard uitrustingsniveau chassis en woongedeelte.
•  Een constructie met het PROTEC-STAR-label en alle technologische kenmerken 

van AUTOSTAR.
•  Sfeer aan de binnenkant: meer dan ooit ‘massale verleiding’: nieuw ontwerp
van de deuren van de paviljoenkasten.
•  Betere geluidsisolatie dankzij een dikke isolatielaag op het plafond.
• ‘All-inclusive’ topproduct tegen een voordelig tarief.

GEEF VOORKEUR AAN COMFORT

14 COLLECTIE 2019 15COLLECTIE 2019

VO
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P690LC Lift - L 7,09 m - 4 stoelen

P693LC Lift - L 7,09 m - 4 stoelen P730LC Lift - L 7,39 m - 4 stoelen P730LJ - L 7,39 m - 4 stoelen

P730LC Lift - L 7,39 m - 4 stoelenP693LC Lift - L 7,09 m - 4 stoelen

N I E U W

2019

N I E U W

2019

DUBBELEBODEM

Al onze half-integralen hebben  
de beschikking over een paviljoenbed  

voor 2 personen

EEN BREDE KEUZE UIT PRAKTISCHE CONFIGURATIES

VO
ERTUIG
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COLLECTIE 2019
PRIVILÈGEDE HALF-INTEGRALEN
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COLLECTIE 2019
PRIVILÈGEDE HALF-INTEGRALEN
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COLLECTIE 2019
PRIVILÈGEDE HALF-INTEGRALEN

OPBERGBANKENPAVILJOENBED

USB-STEKKER

EENHANDSMENGKRAAN IN DE KEUKEN TECHNOLOGIE VOOR MEER COMFORT

OPRUIMMOGELIJKHEDEN IN DE CABINE



22 COLLECTION 2019 23COLLECTION 2019

COLLECTIE 2019DE HALF-INTEGRALEN PASSION
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COLLECTIE 2019DE HALF-INTEGRALEN PASSION
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COLLECTIE 2019DE HALF-INTEGRALEN PASSION
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COLLECTIE 2019DE HALF-INTEGRALEN PASSION

TOEGANG TOT CABINE ZONDER TREDE 
VLOERVERWARMING IN DE CABINE 

TIJDENS TUSSENSTOP

HANGKASTEN ONDER LITS JUMEAUX

AFSTELBAAR LAADRUIM

IN HOOGTE VERSTELBAAR BED

DOUCHE MET VOETROOSTER

OMLAAG GEBRACHT PAVILJOENBED

INGEBOUWD PAVILJOENBED

220V AANSLUITING 
IN LAADRUIM

USB-AANSLUITING



DE INTEGRALEN COLLECTIE 2019

MAAK UW REIS NOG LUXER

I730LJ ELITE - L 7.59 m - 3/4* stoelenI730LC ELITE - L 7.59 m - 3/4* stoelenI693LC ELITE - L 7.09 m - 4 stoelen

I660 - L 6,59 m - 4 stoelen I690LC Lift - L 7.09 m - 4 stoelen I693LC Lift - L 7.09 m - 4 stoelen

I720SUA - L 7.39 m - 4 stoelen I730LJA - L 7.59 m - 4 stoelenI730LCA - L 7.59 m - 4 stoelen

I720LC Lift - L 7.39 m - 4 stoelen I730LC Lift - L 7.39 m - 4 stoelen

I690LJ - L 7.09 m - 4 stoelen I693LC Lift - L 7.09 m - 4 stoelenI690LC Lift - L 7.09 m - 4 stoelen

I720LC Lift - L 7.39 m - 4 stoelen I730LC Lift - L 7,39 m - 4 stoelen

* volgens gekozen PTAC
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HET PRIVILEGE OM EEN 
UITZONDERLIJK  
PRODUCT IN UW BEZIT TE HEBBEN
• Een eigentijds en hoogwaardig interieur met energiezuinige Ledverlichting
ingebouwd in de meubels en hoge, tweekleurige, verniste kastdeuren.
• Standaarduitrustingen van hoger niveau.
•  PROTEC-STAR-gecertificeerde constructies met alle technologische AUTOSTAR 

uitrustingen.
• Aantrekkelijke ‘all-inclusive’ prijzen.

ALS VEELEISENDHEID RIJMT 
MET PASSIE

•  Standaard dubbele technische vloer voor nog meer opbergruimte aan de binnenkant.
• Uitstekend standaard uitrustingsniveau chassis en woongedeelte.
•  Een constructie met het PROTEC-STAR-label en alle technologische
kenmerken van AUTOSTAR.
•  Sfeer aan de binnenkant: meer dan ooit ‘grootse verleiding’: nieuw ontwerp van 

de deuren van de paviljoenkasten.
•  Betere geluidsisolatie dankzij een dikke isolatielaag op het plafond.
• ‘All-inclusive’ topproduct aan voordelig tarief.
•  De integrale campers van het gamma PASSION A (LCA/LJA/SUA), een
specifiek gamma op het -chassis, bieden een dubbele vloer met opbergruimte.

DUBBELEBODEM

LUXE EN ROBUUSTHEID  
OP EEN LIJN

• Luxueus en onderscheidend design aan de buiten- en binnenkant.
•  Kwalitatief meubilair: elegant en robuust (dik multiplex met laminaatkwaliteit).
•  De beste standaarduitrustingen, met centrale verwarming ALDE, AL-KO chassis, 

ingebouwd multimediasysteem, kleine douche buiten, een gasaansluiting voor plancha ... ,
•  Dubbele vloer opbergruimte 24 cm: nog meer opbergruimte aan de binnen en 

buitenkant!
• Constructie met label: PROTEC-STAR ALUFIBER.

DUBBELEBODEM

Al onze INTEGRALEN
hebben een cabinebed 

voor 2 personen

EEN BREDE KEUS
AAN PRAKTISCHE
CONFIGURATIES

IN 2019, 
viert Autostar de 30e verjaardag  
van zijn integralen.
Voor dit jubileum ziet u hier voor het eerst onze speciale serie (zie pagina’s 62/63).

N I E U W

2019

N I E U W

2019

N I E U W

2019

N I E U W

2019
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COLLECTIE 2019
PRIVILÈGEDE INTEGRALEN
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COLLECTIE 2019
PRIVILÈGEDE INTEGRALEN
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COLLECTIE 2019
PRIVILÈGEDE INTEGRALEN

MODULEERBAAR 
VERDUISTERINGSGORDIJN

SOFT TOUCH DASHBOARD

AFSTELBAAR, GROOT LAADRUIM ISOFIX AUTOSTOEL

VERWARMING TIJDENS DE TUSSENSTOP

INKLAPBARE STOEL
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COLLECTIE 2019
PASSIONDE INTEGRALEN
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COLLECTIE 2019
PASSIONDE INTEGRALEN
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COLLECTIE 2019
PASSIONDE INTEGRALEN

BADKAMER

MODULEERBAAR VERDUISTERINGSGORDIJN 
EN VERWARMING TIJDENS DE TUSSENSTOP

NAAR BENEDEN GEBRACHT CABINEBED BADKAMER

STABILISATOREN VOOR CABINEBED

MATRAS VAN 14 CM MET VORMGEHEUGEN

DUBBELE BODEM
ISOLEREND SCHUIM 

IN HET PLAFOND

VERLICHT HOOFDEINDE
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DE INTEGRALEN

TANK
Afvalwater

TANK
Schoon water

PLAATS
2e toilet-cassette(3)

WATERBOX
Gecentraliseerde toegang 
tot schoon en vuil water
• Eenvoudig toegankelijk luik vanaf de buitenkant
• Tijdwinst tijdens de tussenhalte

POWERBOX
Gecentraliseerde elektrische systemen
• Gemakkelijk toegankelijk luik vanaf de binnenkant
• Verbeterde ventilatie

OPRUIMMOGELIJKHEDEN
Twee grote opruimmogelijkheden
in de dubbele vloer

OPRUIMMOGELIJKHEDEN
Twee grote opruimmogelijkheden
in de dubbele vloer

FACE-TO-FACE ZITKAMER
Twee stoelen die in de banken 
ingeklapt kunnen worden

NIEUW 
ISOFIX STOELEN IN LEEFRUIMTE 
Wegneembaar en volledig inklapbaar(2)

AUTO
STOELEN

ISOFIX

(1) Behalve PASSION I720SUA
(2) 1 enkele ISOFIX stoel op de modellen 693 LC
(3) 2e cassette optioneel

BOILER
Geoptimaliseerde plaats
van de boiler

DE AUTOSTAR CAMPERS COLLECTION 2019

OP AL-KO(1) BASIS

PROFITEER VAN ALLE LAATSTE TECHNISCHE
ONTWIKKELINGEN VOOR MEER COMFORT,
MEER ERGONOMIE EN REISPLEZIER.
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COLLECTIE 2019

PASSION

DE INTEGRALEN
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COLLECTIE 2019

PASSION

DE INTEGRALEN

ELEKTRISCH BED ACHTER NAAR BENEDEN GEBRACHT CABINEBED
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COLLECTIE 2019

PASSION

DE INTEGRALEN
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COLLECTIE 2019

PASSION

DE INTEGRALEN

powerbox HANGKASTEN ONDER LITS JUMEAUX

GROOT LAADRUIM

LAADRUIM (TOEGANG ACHTER 1720SUA)-

AL-KO CHASSIS
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DE INTEGRALEN COLLECTIE 2019DE INTEGRALEN
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DE INTEGRALEN COLLECTIE 2019DE INTEGRALEN
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DE INTEGRALEN COLLECTIE 2019DE INTEGRALEN
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DE INTEGRALEN COLLECTIE 2019DE INTEGRALEN

INKLAPBARE STOELEN

VLOERVERWARMING

GASAANSLUITING GROOT LAADRUIM
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DE INTEGRALEN COLLECTIE 2019SPECIALE SERIE
EEN INTEGRALE 
VERJAARDAG!
Vind 30 jaar aan innovatie in de integraal Autostar met een speciale 
serie met aan de binnenkant een overschot aan voorzieningen.

NIEUWE “30 EDITION” PACK* 
• All Inclusive Pack
• “VISION + 360°” PACK (systeem dat bestaat uit 4 camera’s aan de buitenkant)

- Bewaking van gezichtsveld
- Hulp bij het parkeren
- Hulp bij het invoegen
- Hulp bij het inhalen

• camper GPS
• Aluminium velgen 16”
• Decoratie buitenkant “30 edition”
• Kussenkit PISA of VENETIË

* Beschikbaar in de configuraties I730LC en LJ in de 3 gamma’s PRIVILÈGE, PASSION en PRESTIGE

4 GEÏNTEGREERDE CAMERA’S 4 GEÏNTEGREERDE CAMERA’S 4 GEÏNTEGREERDE CAMERA’S

ALUMINIUM VELGEN

BEWAKING VAN HET GEZICHTSVELD 
EN HULP BIJ HET PARKEREN

gps
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DE INTEGRALENDE UITRUSTINGEN COLLECTIE 2019
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ACHTERUITRIJCAMERA
RADAR AAN DE 

VOORKANT

Deur met
afstandsbediening ALUMINIUM VELGEN

BEDLINER MET
INGEBOUWDE RAILS

GaskofferPowerbox Waterbox

EUR VAN CHAUFFEUR
MET VLOERVERLICHTING

BEWAKING VAN GEZICHTSVELD
EN HULP BIJ HET PARKEREN

Bewaking van gezichtsveld

Deur van LEEFRUIMTE met hor

Verduisterend voorruit

4 geïntegreerde
Camera's

4 geïntegreerde
Camera's

4 geïntegreerde
Camera's

CABINESTOELSIERSTIKSELS

MET VOETROOSTER
VLOERVERWARMING

(DOORGANG VAN CABINE HALF-INTEGRALEN)
LEESLAMP IN DE CABINE

(HALF-INTEGRAAL)

DUBBELE WANDEN
SLAAPKAMER

GASOVEN

VERWARMING TIJDENS DE TUSSENSTOP
VIA HET DASHBOARD (INTEGRALEN)

tv-meubel dat ingebouwd 
kan worden

HANDDOEK-DROGER
(ALLEEN OPTIONEEL 

OP GAMMA PRESTIGE)

VERWARMENDE ALDE MATJES
IN DE CABINE 

GELAKTE DEUREN



LES ÉQUIPEMENTS DE SFEREN COLLECTIE 2019

NAPELS

LISSABON

GENÈVE

LEER
(optioneel)

MADRID
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LAADRUIM MET 220V 
AANSLUITING

Dubbele-bodem

Dubbele-bodem

STABILISATOR

Eenvoudig te hanteren

VERLICHTE
TREDEN ANTI-TRILLING-PAKKINGEN ISOFIX STOEL

AUTOSTOEL

opbergbank
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Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN - Frankrijk • TEL. 02 96 79 62 00 - FAX 02 96 74 09 37

Uw AUTOSTAR dealer

EEN NETWERK VAN ECHTE PROFESSIONALS RECREATIEVE VOERTUIGEN DIE U 
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Toegankelijk voor iedereen die een nieuwe camper uit de 
AUTOSTAR 2019 collectie koopt. AUTOSTAR Assistance* biedt u, 
naast de klassieke services van een garantiebijstand, 24u/24 - 7d/7 
beschikbaarheid van professionals die opgeleid zijn voor bijstand 
en online pech verhelpen. Die dienstverlening wordt voor alle 
modellen van 2019 aangeboden tijdens het eerste jaar.

(*) Algemene voorwaarden beschikbaar op aanvraag.

HOTLINE AUTOSTAR 24U/24 BIJSTAND

€120
NOG MEER 
K L A N T E N V O O R D E E L

INCL.
BTW

VOORDEEL

Met Passie

ER
KENDE EXPERT

EN DEALER


