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AUTOSTARISERA DINA KÄNSLOR 2019 KOLLEKTION

AUTOSTAR 
EN FRANSK TILLVERKARE SOM 
ÄR INNOVATIV SEDAN 1973.

AUTOSTAR 
EN OJÄMFÖRLIG ERFARENHET 
OCH KNOW-HOW

AUTOSTAR-äventyret började på 70-talet nära St-Brieuc, med 
företaget Star Caravanes. Med 350 anställda är det redan en 
av de ledande tillverkarna på marknaden. 1973 revolutionerar 
varumärket konstruktionen av fritidsfordon på  Bourget-mässan 
i Paris med det nya «ISO-STAR»-konceptet. 
Genom att tillkännage en mycket effektivare isolering än den 
enkla plåt och glasull som användes av konkurrenterna markeras 
en vändpunkt i utformningen av fritidsfordon. Idag är det som vi 
kallar «sandwichpanelen» en del av vårt vardagsspråk.

1973
PRESENTATION AV 
1:A HUSVAGNEN 
ISOLERAD MED 
SANDWICH-PANEL

1985
SKAPANDET AV 
HUSBILSVARUMÄRKET 
AUTOSTAR

2014
INVIGNING AV DEN 
7:E GENERATIONEN 
AV HELINTEGRERADE

2016
NY GENERATION AV DELINTEGRERADE MED 
INBYGGD TAKBÄDD: LÄGRE UTVÄNDIGT (2,79 
M) OCH RYMLIGARE INVÄNDIGT. EXKLUSIV 
LANSERING AV EN HELINTEGRERAD I730LC 
PRESTIGE SOM REVOLUTIONERAR MÄSSAN 
TACK VARE SINA 2 SÄTEN SIDA VID SIDA

2018
SOM STÄNDIG FÖREGÅNGARE, PRESENTERAR 
AUTOSTAR DE FÖRSTA HUSBILARNA PÅ 7 M MED 
CENTRAL SÄNG OCH VARDAGSRUM SIDA VID SIDA. HEL- 
OCH DELINTEGRERADE 693LC, SOM ERBJUDS I DEN 
BEGRÄNSADE SERIEN CELTIC EDITION, BLIR EN SUCCÉ 
SÅ FORT DE DYKER UPP HOS ÅTERFÖRSÄLJARNA

2001
TRIGANO-GRUPPEN 
BLIR HUVUDSAKLIG 
AKTIEÄGARE

1997
PRESENTATION 
AV ARYAL 80: 
FÖRSTA TUNGA 
LASTFORDONET 
PÅ 6 HJUL

1974
DE FÖRSTA 

SKÅPBILARNA 
UTRUSTADE PÅ 

ESTAFETTE AV STAR 
CARAVANES

2009
SYRE-KONCEPTET 

UPPFINNS

2015
30-ÅRSJUBILEUM 
AV SKAPANDET AV 

HUSBILSVARUMÄRKET

2019
HELINTEGRERADE AUTOSTAR 
FIRAR SITT 30-ÅRSJUBILEUM 

2017
LANCERING AV PASSION I720SUA 
PÅ MÄSSAN I BOURGET: FÖRSTA 

HELINTEGRERADE MED U-FORMAT 
VARDAGSRUM, DUBBELGOLV FÖR 

FÖRVARING OCH LASTRUM FÖR CYKEL

1989
TILLVERKNING AV DE 

FÖRSTA HELINTEGRERADE 
- SERIEMONTERING AV DE 

FÖRSTA ALDE-UPPVÄRMDA

1999
INVIGNING AV DEN NYA 

FABRIKEN I 
ST-BRANDAN

AVANCERAD TEKNOLOGI
Sedan mitten av 1980-talet har AUTOSTAR designat och producerat 
innovativa husbilar. Det ständiga hörsammandet av våra kunder 
gör att vi kan tillgodose de mest anspråksfulla, på lång sikt. De 
senaste tekniska framstegen hänför sig till den nya generationen 
av helintegrerade. Aerodynamiska studier har lett till framsteg 
inom alla områden: bränsleekonomi, förbättrad ljudisolering, ökad 
synlighet vid körning.

INNOVATION: VÅRT DNA   
När det gäller konstruktion har AUTOSTAR aldrig upphört att erbjuda 
innovation genom årtiondena. Efter skapandet av kvalitetsmärkningen 
PROTEC-STAR, ventilerade möbel-konceptet VENTIL’PLUS, ergonomiska 
gasskåpet EASY, justerbar sänghöjd med LIFT och lastrumsskyddet 
BEDLINER, innovationen pausar inte. 2019: Den nya AUTOSTAR-
teknologin ger ännu mer komfort och välbefinnande: den centrala 
XXL-sängen, det nya ALKO-dubbelgolvet och vardagsrummet sida 
vid sida med sina 4 löstagbara bilstolar är standard på många 
modeller från 2019-serien.

EN RESA I FRIHET
Hav, berg, landsbygd, öken, varma eller kalla länder ... Alla destinationer 
är möjliga. Och om vädret inte längre är gynnsamt, programmera 
bara din GPS så vägleder din AUTOSTAR dig till nya horisonter. 
Din AUTOSTAR är ditt hem, ditt 5-stjärniga, mobila hotell. Efter din 
vandring på landet, dopp i Medelhavet, nedfart på skidor eller fiske 
i Bretagne, återfinner du ditt hem praktiskt, varmt och bekvämt.

EN HUSBIL SOM LIKNAR DIG
Vår nya serie består av 22 modeller med 3 efterbehandlingsnivåer. 
Helintegrerade, delintegrerade, förskjuten central säng, säng i mitten 
på bagageutrymmet eller enkelsängar, kompakt eller rymlig ... Utan 
tvekan hittar du husbilen som motsvarar dina förväntningar och dina 
mål för de närmaste åren.

EN FRANSK TILLVERKARE
I hjärtat av Bretagne står kompetensen hos våra team till tjänst åt dina 
drömmar. Högkvalificerad personal erbjuder dig bästa designkvalitet 
och komponenter, så att dina resor blir underbara i AUTOSTAR.

EN GEMENSAM PASSION
Eftersom husbilen är ett hantverk för passionerade entusiaster, 
har designerna i vår 2019-serie särskilt fokuserat på atmosfären, 
kvaliteten på material, utrustning och förvaringsutrymmen. 2019 
förblir alltid ett sant PRIVILEGIUM för oss att beledsaga er. Vår 
PASSION syftar till att erbjuda dig ännu mer PRESTIGE.

I en värld där tidspressen ökar har sökandet efter stillhet och flykt 
blivit ett grundläggande behov. Din passion för husbilar uppfyller 
din frihetstörst. Du behöver inte längre förbereda din semester 
i förväg,  boka biljetter, hotell ... Din AUTOSTAR-husbil är alltid 
redo för nya äventyr och möten.
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MINST 7 GODA SKÄL 2019 KOLLEKTION

ATT VÄLJA EN AUTOSTAR

DE BÄSTA CHASSINA
Att välja en AUTOSTAR-husbil betyder att du är säker på 
att du njuter av den lämpligaste mekaniska basen för din 
favorithobby. År 2019 valde AUTOSTAR att anpassa alla 
modellerna på FIAT Ducato med Multijet 2:s speciella 
chassi. Den här senaste generationen drar nytta av FIAT-
ingenjörernas senaste innovationer, vilka möjliggjort 3 nya 
motorer som överensstämmer med utsläppsnormer för 
EURO 6. Fördelarna är många: minskad förbrukning jämfört 
med tidigare motorer, lägre koldioxidutsläpp, miljöskydd, 
mer vridmoment (speciellt för 150 Hk) och viktökning 
(180 Hk). Du kan också dra nytta av mer tillförlitlighet 
och körgodkännanden, med lågt rullande motstånd på 
däcken, motoroljans egenskaper och kolvfriktionsmaterial 
och optimering av centralmotorns programvara för en 
lägre bränsleförbrukning.

1 KRAV PÅ TILLVERKNINGEN
När det gäller tillverkningen förlitar vi oss på tygmakare som är kända för sin kompetens. 
De formar de bästa tygerna med finess, omsorg och precision. Alla material, textilier, 
skum och t.o.m. sömntekniker är noga utvalda.

4

DE BÄSTA UTRUSTNINGARNA
ABS, krockkudde för förare och passagerare, hastighetsregulator och hastighetsbegränsare, luftkonditionering i kabinen. Vår 
standardutrustning bidrar till din komfort. Och tack vare våra nära kontakter med TRIGANO-GRUPPEN, ledande inom europeiska 
fritidsfordon, kan AUTOSTAR erbjuda den bästa utrustningen till en lägre kostnad. En AUTOSTAR är därför generellt bättre utrustad till ett 
och samma pris jämfört med sina konkurrenter. Vad gäller uppvärmning överträffar AUTOSTAR sedan 1989 tack vare användningen av 
ALDE-tekniken, centralvärme med cirkulerande varmvatten  ! 2019 kommer denna utrustning erbjudas på alla modeller: ALDE-tillval 
på Privilège och Passion. Vad beträffar detta är ALDE ELITE-paketet standard på Prestige-serien.

5

INNOVATIVA TEKNOLOGIER
Viktiga kriterier för att välja en framtida husbilen är komfort och kvalitet  vilka optimerats tack vare AUTOSTAR-teknikens prestanda. 
Vad gäller tillverkning erbjuder AUTOSTAR dig ständigt de bästa komponenterna i konstruktionen av bodelen och möblerna. Eftersom 
din bodel AUTOSTAR är märkt med PROTEC-STAR kvalitetsmärkning, är den perfekt skyddad mot all yttre miljöpåverkan och mycket 
välisolerad vinter som sommar. Under de senaste åren har innovationen inte stannat upp med VENTIL’PLUS-tekniken, en genuin design 
av möbler som möjliggör permanent, naturlig ventilering och en bättre värmespridning, med EASY-gasförvaringen blir hanteringen 
av de två stora gasflaskorna lätt som en plätt, den centrala XXL-sängen blir standard på 2019-serien. BEDLINER, ett mycket hållbart 
material, skyddar effektivt lastrummet. Sedan 2017 är fästskenorna med snäppringar perfekt inbäddade i marken, så att du kan utnyttja 
lastrummets hela lastbredd. Eftersom lastkapaciteten är ett av dina bekymmer, är lastutrymmena 2019 väldigt stora i modellerna  «LIFT» 
drar också nytta av en justerbar höjd och helintegrerade på Fiat-Alko chassin drar nytta av den senaste utvecklingen för att erbjuda 
ännu mer lagringsutrymme. Slutligen har alla AUTOSTAR-helintegrerade nytta av utmärkt sikt framåt tack vare VISION PLUS-konceptet.

2

POWERBOX

ISOFIX WATERBOX

SNICKERIKVALITET OCH FINISH
Know-how är och förblir genom årtiondena kännetecknande för AUTOSTAR Och med 
goda skäl har St-Brandan-fabriken behållit sitt snickeri, där många andra av de stora 
industriproducenterna bara sätter ihop möbler från underleverantörer. Våra snickare arbetar 
med de finaste materialen med samma passion: tjock plywood, inredningslaminat och 
laminat är en garanti för robusthet och livslängd.

3

GARANTIER 
Att skaffa en ny husbil är ett väl övervägt val. 
Köp en ny AUTOSTAR när du behöver känna 
dig trygg. Den åtföljs av flera garantier: 2 år 
på delar, mekanik och bodelen och 7 år på 
vattentätheten. Dessutom erbjuder AUTOSTAR 
dig ett års assistans 24/24 och 7/7.
Vårt nätverk av proffs är utbildat för att lyssna på 
dig och felsöka ditt fordon. Denna tjänst erbjuds 
alla 2019-modeller första året. Och slutligen, 
eftersom din husbil också är en investering, 
är märket PROTEC-STAR den bästa garantin 
för återförsäljning.

6 NJUTNING OCH NÖJE MADE IN FRANCE
Välkommen ombord på ett FRANSKTILLVERKAT 
fordon: Vår fabrik ligger nära St-Brieuc (22). 
Dess kunnande är anmärkningsvärt och unikt i 
Bretagne sedan de allra första timmarna inom 
fritidsfordonsindustrin. Företaget sysselsätter 
kvalificerad personal och utbildar snickare, 
karosseriarbetare, metallarbetare, elektriker, 
värmeinstallörer och tekniker. Det är en av 
de stora aktörerna i denna arbetspool, 
tack vare ett mycket stort nätverk av 
leverantörer och underleverantörer.

7
TILLVERKAT IFRANKRIKE

Sedan 1987 bjuder AUTOSTAR-KLUBBEN in sina medlemmar på organiserade 
utflykter för utbyte av erfarenheter. Där garanteras gemyt och gemenskap. 
AUTOSTAR-klubben är ansluten till FFACCC.
Som välkomstpresent, vid första köpet av en modell från 2019-serien, får du 
medlemskap det första året.

För information ring 02 96 79 60 35 eller besök www.autostar-club.fr

AUTOSTAR-KLUBBEN
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NJUT AV DET BÄSTA 2019 KOLLEKTION

AV TEKNOLOGIN

BODELSSKYDD FÖR EN LÄNGRE TID

För att garantera dig den bästa kvaliteten, använder sig AUTOSTAR 
av högpresterande material för att skydda ditt fordon från yttre 
miljöpåverkan (hagel, flis, grenar...). Konstuktionen PROTEC-STAR 
(polyester eller alufiber för Prestige-serien) är mycket mindre 
bräcklig än aluminium och utgör ett optimalt skydd för alla yttre 
ytor i bodelen (tak, sidor, baksida och även undergolvet). Styrofoam 
som är mycket mer styvt och effektivare än polystyren, kommer att 
skydda ditt fordon mot deformationsrisker över tid och kommer att 
isolera din husbil ytterligare.

GARANTI-LUGN

Kombinationen av kvalitetsmaterial (vattenavvisande styrofoam 
+ periferiram i expanderad och oruttningsbar PVC) garanterar dig 
bästa skyddet över tid. Vattentäthetsgarantin för din AUTOSTAR 
har utökats till 7 år!

KOMFORT-BESPARINGAR

Användningen av styrofoam i byggandet av husbilarna AUTOSTAR 
ger dig en utmärkt värmeisolering. Boytan är skyddad mot värmen 
på sommaren, och behåller den på vintern. Således minskar du din 

PRIVATLIV OCH SÖMN GARANTERAS

Märket PROTEC-STAR garanterar dig en effektiv ljudisolering Det 
yttre bruset dämpas, för att bevara lugn och ro

NY GENERATION GASFÖRVARING

Då installationen av gasflaskor underlättas av denna nya design, 
är förvaringen mer praktisk och ergonomisk. Att ta bort tröskeln 
och sänka gasförvaringsplatsen förenklar hanteringen och sparar 
onödiga ansträngningar. Installationen av fästbågar förstärker 
installationens säkerhet. Kor t sagt, denna exklusiva teknik 
AUTOSTAR, ger dig bästa möjliga komfor t.

LASTRUMMETS FÖRSTÄRKTA GOLVSKYDD

Alla fordon AUTOSTAR är utrustade med ett specifikt material, 
BEDLINER, för att skydda lastrummets golv från dagligt slitage, 
över tid. Och för att du ska kunna använda hela lastbredden är 
monteringsskenorna inbyggda i golvet. Justerbara fastsättningsringar 
fullbordar enheten som har studerats i minsta detalj.

BÄTTRE SIKT VID RATTEN

På vägen eller under en manöver måste ögonen vara allerta och 
behjälpliga! Med VISION PLUS maximeras synligheten hela tiden 
ombord i din helintegrerade. Denna innovation AUTOSTAR grundar 
sig på 4 fundament:
•  ergonomi för den omformade förarplatsen för att ge dig en bättre 

körposition,
•  instrumentbrädan och vindrutan lutas framåt vilket förbättrar 

synligheten bakom ratten,
•  ökad trafiksäkerhet med  LED-DAGSLJUS som standard,
•  en nedre vindruta som är mycket lättare att rengöra

PROTEC-STAR HAR EN STRUKTUR I 
SANDWICHPANEL MED ANMÄRKNINGSVÄRDA 
EGENSKAPER

HÖJD 2,79 M

Med en liknande höjd över hela, är serien av delintegrerade 2+2 
PASSION en av de lägsta på marknaden. Dessa fordon är dessutom 
utrustade med en takbädd med 2 platser och ett tekniskt dubbelgolv! 
Denna tekniska bedrift kan uppnås tack vare den infällbara takbädden, 
vilket nästan gör den osynlig!
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REVOLUTIONERA DITT 2019 KOLLEKTION

VÄLMÅENDE OMBORD

CENTRAL XXL-SÄNG

Eftersom sömnkomfor t är viktigt i en 
högkvalitativ husbil förbättrar AUTOSTAR 
sängarna ytterligare med XXL-konceptet. 
Förutom madrassens tjocklek (från 12 till 14 cm 
på de centrala sängarna) och utformningen 
med formminnet (för Passionsserien) erbjuds 
alla modeller med centralbädd i 2019-serien 
en bredd på 1,50 m och en maximal längd 
på 1,98 m.

JUSTERBAR SÄNG I HÖJDLED

För att du ska kunna anpassa lastrummets 
höjd efter dina behov, erbjuder AUTOSTAR ett 
genialt justeringssystem som är tillgängligt 
som standard på alla LIFT-modeller. Systemet 
är lätt att använda, höjden justeras manuellt 
efter behov. Den här smarta mekanismen 
kan spara upp till 250 mm lasthöjd. För 

att komma åt förvaringsplatsen när du är 
framför sängen, höjer du helt enkelt bara 
sängbottnen med hjälp av 2 cylindrar. Allt 
är uttänkt in i minsta detalj för din komfort.

VARDAGSRUM SIDA VID SIDA

De helintegrerade och delintegrerade 
modellerna med vardagsrum Sida vid Sida 
blir allt vanligare i vår katalog. Det finns goda 
skäl till det: utrymmet som erbjuds blir så 
mycket trevligare och sällskapligt. Etappvis 
är det ett större utrymme än i ett klassiskt 
vardagsrum. Vid måltiderna är köket beläget 
precis i anslutning till vardagsrummet vilket 
förenklar väldigt mycket.

AUTOMOBIL» SÄTEN

Sätena är lättjusterade och är alla utrustade 
med ett inbyggt 3-punktsbälte. Varje sittplats 
har ett justerbart bord för korta eller långa 
resor, med «automobil» komfort. De är nu 
utrustade med en ISOFIX-bas som standard 
för att fastsätta en barnstol säkert. Två av 
dem är infällbara under bänkarna för att bättre 

gömmas undan. 2019 förbättrar AUTOSTAR 
komforten ytterligare hos dessa. Större och 
därför mer ergonomiska, är de nu enkelt 
avtagbara för att öka skåpens volym.

KOMFORT PLUS

Eftersom din etappvisa komfort är en stor angelägenhet 
för våra ingenjörer har de utvecklat ett koncept med 
uppvärmning i främre delen av ditt fordon. Oavsett 
om fordonet är helintegrerat eller delintegrerat har 
båda ett specifikt system för uppvärmning av kabinen 
under parkering. För helintegrerade passerar en 
värmekanal (eller värmeelement för ALDE-versionerna) 
i instrumentpanelen och varm luft drivs till den 

«kalla» zonen på vindrutan. I delintegrerade sker 
det via ett galler som genialiskt placerats på golvet 
under de vändbara sätena i kabinen, vilket etappvis 
ger passagerarna en känsla av välmående. Ingenting 
lämnas åt slumpen för att du ska kunna njuta av de 
trevligaste resorna.

POWERBOX

WATERBOX

ISOFIX

MÖBLER MED INNOVATIV DESIGN

OPTIMAL VENTILERING AV BODELEN
Möbeldesignen AUTOSTAR, som kallas VENTIL’PLUS, 
innehåller många ventiler, galler, elegier och 
luftpassager. Passagerarutrymmet har därför en 
effektiv, naturlig och permanent ventilation som 
effektivt bekämpar kondensproblem och luktstörningar.

ÄNNU JÄMNARE VÄRMESPRIDNING
LTeknologin VENTIL’PLUS tillåter också att den varma 
luften fördelas jämnare i boytan. Genom att värmen 
cirkulerar bakom de flesta möbler och garderober, 
drar den fördel av optimal konvektion, vilket ökar 
din komfort. På delintegrerade AUTOSTAR, finns 
ett galler på marken på framsidan som gör det 
möjligt att bekvämt värma passagerarsätena. När 
det gäller helintegrerade är de utrustade med ett 
värmerör i instrumentbrädan som standard, utmärkt 
komplement till den konventionella värmekretsen

«DUBBELGOLV» TEKNOLOGIER 

För aktiva resenärer finns det inget som går 
upp mot en husbil med tekniskt dubbelgolv: 
extra förvaring på insidan, rör och vattentank 
till avloppsvattnet som är skyddade mot kyla, 
enplansgolv (inget trappsteg till kabinen). Dessa 
är alla viktiga tillgångar när du planerar att resa 
under alla årstider. Denna konstruktion finns som 
standard på helintegrerade från Passionsserien 
och på alla delintegrerade Passion P730LC/
LJ. För alla som gillar chassit ger 
DUBBELGOLV-TEKNOLOGIN möjligheten att 

förvara skymmande föremål över hela fordonets 
bred med åtkomst från var sida. Man talar då 
om «förvaring» i dubbelgolv. Denna konstruktion 
finns tillgänglig som standard på modellerna  
PASSION «A» och på hela PRESTIGE Elite-
serien. 2019 upprustar AUTOSTAR denna 
teknik med ännu mer användbar tvärgående 
förvaringsyta och specifika tekniska utrymmen: 
WATERBOX för vatten och POWERBOX för 
elektriska element.
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GOLVVÄRME FRAMME I 
KABINEN DELINTEGRERADE

Låga 
ventilationsgaller Ventiler



FÖREDRA ELEGANS 2019 KOLLEKTION

VÄLJ DIN UPPGRADERINGSNIVÅ

Privilege
RES MED KOMFORT SAMTIDIGT 
SOM DU HÅLLER KOLL PÅ DIN 
BUDGET

passion ,
RESAN FÅR ÄNNU MER 
KOMFORT, OCH MÄSTERLIG 
FUNKTIONALITET

passion 
RES PÅ BÄSTA SÄTT I
CAMPINGFORDON FÖR-KRÄS-
NA HUSBILSFANTASTER

prestige  
EN SUBTIL BLANDNING AV 
RAFFINERAD ELEGANS OCH  
EN PLEJAD AV UTRUSTNING  
FÖR INTENSIV ANVÄNDNING, 
UNDER ALLA SÄSONGER2017-serien har blivit märkt av ankomsten av en ny inre atmosfär, 

som är ännu mer kvalitativ: formgivna och tvåfärgade takskåp 
med struktur och  integrerad LED-belysning . En kombination 
av mjukhet och kontraster för en bestämt modern inredning. 
2019 är atmosfären naturligt förnyad och utsmyckad med några 
förbättringar: ny vadderad sängklädsel, mer ergonomiskt TV-
skåp på 22 tum ... Tillverkningsnivån och standardutrustningen 
i sortimentet PRIVILEGIERA garanterar otvivelaktigt utmärkt 
valuta för pengarna. Oavsett val, delintegrerad eller helintegrerad, 
kommer du att uppleva komfort i en 3-stjärnig AUTOSTAR.

Serien PASSION har specialdesignats för husbilsägare med 
behov av ännu mer förvaring och som åtnjuta ALKO-teknologins 
charm. Det nedre chassit gör det möjligt för Autostar att öka 
utrymmet mellan de två våningarna i husbilen som erbjuder 
mer förvaringsutrymme och framför allt möjligheten att förvara 
skrymmande föremål över hela dubbelgolvets bredd. Dessutom är 
de körfunktioner som tillhandahålls utifrån detta chassi välkända 
bland specialister: extra brett bakspår, sänkt tyngdpunkt och 
friliggande fjädringar på torsionsstång. Erkända och oklanderliga 
körkvaliteter.

Serien PASSION är ett 4-stjärnigt koncentrat av elegans och 
charm. Dess huvudsakliga tillgångar: en konstruktion märkt 
PROTEC-STAR, och en enastående inredning där kontrastharmoni 
råder och livet kan avnjutas. Kvaliteten är kännbar med en vacker 
design, lackerade dörrar, tvåfärgat möblemang i ask/elfenben 
som alltid är ljust och kontrasterande, ett tjockt isolerande skum 
i taket, en mycket tjock madrass med formminne för modeller 
med central säng ... För att inte tala om den exceptionella nivån 
på standardutrustningen i denna kategori. 2019 kommer alla 
delintegrerade ha tekniskt dubbelgolv som standard. De är 
verkligen avancerade fordon som är uttänkta i minsta detalj.

En lyxig och distinkt exteriördesign erbjuds, utbudet av integrerade 
PRESTIGE passar ihop med elegans, lyx och robusthet. Njut av 
en mycket varm atmosfär: harmoni med tvåfärgade i toner av 
körsbär-elfenben, exklusiv design, inredningen förstärks av många 
ljuseffekter, lackerade dörrar. Ta ansvar för miljön: LED-belysning 
med låg konsumtion. Tekniken utelämnas inte: konstruktionen 
PROTEC-STAR ALUFIBER, chassi och ALKO-dubbelgolv för 
förvaring är standard, centralvärme med varmvattencirkulation 
ALDEversionen ELITE med värmeväxlare som standard. Åk i 
lugn och ro på långa resor under alla årstider.

DESIGN, KOMFORT OCH KVALITET 
TILL ATTRAKTIVT PRIS

HELINTEGRERADE PASSION HAR ÄNNU 
MER PLATS OCH EXCEPTIONELLA 
FÖRVARINGSMÖJLIGHETE

EXKLUSIVA YTBEHANDLINGAR OCH 
UTRUSTNINGAR I EN VARM ATMOSFÄR

PRESTIGE
ROBUSTHET, KOMFORT OCH 

KVALITETSUTRUSTNING I LYXIG DESIGN

12 2019 KOLLEKTION 132019 KOLLEKTION



DELINTEGRAREDE 2019 KOLLEKTION

SKAFFA DIG PRIVILEGIET ATT FÅ 
ÄGA EN EXCEPTIONELL PRODUKT

NÄR PASSION   
BETJÄNAR  
INNOVATION

•  En modern, högkvalitativ inredning med LED-belysning med låg 
energi integrerad i möblerna och tvåfärgade, lackerade takskåpdörrar.

• Hög nivå på standardutrustningen.
•  En PROTEC-STAR-certifierad konstruktion med alla tekniska fördelar 

från AUTOSTAR.
• Attraktiva «all inclusive» priser.

•  En generation av låga delintegrerade 2+2: endast 2,79 m höga.
•  Förbättrad passagehöjd under takbädden som är helt inbyggd i taket.
• NY: tekniskt dubbelgolv i hela serien
• Hög nivå på chassi och bodelens standardutrustning.
•  En PROTEC-STAR-certifierad konstruktion med alla tekniska fördelar 

från AUTOSTAR.
•  En insides atmosfär som verkligen är “förförande”.
•  Förbättrad ljudisolering tack vare en tjock skumytbehandling i taket.
•  Det exklusiva sortimentet “all inclusive” till rätt pris.

PRIORITERAR DIN KOMFORT

14 2019 KOLLEKTION 152019 KOLLEKTION

P690LC Lift - L 7,09 m - 4 säten

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

P730LC Lift - L 7,39 m - 4 sätenP693LC Lift - L 7,09 m - 4 säten

Alla våra profiler 
har en dubbelbädd

EN BRETT URVAL AV EFFEKTIV UTRUSTNING

N Y H E T

2 0 19

N Y H E T

2 0 19
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2019 KOLLEKTION
PRIVILÈGEDELINTEGRAREDE
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2019 KOLLEKTION
PRIVILÈGEDELINTEGRAREDE
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2019 KOLLEKTION
PRIVILÈGEDELINTEGRAREDE

FÖRVARINGSLÅDORPAVILJONGBÄDD

USB-KONTAKT

BLANDBATTERI I KÖKET COMFORT PLUS-TEKNIK

HYTTLAGRING
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2019 KOLLEKTION
PASSIONDELINTEGRAREDE 2019 KOLLEKTION
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PASSIONDELINTEGRAREDE 2019 KOLLEKTION
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2019 KOLLEKTION
PASSIONDELINTEGRAREDE
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2019 KOLLEKTION
PASSIONDELINTEGRAREDE

HYTTILLGÅNG UTAN STEG 
STEG GOLVVÄRME I HYTT

GARDEROB UNDER TVILLINGBÄDDAR

JUSTERBAR BOTTEN

HÖJDJUSTERBAR BÄDD

DUSCH MED SPJÄLLGOLV

PAVILJONGBÄDD NERE

INBYGGD PAVILJONGBÄDD

220V-KONTAKT BOTTEN

USB-KONTAKT



HELINTEGRERADE

I730LJ ELITE - L 7.59 m - 3/4* placesI730LC ELITE - L 7.59 m - 3/4* placesI693LC ELITE - L 7.09 m - 4 places

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

I720SUA - L 7.39 m - 4 säten I730LJA - L 7.59 m - 4 sätenI730LCA - L 7.59 m - 4 säten

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

I690LJ - L 7.09 m - 4 säten I693LC Lift - L 7.09 m - 4 sätenI690LC Lift - L 7.09 m - 4 säten

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

* selon PTAC choisi

2019 KOLLEKTION

N Y H E T

2 0 19

N Y H E T

2 0 19

N Y H E T

2 0 19

RES I TOPPKLASS

Under 2019,, 
firar Autostar sina 30  
år gamla’integration

30 2019 KOLLEKTION 312019 KOLLEKTION

SKAFFA DIG PRIVILEGIET  
ATT FÅ ÄGA 
EN EXCEPTIONELL PRODUKT
•  En modern, högkvalitativ inredning med LED-belysning med låg energi integrerad 

i möblerna och tvåfärgade, lackerade takskåpdörrar.
•  Hög nivå på standardutrustningen.
•  En PROTEC-STAR-certifierad konstruktion med alla tekniska fördelar från AUTOSTAR.
•  Attraktiva «all inclusive» priser.

NÄR PASSION  
BETJÄNAR INNOVATION
• Ett tekniskt dubbelgolv som standard för ännu mer invändig förvaring.
• Hög nivå på chassi och bodelens standardutrustning.
• En PROTEC-STAR-certifierad konstruktion med alla tekniska fördelar från AUTOSTAR.
• En insides atmosfär som verkligen är «förförande».
• Förbättrad ljudisolering tack vare en tjock skumytbehandling i taket.
• Det exklusiva sortimentet «all inclusive» till rätt pris.
•  En specifik serie på chassi , helintegrerade PASSION «A»   

(LCA/LJA/SUA) erbjuder dessutom ett dubbelgolv för tvärgående förvaring.

LYX OCH     
ROBUSTHET  
I DIAPASON
•   En lyxig och distinkt inre och yttre design. Kvalitetsmöbler som kombinerar elegans 

med robusthet (plywood med laminatkvalitet).
•   Den bästa standardutrustningen med centralvärme ALDE, ALKO-chassi, integrerad 

multimediastation, liten utomhusdusch, gasuttag för stekbord ...
•   Dubbelgolv för tvärgående förvaring ger ännu större volym ute och inne!
•   Konstruktionen är märkt PROTEC-STAR ALUFIBER

Alla våra 
INTEGRERINGAR

har en dubbelbäddFör detta jubileum kan du upptäcka vår speciella serie (se sidorna 62/63).

ETT STORT URVAL
AV UTRUSTNING
SOM GÖR MYCKET



2019 KOLLEKTION
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HELINTEGRERADE PRIVILÈGE



2019 KOLLEKTION
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HELINTEGRERADE PRIVILÈGE



2019 KOLLEKTION
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HELINTEGRERADE PRIVILÈGE

MODULÄR LAGRING

SOFT TOUCH INSTRUMENTPANEL

STORT JUSTERBART LAGERRUM AUTO ISOFIX SÄTE

STEGVÄRME

UTTAGBARA SÄTEN



2019 KOLLEKTION
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HELINTEGRERADE PASSION



2019 KOLLEKTION
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HELINTEGRERADE PASSION



2019 KOLLEKTION
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HELINTEGRERADE PASSION

BAD

MODULÄR LAGRING OCH STEGVÄRME

NEDSÄNKT BÄDDHYTT BAD

STABILISERADE BÄDDHYTT

14 CM MADRASS MED FORMMINNE

DUBBELGOLV ISOLERAT SKUM I TAKET

BELYSNING VID BÄDDEN
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TANK
Gråvatten

TANK
Rent vatten

PLACERING
2dre WC-kassett(3)

WATERBOX
Centraliserad tillgång till 
rent och använt vatten
• Lucka är lättillgänglig från utsidan
• Sparar tid på vägen

VARMVATTENBEREDARE
Placering av 
varmvattenberedare
optimerad

POWERBOX
Centraliserat el-system
• Enkel åtkomst till lucka från insidan
• Förbättrad ventilation

LAGRING
Två stora förvaringsutrymmen
i dubbelgolvet

LAGRING
Två stora förvaringsutrymmen  
i dubbelgolvet

SALONG FACE A FACE
Två bilsäten utdragbar i bänkarna

NYHET 
ISOFIX CELL-SÄTEN 
Avtagbar och helt indragbar(2)

ISOFIX

(1) Förutom PASSION I720SUA
(2) Endast 1 ISOFIX-säte på 693 LC-modeller
(3) 2. valfri kassett 

BASERAD PÅ AL-KO (1)

2019 KOLLEKTIONAUTOSTAR HUSBILAR

DRA NYTTA AV ALLA SENASTE INNOVATIONER
TEKNIKER FÖR MER KOMFORT, D'ERGONOMI  
OCH GLÄDJEN I ATT RESA.
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PASSION

HELINTEGRERADE
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PASSION

HELINTEGRERADE

ELEKTRISK BÄDD BAKTILL NEDSÄNKT BÄDDHYTT
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PASSION

HELINTEGRERADE
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PASSION

HELINTEGRERADE

powerbox GARDEROB UNDER TVILLINGBÄDDAR

STORT LAGERUTRYMME

LAGRING I BOTTEN (TILLGÅNG BAKTILL 1720SUA)

AL-KO CHASSIN
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2019 KOLLEKTIONHELINTEGRERADE
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2019 KOLLEKTIONHELINTEGRERADE
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2019 KOLLEKTIONHELINTEGRERADE



60 2019 KOLLEKTION 612019 KOLLEKTION

2019 KOLLEKTIONHELINTEGRERADE

FLYTTBARA SÄTEN

GOLVVÄRME

GASUTGÅNG STORT LAGERUTRYMME
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ETT JUBILEUM 
INTEGRERING!
Se 30 års innovation av den integrerade Autostar-interiören
av en särskild serie av extrautrustning.

NYTT “30 EDITION” - PAKET*

• All Inclusive-paket
• “VISION + 360 °” -PAKET (system bestående av 4 externa kameror)

- Perimeterövervakning
- Parkeringshjälp

• Leveranshjälp
- Passeringshjälp

• GPS-husbil
• 16» aluminiumfälgar
• Utvändig dekoration “30 upplaga”
• PISE eller VENISE kuddset

* Finns i I730LC och LJ-utrustning i 3-serien PRIVILÈGE, PASSION och PRESTIGE

2019 KOLLEKTIONSÄRSKILDA SERIER

4 INTEGRERADE KAMEROR 4 INTEGRERADE KAMEROR 4 INTEGRERADE KAMEROR

ALUMINIUMFÄLGAR

PERIMETERÖVAKNING 
OCH PARKERINGSHJÄLP

gps
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UTRUSTNING
EX

TE
R

IÖ
R

K
O

M
FO

R
T

2019 KOLLEKTION

BACKKAMERAFRONTRADAR

Dörr med
fjärrkontroll ALUMINIUMFÄLGAR

SÄNGKANTER 
MED INBYGGDA 

SÄNGRÄCKE

GasrumPowerbox Waterbox

FÖRARDÖRR
MED GOLVBELYSNING

PERIMETERÖVERVAKNING
OCH PARKERINGSHJÄLP

SOFT TOUCH INSTRUMENTPANEL

Nätdörr mot mygg

Blendings fram-ruta

4 kameror
integreraD

4 kameror
integreraD

4 kameror
integreraD

HYTTSÄTEÖVERSÖM

SPJÄLLGOLVGOLVVÄRME (PASSAGE HYTTPROFIL)
LÄSLAMPA I HYTTEN 

(PROFIILERAD)

DUBBELBÅS RUM

GASSPIS

STEGUPPVÄRMNING
FRÅN PANELEN (INTEGRAL)

inbyggt TV-skåp

HANDDUKS-TORK
(VALBART I SERIEN 
ENDAST PRESTIGE)

TÄCKE I HYTT
UPPVÄRMNING

LACKADE DÖRRAR



UTRUSTNING ATMOSFÄR

NEAPEL

LISSABON

GENÈVE

LÄR
(EXTRAUTRUSTNING)

MADRID

MONTREUX
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BOTTEN MED 220 V KONTAKT

Dubbel-botten

Dubbel-botten

STABILISATOR

Enkel hantering

STEG UPPLYST LED ANTI-VIBRATIONER ISOFIX-SÄTE

FORDONSSÄTE

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

DIN AUTOSTAR-ÅTERFÖRSÄLJARE

ETT NÄTVERK AV VERKLIGA PROFFS 
FRITIDSFORDON TILL DIN TJÄNST
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Tjänsten är tillgänglig för varje köpare av en ny husbil från serien 
AUTOSTAR 2019 AUTOSTAR Assistans* erbjuder dig, utöver 
standardtjänsterna, en assistansgaranti, 24-timmars tillgänglighet 
under en 24-timmarsperiod, 7 dagar av 7 med professionella, 
utbildade i assistans och felsökning online. Denna tjänst erbjuds 
alla 2019-modeller under första året

DIREKTLINJE AUTOSTAR 
ASSISTANS 24 TIM / 24

120€
ÄNNU FLER

KUNDFÖRMÅNAR

INKLUDERAD

Med passion

TILLVERKAT I

FRANKRIKETILLVERKAT I

FRANKRIKE

AUTORISERT 

EK
SPERTFO R HANDLE

R


