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AUTOSTARISER DIN OPPLEVELSER KOLLEKSJON 2019

AUTOSTAR 
EN FRANSK PRODUSENT SOM HAR 
VÆRT NYSKAPENDE SIDEN 1973

AUTOSTAR 
UOVERTRUFFENERFARINGOG 
KUNNSKAP

AUTOSTAR -eventyret startet på 70-talletnær St-Brieuc med 
selskapet Star Caravanes. Med sine 350 ansatte er de allerede en 
av de ledende produsentene på markedet. I 1973 revolusjonerer 
merket produksjonen av fritidskjøretøy på varemessen i Bourget 
med det nye konseptet “ISO-STAR”. 
Med oppdagelsen av en mer effektiv isolasjon er bare metallplater 
og glassfiberull benyttet av konkurrentene, markerer dette et 
vendepunkt i utformingen av fritidskjøretøy. I dag er det som vi 
kaller “sandwichpanel” en del av vår dagligtale.

1973
PRESENTASJON AV DEN 1. 
CAMPINGVOGNENISOLERT 
MED SANDWICHPANEL
(STAR CARAVANES)

1985
ETABLERINGENAV 
BOBILMERKET 
AUTOSTAR

2014
LANSERINGEN 
AV DEN 
7.GENERASJONEN 
HELINTEGRERTE

2016
FØRSTE GENERASJON AVDELINTEGRERTE, NEDFELLBAR 
SENG:LAVERE PÅ UTSIDEN (2,79 M) OGMER PLASS 
INNVENDIG. EKSKLUSIV LANSERING AV ET I730LC 
PRESTIGE HELINTEGRERTE SOM REVOLUSJONERER 
PLASSEN I SALONGEN TAKKET VÆRE SINE TO 
SIDEBENKER SOM VENDER MOT HVERANDRE

2018
ALLTID EN FORLØPER, PRESENTERER AUTOSTAR 
DE FØRSTE 7 M BOBILENE MED SENTRAL SENG OG 
SALONG MED MOTSTÅENDE SITTEBENKER. DE HEL- OG 
DELINTEGRERTE MODELLENE 693LC, SOM TILBYS I EN 
BEGRENSET CELTIC-UTGAVE, HAR BLITT EN HIT HOS 
FORHANDLERE

2001
TRIGANO-GRUPPEN 
BLIRHOVEDAKSJONÆR

1997
PRESENTASJONEN 
AV ARYAL 80,FØRSTE 
TUNGVEKTER MED 
SEKS HJUL

1974
DE FØRSTE 

VOGNENEMONTERT 
PÅ ESTAFETTEAV STAR 

CARAVANES

2009
KONSEPTET OXYGEN 

SER DAGENS LYS

2015
30 ÅR SIDEN 

ETABLERINGENAV 
BOBILMERKET

2019
DE HELINTEGRERTE AUTOSTAR-MODELLENE 

FEIRER SITT 30 ÅRS JUBILEUM

2017
LANSERING AV PASSION I720SUAPÅ 

VAREMESSEN I BOURGET: 
FØRSTEHELINTEGRERTE MED 

U-SALONG,DOBBELTGULVS OPPBEVARINGOG 
BAGASJEROM FOR SYKKEL

1989
PRODUKSJON AV 

FØRSTEHELINTEGRERTE 
- SERIEKOBLING 

AVDE FØRSTE ALDE-
VARMEOVNENE

1999
ÅPNINGEN AV DEN 

NYEFABRIKKEN I 
ST-BRANDAN

LEDENDE TEKNOLOGI
Siden midten av 80-tallet har AUTOSTARdesignet og produsert 
innovative bobiler. Ved å kontinuerlig lytte til kundene våre kan vi 
tilfredsstille de mest krevende, i lengden. De nyeste teknologiske 
fremskrittene er knyttet til den nye generasjonen helintegrerte. 
Aerodynamiske studier har bidratt til forbedringer på alle områder: 
drivstofforbruk, bedre lydisolasjon, økt sikt i førersetet.

INNOVASJON: VÅR DNA 
Når det gjelder konstruksjon, har AUTOSTAR i fleretiår latt deg ta 
del i og nyte sine innovasjoner. Etter etableringen av kvalitetsmerket 
PROTEC-STAR, det ventilerte møbelkonseptet VENTIL’PLUS, den 
ergonomiske gassoppbevaringen EASY, sengen LIFT som kan 
reguleres i høyden og beskyttelsen av bagasjerommet BEDLINER 
vil ikke nyskapningene ta noen pause. I 2019: de nye AUTOSTAR-
teknologiene vil fortsette å gi deg mer komfort og velvære: den 
sentrale sengen XXL, det nye dobbeltgulvet AL-KO og salongen 
med motstående sittebenker med fire bilseter er standard i mange 
av modellene i 2019-kolleksjonen. 

EN REISE I FRIHET
Hav, fjell, ørken, varme eller kalde land... Alle destinasjoner er mulige. 
Hvis været ikke passer, kan du bare programmere GPS-en slik at din 
AUTOSTAR leder deg mot nye horisonter. Din AUTOSTAR er ditt hjem, 
ditt 5-stjerners mobile hotell. Etter en tur på landsbygden, svømming 
i Middelhavet, skituren eller fisketuren i Bretagne, kommer du hjem 
til det praktiske, varme og komfortable interiøret i bobilen din.

EN BOBIL ETTER DINE ØNSKER
Vår nye kolleksjon består av 22 modeller med 3 utstyrsnivåer. 
Helintegrerte, delintegrerte, sentral seng, sentral flyttbar seng, 
sengover bagasjerommet eller parsenger... Du vil uten tvil finne bobilen 
som svarer til dine forventninger og mål for årene som kommer.

EN FRANSK PRODUSENT
I hjertet av Bretagne står ekspertisen tilteamene våre til tjeneste 
for dine drømmer. Høyt kvalifiserte medarbeidere tilbyr daglig den 
beste kvaliteten i design og de beste valgene av komponenter slik 
at turene dine blir bedre med AUTOSTAR.

FELLES LIDENSKAP
Siden bobilen er for lidenskapelig interesserte,har designerne av 
2018-kolleksjonen hattspesielt fokus på atmosfæren, kvaliteten 
påmaterialene og utstyret. I 2019 er det å følge deg alltid et PRIVILEGIUM 
i våre øyne. Vår PASSION har som eneste mål å tilby deg mer 
PRESTIGE.

I en verden hvortidspresset stadigøker, har søkenetter ro, frihetog 
forandring blittet fundamentaltbehov. Din lidenskap for bobiler 
oppfyller ditt behovfor frihet. Du trenger ikke lenger planlegge 
ferien din uker i forveien ved å bestille billetter, hoteller, osv. 
Din AUTOSTAR bobil er alltid klar for nye eventyr og å møte nye 
mennesker.

4 KOLLEKSJON 2019 5KOLLEKSJON 2019



MINST 7 GODE GRUNNER 
TIL Å VELGE EN AUTOSTAR 

DE BESTE OPERATØRENE
Ved å velge en AUTOSTAR bobil er mansikker på at man har 
det mest egnedegrunnlaget for å praktisere favoritthobbyen. 
I 2019 har AUTOSTAR valgt det spesielle bobilkarosseriet 
FIAT Ducato Multijet 2 til alle sine modeller. Denne siste 
generasjonen drar nytte av de nyeste innovasjonene utviklet 
av ingeniørene hos FIAT. Dette gir 3 nye motorer i samsvar 
med utslippsstandardene EURO 6. Fordelene er mange: 
redusert forbruk i forhold til tidligere motorer, reduksjon i 
utslipp av CO2, miljøhensyn, større dreiemoment (særlig 
for 150 hk) en vektøkning (180 hk). Du får også en mer 
stabil og pålitelig kjøring med dekk med lav rullemotstand, 
egenskapene ved motoroljen og friksjonsmaterialene 
i stemplene og optimering av den sentrale motorens 
programvare for redusert forbruk.

1 HØY STANDARD I PRODUKSJONEN
I forhold til setetrekk og lignende bruker visalmakere som er kjent for sin kompetanse. 
De utarbeider de beste tekstiler med dyktighet, omsorg og presisjon. Alle materialer, 
tekstiler, skum og selv teknikkene er gjenstand for nøye utvelgelse.

4

DET BESTE UTSTYRET
ABS, kollisjonspute på fører- og passasjerside, regulator og fartsbegrenser, klimaanlegg i førerhuset. Vårt standardutstyrbidrar til 
din komfort. Og takket være detette forbindelsene med GROUPE TRIGANO,europeisk leder innen fritidskjøretøy, kan AUTOSTAR tilby 
det beste utstyrsnivået tillavere pris. Det er derfor en AUTOSTAR ergenerelt bedre utstyrt enn konkurrentenesmodeller til tilsvarende 
pris. Når det gjelder oppvarming AUTOSTAR utmerketseg siden 1989 takket være bruken av ALDE-teknologien, sentralvarme 
medvarmtvannsirkulasjon ! I 2019 er dette utstyret tilgjengelig på alle modeller: ALDE-alternativet for Privilège og Passion-serien. ALDE 
ELITE-pakken er hvaangår standard for Prestige-serien.

5

DE INNOVATIVE TEKNOLOGIENE
Som viktige kriterier for valg av en fremtidigbobil er komfort og kvalitet optimalisert takketvære ytelsen til AUTOSTAR-teknologiene. Når 
det gjelder produksjon vil ikke AUTOSTAR gi seg før du drar fordel av de beste komponentene i konstruksjonen av bodelen og møblene. 
Med kvalitetsmerkingen PROTEC-STAR er kabinen i AUTOSTAR perfekt beskyttet mot ytre påvirkninger, og meget godt isolert både vinter 
og sommer. De siste årene har ikke innovasjonen tatt en pause. VENTIL’PLUS-teknologien er en genial utforming av møbler som har 
permanent naturlig ventilasjon og gir en bedre fordeling av varme i kabinen. Gassoppbevaringen EASY gjør at håndteringen av to store 
gassflasker går som en lek. Den sentrale XXL-sengen har blitt standardutstyr på 2019-serien; BEDLINER er et slitesterkt materiale som 
beskytter bagasjerommet. Siden 2017 har monteringsskinnene med festeringer blitt innstøpt i gulvet slik at hele bredden av bagasjerommet 
kan benyttes. På grunn av at lastekapasitet er én av bekymringene deres, har de meget store bagasjerommene i 2019 “LIFT”-modeller 
også en regulerbar høyde og de helintegrerte modellene på Fiat-AL-KO understell bruker den siste nyvinningene til å tilby enda større 
lagringsplass. Endelig drar alle AUTOSTAR helintegrerte modeller stor nytte av en ypperlig visibilitet, takket være VISION PLUS-konseptet.

2

KVALITET PÅ SNEKKERARBEID OG DETALJER
Med solid fagkunnskap i flere tiår, er dette fortsatt en sterk markør for AUTOSTAR. Og 
fordianlegget i St-Brandan har beholdt sitt snekkerverksted, mens mange andre bare 
monterermøbler fra underleverandører til store industrielle produsenter. Våre snekkere 
arbeider med de fineste materialer og alltid med stor lidenskap: tykk finer, CPL laminat er 
en garanti for soliditet og lang levetid.

3

GARANTIENE 
Å kjøpe en ny bobil krever veloverveide valg. 
Og fordi du trenger å føle deg trygg, har du 
vedkjøp av en ny AUTOSTAR en rekke garantier: 
2 år for deler og arbeidskraft på mekanikken 
og bodelen og 7 år for vanntetthet. I tillegg 
tilbyr AUTOSTAR deg ett års assistanse, 
24/24 og 7/7.
Vårt nettverk av fagfolk er opplært i å lytte 
til deg og til å drive feilsøking av kjøretøyet. 
Denne tjenesten tilbys det første året for alle 
2019-modellene. Og til sist fordi bobilen ogsåer 
en investering, tilbyr etiketten PROTEC-STAR 
den beste garantien for videresalg.

6 GLEDE FREMSTILT I FRANKRIKE
Velkommen ombord i et kjøretøy MADE IN 
FRANCE: vår fabrikk ligger i nærhetenav  
St-Brieuc (22). Vår kompetanse er enestående 
og unik i Bretagne, helt siden de tidligste tider 
av fritidskjøretøy-industrien. Vi sysselsetter 
kvalifisert personell og lærer opp snekkere, 
karosseribyggere, metallarbeidere, 
elektrikere, oppvarmingsingeniører 
og -teknikere. Vi er en stor aktør i 
sysselsettingsområdet, takket være 
et svært tett nettverk av leverandører 
og underleverandører.

7

Siden 1987 ønsker AUTOSTAR-klubbenalle “AUTOSTARISTER” velkommen 
tilorganiserte turer og utveksling av erfaringer. Trivelig deling av opplevelser 
og erfaringer garanteres. AUTOSTAR-klubben er tilknyttet FFACCC.
Som velkomstgave ved 1. kjøp av en modell i 2019-kolleksjonen, tilbys 
medlemskap det første året.

Informasjon på 02 96 79 60 35 eller på www.autostar-club.fr

AUTOSTAR-KLUBBEN

KOLLEKSJON 2019

POWERBOX

ISOFIX WATERBOX
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NYT DEN BESTE 
TEKNOLOGIEN

BESKYTTELSE AV BODELEN OVER TID

For å garantere deg den beste kvaliteten bruker AUTOSTAR materialer 
med høy ytelse for å beskytte kjøretøyet mot ytre angrep (hagl, flis, 
grener ...). Mye mindre skjøre enn aluminium, gir konstruksjonen 
PROTEC-STAR (Polyester eller Alufiber for Prestige-serien), er en 
optimal beskyttelse av alle utvendige deler av bodelen (tak, sider, 
rygg og til og med undergulvet). Styrofoam, mye mer stivt og effektiv 
enn polystyren, vil bevare kjøretøyet mot risikoen for deformasjon 
over tid, og isolerer bilen din ytterligere.

GARANTI-SINNSRO

Kombinasjonen av kvalitetsmaterialer (Vannavstøtende stryrofoam 
vannavstøtende + avtagbar ramme i ekspandert PVC) sikrer den 
beste beskyttelsen over tid. Vanntett-garantien til din AUTOSTAR 
er oppgradert til 7 år!

KOMFORT-ØKONOMI

Bruken av Styrofoam i konstruksjonen av bobilene AUTOSTAR gir 
deg utmerket varmeisolasjon. Bodelen er beskyttet mot varmen om 
sommeren, og holder på varmen om vinteren. Dermed reduserer 
du gassforbruket.

BEDRE PRIVATIV OG BEDRE SØVN

Etiketten PROTEC-STAR sikrer deg en god lydisolasjon. Utenforstøyen 
blir dempet, slik at du bevarer roen.

GASSBEHOLDER AV EN NY GENERASJON

Mer praktisk og ergonomisk, installasjonav gassflasker lettes ved 
den nyeutformingen. Ved å fjerne terskelen og senke beholderen 
forenkles håndteringen og du sparer krefter. Installasjonen av 
festebuer bekrefter sikkerheten i installasjonen. Kor t sagt, en 
eksklusiv AUTOSTAR-teknologi som gir deg best mulig komfort.

FORSTERKET BESKYTTELSE AV 
BAGASJEROMMET

Alle kjøretøyene fra AUTOSTAR er utstyrt med et bestemt materiale, 
BEDLINER, for å beskytte gulvet mot farene i hverdagen, over tid. 
Og for at du skal kunne bruke oppbevaringsplassen i hele sin lengde 
er monteringsskinnene innebygd i gulvet. Justerbare festeringer 
kompleter denne enheten, som er gjennomarbeidet i alle detaljer.

BEDRE UTSYN FRA FØRERPLASSEN

På veien eller under en manøver er øynene dine beste allierte! Med 
VISION PLUS er sikten fra førerplassen i din helintegrerte bobil 
maksimert til enhver tid. Denne innovasjonen fra AUTOSTAR bygger 
på 4 grunnleggende prinsipper:
•  ergonomi av førersetet er endret forå gi en bedre kjørestilling
• dashbord og frontrute som heller fremover,forbedrer sikten ved rattet
•  økt trafiksikkerhet med dagslykter i LED i serie
•  en lavere frontrute, som dermed er enklere å rengjøre

PROTEC-STAR ER EN 
SANDWICHPANELSTRUKTUR MED 
BEMERKELSESVERDIGE EGENSKAPER

HØYDE 2,79M

Med en slik høyde er utvalget av profilert2+2 PASSION av de laveste 
på markedet. Disse kjøretøyene er likevel utstyrt med en senkeseng 
med 2 plasser og et dobbelt teknisk gulv! Denne teknologiske 
prestasjonen er muliggjort ved at senkesengen er innebygd i taket!

KOLLEKSJON 2019
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REVOLUSJONER DIN
VELVÆRE OMBORD

SENTRAL SENG XXL

Siden sovekomfort er av vesentlig betydning 
i en eksklusiv bobil, har AUTOSTAR forbedret 
sengekonseptet med den ekstra store 
sentrale sengen (XXL). I tillegg til tykkelsen 
på madrassene (fra 12 til 14 cm på de sentrale 
senger) og med minneskum (fra og med 
Passion-serien), tilbys alle modellene med 
sentral seng av 2019-serien med en bredde 
på 1,50 m og en maksimal lengde på 1,98 m.

EN SENG SOM KAN REGULERES I HØYDEN

For å tillate deg å modulere høyden på 
lastepakken i henhold til dine behov, 
AUTOSTAR tilbyr et genialt justeringssystem 
som er tilgjengelig som standard på alle 
modeller i serien LIFT. Enkel å bruke, høyden 
varierer manuelt og tilpasser seg etter behov. 
Denne smarte mekanismen kan gi opptil 

250 mm ekstra lasthøyde. For å få tilgang til 
oppbevaringsskapet når du er foran sengen, 
er det ikke noe som er enklere: bare løft 
hele sengen med hjelp av 2 sylindere. Alt er 
uttenkt i hver eneste detalj for din komfort.

SALONG MED BENKER SOM 
VENDER MOT HVERANDRE

Det er stadig flere hel- og delintegrerte modeller 
med sittebenker som vender mot hverandre i 
vår katalog. Og med god grunn, for plassen 
blir så mye mer komfortabel og brukervennlig. 
Under stans gir dette en ekstra plass i forhold 
til en klassisk sittegruppe. Under måltidene 
vender kjøkkenet direkte mot sittegruppen 
og forenkler situasjonen veldig.

4 SETERS AUTOMOBIL

Setene er enkle å håndtere og utstyrt med 
et innebygd 3-punkts belte. Hvert sete har 
justerbart rygg for korte eller lange turer, 
med "bil"-komfort. De er nå utstyrt som 
standard med et ISOFIX-opplegg for å sikre 
trygg festing av barnesete. To av dem kan 
trekkes inn under benkene for å skjules. 

I 2019 forbedrer AUTOSTAR ytterligere 
komforten til disse. Større og derfor mer 
ergonomiske, er de nå enkle å flytte for å 
øke oppbevaringsvolumet.

CONFORT PLUS

Fordi din komfort under kjøring er en ting våre ingeniører 
er spesielt opptatt av, har de utviklet et konsept for 
oppvarming av framsiden av kjøretøyet ditt. Både 
helintegrerte og delintegrerte, begge trekker fordeler 
fra et bestemt system for å varme førerhuset under 
parkering. For ide helintegrerte modellene passerer 
en varmekanal (eller radiatorer for ALDE-versjoner) 
inn i dasbordet, og varmluft drives gjennom hele det 

såkalte "kalde" området av frontruten. I de delintegrerte 
modellene er det gjennom en genialt plassert rist 
ved føttene til de omvendte setene i førerhuset at 
oppvarming gir deg en følgelse av vevlære under 
stans. Ingenting er overlatt til tillfeldighetene for at 
du kan nyte de hyggeligste turene.

POWERBOX

WATERBOX

ISOFIX

NYTEKNING I MØBELDESIGN

OPTIMAL UTLUFTING I BODELEN
Møbeldesignet til AUTOSTAR, kalt VENTIL'PLUS, 
inkluderert mange lufteåpninger, rister, luftveier 
og luftpassasjer. Boarealet har derfor eneffektiv, 
naturlig og permanent ventilasjonfor å bekjempe 
effektivt kondensproblemer og lukt.

ENDA JEVNERE VARMEFORDELING
Teknologien VENTIL'PLUS tillater også at varm 
luft distribueres mer homogent i passasjerommet. 
Ved å sirkulere bak de fleste av møblene og bak 
garderobeskapene,får oppvarmingen optimal 
konveksjon, og forbedrer dermed komforten. På 
de delintegrerte modellene fra AUTOSTAR, er det 
en rist på gulvet i frontdelen gjør det mulig å varme 
opp passasjerene i førerhuset. Når det gjelder de 
helintegrerte modellene, er de utstyrt som standard 
med en varmekanal som passerer gjenno dashbordet, 
ideelt for å komplettere den klassiske oppvarmingen.

“DOBBELT GULV”-TEKNOLOGIENE 

For aktive reisende byr en bobil med dobbel 
teknisk gulv på mange fordeler: ekstra innvendig 
lagringsplass, vanntank og vannrør beskyttes 
mot kulde, og hele gulvetbefinner seg på ett plan 
(ingen trinn mot førerhuset). Dette er viktige 
egenskaper for brukere som er opptatt av å 
kunne bruke bobilen hele året rundt. Denne 
konstruksjonen er standard på helintegrerte 
modeller fra og med Passion-serien og på alle 
delintegrerte Passion-modeller P730LC/LJ.
For dem som velger et -understell, gir 
DOBBELT GULV teknologien også rom for å 
lagre store gjenstander i hele kjøretøyets bredde, 

med tilgang fra begge sider. Dette kalles et 
dobbelt lagringsrom. Denne konstruksjonen 
er standard på PASSION "A" -modeller og hele 
PRESTIGE Elite-serien. I 2019 gir AUTOSTAR 
denne teknologien med enda mer nyttige 
overflater for lagring og spesifikke tekniske 
rom: WATERBOX for vann og POWERBOX 
for elektriske elementer.

KOLLEKSJON 2019
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GULVVARME I FØRERHUSET 
(DELINTEGRERTE)

Lave 
ventilasjonsrister Ventiler



FORETREKK ELEGANSE
VELG DITT OPPGRADERINGSNIVÅ

MED privilEgeS, 
REIS I "CONFORT"
SAMTIDIG SOM DU PASSER 
BUDSJETTET

med helintegrerte, 
passion ,
REISEN ER SYNONYM MED ENDA 
MERKOMFORT, KONTROLLOG 
FUNKSJONALITET

MED passionS, 
REIS OVERLEGENT HELE ÅRET
MED FLOTTE BOBILER -FOR 
KRAVSTORE BOBILISTER

EN SUBTIL BLANDING AV 
RAFFINEMENT OG ELEGANSE 
MED ET BREDT SPEKTER AV 
UTSTYR BEREGNET
FOR INTENSIV BRUK, 
ÅRET RUNDT

Kolleksjonen for 2017 er merket av en helt nyHelintegrertestil, 
enda høyere kvalitet: skapdørene tilpaviljongen er buet og 
tofargert med integrert belysning LED integrert i innredningen. En 
perfekt forening av mykhetog kontraster for et bevisst moderne 
helintegrerte modeller. I 2019 er stemningen fortsatt naturlig, 
men mednoen forbedringer: ny sengebunn, møbel for 22 TV, mer 
ergonomiske taster. Ufornekteligproduksjonsnivå og standard 
utstyr sikrer serien PRIVILEGE et utmerket forhold mellom 
kvalitet/pris. Uansett hva du velger, profilert eller integrert, vil 
dunyte komforten i en 3-stjerners AUTOSTAR.

Denne PASSION -serien har blitt spesielt designet for bobilster 
som trenger enda mer lagring og ønsker å dra nytte av de mange 
fordelene ved  teknologi. Det senkede understellet gjør 
det mulig for Autostar å øke mellomromet mellom de to gulvene 
på bobilen, og det gir mer lagringsplass, og spesielt muligheten 
til å lagre store gjenstander i hele dobbeltgulvets bredde. I 
tillegg er kjøreutstyrene som tilbys dette understellet godt kjent 
av spesialister: ekstra bred spor bak, senket tyngdepunkt og 
uavhengig torsjonsbøyle. Kjøregenskaper som er anerkjente 
og uangripelige.

Serien PASSION er et konsentrat av eleganse firestjernerssjarm. 
Dens viktigste egenskaper: en konstruksjon somer merket 
PROTEC-STAR, et enestående interiør preget av harmoni og 
det gode liv. Kvaliteten er til å ta og føle på med en velformet 
utforming, lakkerte dører, tofargetemøbler i ask/elfenben med 
mer lysstyrke og kontrast, ettykt isolerende skumlag i taket, en 
stor seg med minnekum for modeller med sentral seng... For 
ikke å glemme eteksepsjonelt nivå av standardutstyr i denne 
kategorien. I 2019 har både del- og helintegrerte modeller et 
teknisk dobbelt gulv som standard. Disse profilerte og integrerte 
er virkelig kjøretøyer itoppklasse, utformet i minste detalj.

Med et luksuriøst og særegent utvendig design, gir serien 
med PRESTIGE helintegrerte modeller eleganse, luksus og 
robusthet. Nyt en veldig varm atmosfære: harmoni i to toner med 
kirsebær-elfenben, eksklusivt design, interiørdesign understreket 
av mange lyseffekter, lakkede dører. Vær miljøansvarlig: LED 
-belysning med lavt forbruk. Teknologien hviler ikke, konstruksjon 
i PROTEC-STAR ALUFIBER, understell og dobbeltgulv  
som stadanrd, sentralvarme med varmtvannsirkulasjon ALDE, 
versjon ELITE med varmeveksler som standard. Reis i vei for 
lange turer gjennom alle årstider.

DESIGN, KOMFORT OG KVALITET 
TIL GUNSTIGE PRISER

PASSION HELINTEGRERTE SOM ER ENDA 
ROMSLIGERE OG MED EKSPESJONELLE 
OPPBEVARINGSEGENSKAPER

FINISH OG UTSTYR I TOPP KLASSE  
I ENVARM ATMOSFÆRE

UTSTYR SOM KJENNETEGNES AV 
HOLDBARHET, KOMFORT, KVALITET OG 

LUKSURIØST DESIGN

KOLLEKSJON 2019
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DELINTEGRERTE

PRIVILEGIET Å EIE ET EN-
ESTÅENDE PRODUKT

NÅR LIDENSKAPEN 
GÅR ITJENESTE HOS 
INNOVASJONEN

•  Et moderne atmosfære med kvalitet, med belysning LED med lavtforbruk integrert 
i møbler og dører og skapdører i paviljongen lakkert i to toner.

• Et høyt nivå av standard utstyr.
•  En konstruksjon som er merket PROTEC-STAR og inkluderer alle teknologiskefordeler 

AUTOSTAR.
• Attraktive priser “alt inkludert”.

•  En generasjon av senkete profilerte 2+2: bare 2,79 m høy.
•  Forbedring av passasjehøyde under senkesengen, helt innfelt i taket.
• NYHET: Dobbelt teknisk gulv på hele serien.
• Meget bra utstyrsnivå i vogn og bodel.
•  En konstruksjon som er merket PROTEC-STAR og inkluderer alle teknologiskefordeler 

AUTOSTAR.
•  En indre atmosfære, en virkelig “forføring”.
•  En forbedret lydisolasjon med et tykt skumlag i taket.
• Toppserien “all inclusive” til rett pris.

PRIORITER DIN KOMFORT
KOLLEKSJON 2019
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P690LC Lift - L 7,09 m - 4 seters

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

P730LC Lift - L 7,39 m - 4 setersP693LC Lift - L 7,09 m - 4 seters

N Y H E T

2019

Alle våre profilerte  
har en dobbeltseng

ET BREDT UTVALG AV EFFEKTIVT UTSTYR

N Y H E T

2019
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KOLLEKSJON 2019
PRIVILEGEDELINTEGRERTE

LAGRINGSBOKSERPAVILION SENG

USB KONTAKT

BLANDEBATTERI I KJØKKEN KOMFORT PLUSS TEKNOLOGI

KABIN LAGRING
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PASSION
KOLLEKSJON 2019DELINTEGRERTE
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PASSION
KOLLEKSJON 2019DELINTEGRERTE
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PASSION
KOLLEKSJON 2019DELINTEGRERTE
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PASSION
KOLLEKSJON 2019DELINTEGRERTE

KABINTILGANG UTEN TRINN 
TRINN GULVVARME I KABIN

KLESSKAP UNDER TVILLINGSENGER

JUSTERBAR BUNN

SENG JUSTERBAR I HØYDEN

DUSJ MED TREMMEGULV

PAVILION SENG NEDE

PAVILION SENG INNEBYGD

220V KONTAKT BUNN

USB KONTAKT



HELINTEGRERTE
REIS I TOPPKLASSE

I730LJ ELITE - L 7.59 m - 3/4* setersI730LC ELITE - L 7.59 m - 3/4* setersI693LC ELITE - L 7.09 m - 4 seters

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

I720SUA - L 7.39 m - 4 seters I730LJA - L 7.59 m - 4 setersI730LCA - L 7.59 m - 4 seters

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

I690LJ - L 7.09 m - 4 seters I693LC Lift - L 7.09 m - 4 setersI690LC Lift - L 7.09 m - 4 seters

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

* IIfølge PTAC valgte

KOLLEKSJON 2019

•  Et moderne atmosfære med kvalitet, med belysning LED med lavtforbruk integrert 
i møbler og dører og skapdører i paviljongen lakkert i to toner.

• Et høyt nivå av standard utstyr.
•  En konstruksjon som er merket PROTEC-STAR og inkluderer alle teknologiskefordeler 

AUTOSTAR.
• Attraktive priser “alt inkludert”.

PRIVILEGIET Å EIE ET  
ENESTÅENDE PRODUKT

NÅR LIDENSKAPEN 
GÅR ITJENESTE HOS 
INNOVASJONEN
•  Dobbelt teknisk gulv på hele serien.
• Meget bra utstyrsnivå i vogn og bodel.
•  En konstruksjon som er merket PROTEC-STAR og inkluderer alle teknologiskefordeler 

AUTOSTAR.
•  En indre atmosfære, en virkelig “forføring”.
•  En forbedret lydisolasjon med et tykt skumlag i taket.
• Toppserien “all inclusive” til rett pris.
•   En spesifikk serie på understellet  de helintegrer te PASSION “A” 

(LCA/LJA/SUA) tilbyr i tillegg et dobbel tverrgående oppbevaringsgulv.

N Y H E T

2019

N Y H E T

2019

N Y H E T

2019
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LUKSUS OG KRAFT 
I TAKT
• En luksuriøs og særpreget utvendig og innvendig design.
•  Kvalitetsmøbler som kombinerer eleganse og holdbarhet (kryssfiner av CPL-kvalitet).
•  Det beste standardutstyret med sentralvarme ALDE, -chassiset, den 

integrerte multimediestasjonen, en utendørs dusj, en gassplugg for grill...
•  Lagring i dobbelt gulv gjennom med enda mer volum utvendig og innvendig!
• En konstruksjon merket PROTEC-STAR ALUFIBER.

Alle våre INTEGRALER
har en dobbeltseng

ET STORT UTVALG
AV UTSTYR
SOM YTER MYE

I 2019, 
feirer Autostar
sine30 år av'integrert
Til dette jubileet kan du oppdage vår spesielle serie (se sidene 62/63).

N Y H E T

2019
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PRIVILEGEHELINTEGRERTE KOLLEKSJON 2019

KOLLEKSJON 2019KOLLEKSJON 2019

MODULAR LAGRING

SOFT TOUCH DASHBOARD

STORT JUSTERBART LAGERROM AUTO ISOFIX SETE

TRINNVIS VARME

UTTAGBARE SETER
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PASSION
KOLLEKSJON 2019
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HELINTEGRERTE
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PASSION
KOLLEKSJON 2019

KOLLEKSJON 2019KOLLEKSJON 2019

HELINTEGRERTE
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PASSION
KOLLEKSJON 2019

KOLLEKSJON 2019KOLLEKSJON 2019

HELINTEGRERTE

BAD

MODULÆR LAGRING OG TRINNVIS OPPVARMING

SENG KABIN NEDSENKET BAD

STABILISATORER SENG KABIN

14 CM MADRASS MED FORMMINNE

DOBBELT GULV ISOLERENDE SKUM I TAKET

BELYSNING I SENGEGJERDE
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KOLLEKSJON 2019

KOLLEKSJON 2019KOLLEKSJON 2019

HELINTEGRERTE

SALONG FACE A FACE 
To bilseter 
uttrekkbar i benkene

NYHET 
ISOFIX CELLE-SETER 
Avtagbar og helt 
uttrekkbar(2)

ISOFIX

(1) Bortsett fra PASSION I720SUA
(2) Kun 1 ISOFIX-sete på 693 LC-modeller
(3) 2. valgfri kassett

AUTOSTAR BOBILER
BASERT PÅ AL-KO(1)

DRA FORDEL AV ALLE DE SISTE INNOVASJONENE
TEKNOLOGIER FOR MER KOMFORT,
D'ERGONOMI OG GLEDEN VED Å REISE.

KOLLEKSJON 2019

OPPBEVARING 
To store oppbevaringsplasser 
i dobbelt gulv

TANK 
Gråvann

TANK 
Rent vann

PLASSERING 
2dre WC kassett(3)

WATERBOX 
Sentralisert tilgang for 
rent og brukt vann
• Luke lett tilgjengelig fra utsiden
• Sparer tid på veien

VANNVARMER 
Plassering vannvarmer 
optimalisert

POWERBOX 
Sentraliserte elektriske systemer
• Lett tilgang til luke fra innsiden
• Forbedret ventilasjon

OPPBEVARING 
To store oppbevaringsplasser
i dobbelt gulv



46 47

PASSION

KOLLEKSJON 2019
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HELINTEGRERTE
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PASSION

KOLLEKSJON 2019
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HELINTEGRERTE

SENG BAK ELEKTRISK SENG KABIN NEDSENKET
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PASSION

KOLLEKSJON 2019
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HELINTEGRERTE
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PASSION

KOLLEKSJON 2019

KOLLEKSJON 2019KOLLEKSJON 2019

HELINTEGRERTE

powerbox KLESSKAP UNDER TVILLINGSENGER

STORT LAGERROM

LAGER I BUNN (TILGANG BAK 1720SUA)

AL-KO CHASSIS
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HELINTEGRERTEHELINTEGRERTE KOLLEKSJON 2019
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HELINTEGRERTEHELINTEGRERTE KOLLEKSJON 2019
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HELINTEGRERTEHELINTEGRERTE KOLLEKSJON 2019
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KOLLEKSJON 2019

KOLLEKSJON 2019KOLLEKSJON 2019

HELINTEGRERTE KOLLEKSJON 2019HELINTEGRERTE

FLYTTBARE SETER

GULVVARME

GASSUTTAK STORT LAGERROM
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HELINTEGRERTESPESIELLE SERIER
ET JUBILEUM 
INTEGRAL!
Se 30 års innovasjon av det integrerte Autostar-interiør
av en spesiell serie med ekstra utstyr.

NY "30 EDITION" PACK* 
• All Inclusive Pack
•  "VISION + 360 °" PACK (system bestående av 4 eksterne kameraer) 

- Perimeter overvåking 
- Parkeringshjelp 
- Hjelp med forsyning 
- Hjelp med passering

• GPS bobil
• 16 "Alu hjul
• Utvendig dekorasjon "30 utgaven"
• PISE eller VENISE putesett

* Tilgjengelig i I730LC og LJ utstyr i de 3 seriene PRIVILÈGE, PASSION og PRESTIGE

KOLLEKSJON 2019

4 INTEGRERTE KAMERAER 4 INTEGRERTE KAMERAER 4 INTEGRERTE KAMERAER

ALUMINIUM HJUL

PERIMETER OVERVÅKNING OG 
PARKERINGSHJELP

gps
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HELINTEGRERTEUTSTYR
U
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KOLLEKSJON 2019

RYGGEKAMERAFRONT RADAR

Dør med
fjernkontroll ALUMINIUM HJUL

SENGEKANTER MED
INNBYGDE 

SENGEGJERDER

GassromPowerbox Waterbox

FØRER DØR
MED GULVBELYSNING

PERIMETER OVERVÅKING
OG PARKERINGSHJELP

Soft Touch dashboard

Skjermdør mot mygg

Blendings front-rute

4 kameraer
integrert

4 kameraer
integrert

4 kameraer
integrert

KABIN SETEOVERSØM

TREMMEGUL
GULVVARME 

(PASSASJE KABIN PROFILERT)
LESELYS I KABINEN

(PROFILERT)

DOBBELT AVLUKKE ROM

GASSKOMFYR

TRINNVIS OPPVARMING
AV PANELENE (INTEGRAL)

innebygd TV-skap

HÅNDKLE-TØRRER
(VALGFRITT I SERIEN

BARE PRESTIGE)

TEPPE I KABIN
OPPVARMING

FERNISSERTE DØRER



UTSTYR ATMIOSFÆRE

NAPOLI

LISBOA

GENÈVE

LÆR
(ekstrautstyr)

MADRID

MONTREUX
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BUNN MED 220 V KONTAKT

Dobbelt-bunn

Dobbelt-bunn

STABILISATOR

Enkel håndtering

TRINN
OPPLYST LEDD ANTI-VIBRASJONER ISOFIX SETE

AUTOMOBIL SETE

oppbevaringskiste
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Din AUTOSTAR-forhandler

ET NETTVERK AV EKTE PROFESJONELLE  
FRITIDSBILER TIL TJENESTE

N
O

 -
 

 - 
Fo

to
kr

ed
itt

: L
au

re
nt

 B
ar

an
ge

r/
O

N
B

P 
- A

ut
os

ta
r -

 F
IA

T 
- T

hi
nk

st
oc

k 
- G

et
ty

 Im
ag

es
 - 

ik
ke

-k
on

tr
ak

ts
lig

e 
bi

ld
er

 - 
Au

to
st

ar
 fo

rb
eh

ol
de

r s
eg

 r
et

te
n 

til
 å

 e
nd

re
 e

ge
ns

ka
pe

r o
g 

ut
st

yr
 p

å 
pr

od
uk

te
ne

 s
in

e 
ut

en
 fo

rv
ar

se
l. 

En
 d

el
 a

v p
ro

du
ks

jo
ne

n 
er

 fo
r e

ks
po

rt
 u

te
nf

or
 F

ra
nk

ri
ke

. U
ts

ee
nd

e 
og

 u
ts

ty
r k

an
 v

ar
ie

re
 fr

a 
la

nd
 ti

l l
an

d.
 K

on
ta

kt
 im

po
rt

ør
en

 e
lle

r d
en

 lo
ka

le
 fo

rh
an

dl
er

en
.

Gjeldende for alle som kjøper en ny bobil fra kolleksjonen 
AUTOSTAR 2019, gir AUTOSTAR Assistance* deg, i tillegg til de 
klassike funksjonen for en assistansegaranti, tilgjengelighet på 
profesjonell assistanse 24/24 og 7/7 di form av hjelp online. Denne 
tjenesten tilbys det første året for alle 2019 modellene.

(*) Vilkår og betingelser er tilgjengelig på forespørsel.

HOTLINE AUTOSTAR ASSISTANCE 24/24

€120
ENDA FLERE
K U N D E F O R D E L E R

ER
SKATT 
PÅ 

INKLUDERT

Lidenskapelig


