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med vår kombinasjon av design og teknologi
kan du reise på en helt NY MÅTE!

AUTOSTARISER
DIN OPPLEVELSER

AUTOSTAR,
EN FRANSK
PRODUSENT SOM HAR
VÆRT NYSKAPENDE
SIDEN 1973.
AUTOSTAR -eventyret startet på 70-tallet
nær 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”.

2021

Autostar fortsetter å innovere! De delintegrerte PERFORMANCE-modellene, som er
mer kompakte og lettere å manøvrere, ser
dagens lys. Samtidig lanserer vi de helintegrerte PASSION- og PRIVILÈGE-modellene
på 7,20 meter med seng i midten

2020

Som alltid ligger AUTOSTAR i forkant av
utviklingen, og som svar på stadig høyere krav
fra kundene tilbyr vi nå en ny femstjerners
serie kalt PRESTIGE Design Edition. Serien har
enda bedre komfort og mer utstyr, og stil- og
designmessig representerer den noe helt nytt.

2019

AUTOSTARs helintegrerte modeller feirer 30
år: I anledning jubileet lanserer AUTOSTAR en
spesiell 30-årsutgave.

2018

Lansering av de første 7-meters bobilene med
sentrert seng og salong med sittesofaer som
vender mot hverandre.

2017

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.

2016

2015
2014
2009
2001
1999
1997
1989
1986
1974
1973
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Lansering av passion i720SUA på varemessen i Bourget: Første helintegrerte med
U-salong,dobbeltgulvs oppbevaring og bagasjerom for sykkel
Første generasjon av delintegrerte, nedfellbar
seng:lavere på utsiden (2,79 m) og mer plass
innvendig. Eksklusiv lansering av et i730lc
prestige helintegrert som revolusjonerer
plassen i salongen takket være sine to sidesofaer som vender mot hverandre
30 år siden etableringen av bobilmerket
Lanseringen av den 7. generasjonen helintegrerte
Konseptet oxygen ser dagens lys
Trigano-gruppen blir hovedaksjonær
Åpningen av den nye fabrikken i St-Brandan
Presentasjonen av Aryal 80, første tungvekter med seks hjul
Produksjon av førstehelintegrerte - serieproduksjon av de første Alde-varmeovnene
Etableringen av bobilmerket Autostar
De første vognene montert på estafette av
Star Caravanes
Presentasjon av den 1. campingvognen isolert med sandwichpanel (Star Caravanes)

UOVERTRUFFEN ERFARING
OG KUNNSKAP

EN REISE I FRIHET

I en verden hvor tidspresset stadig øker, har
menneskets søken etter ro, frihet og forandring
blitt et fundamentalt behov. Lidenskapen for
bobiler bunner i en lengsel etter frihet, og
AUTOSTAR er alltid klar til å ta deg med til nye
steder med nye og spennende møter.

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. Etter en tur på landet, bading i
Middelhavet, skitur eller fisketur i Lofoten kommer du
hjem til det praktiske, varme og komfortable interiøret i
bobilen din.

LEDENDE TEKNOLOGI

Siden midten av 80-tallet har AUTOSTAR designet 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.

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.

EN BOBIL ETTER DINE ØNSKER

FELLES LIDENSKAP

Vår nye kolleksjon består av 24 modeller med 3 utstyrsnivåer. Helintegrerte eller delintegrerte, med sentrert
seng, tvillingsenger eller U-salong … Du finner garantert
en bobil som passer inn i livsstilen din og svarer til
forventningene og målene du måtte ha for årene som
kommer.

Siden bobilen er skapt av entusiaster for entusiaster, har
designerne bak 2021-kolleksjonen lagt spesiell vekt på
stil, design, materialkvalitet, utstyr og oppbevaringsplass.
I 2021 er det å følge deg alltid et PRIVILEGIUM i våre øyne.
Målsettingen vår er at vi gjennom vår ”PASSION” kan
bedre produktenes ”PERFORMANCE”, slik at du kan nyte
godt av større ”PRESTIGE”.

INNOVASJON: VÅR DNA

Når det gjelder konstruksjon, har AUTOSTAR i flere tiår
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 2021: Ny teknologi gir enda bedre komfort
og sikkerhet: KLASSE lll-sertifiseringen dekker nå også
PASSION AL-KO-serien, og som eneste leverandør i
Europa tilbyr vi FULL VISION 360°-teknologi på mange
av modellene i 2021-utvalget.
-5-
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MINST
7 GODE GRUNNER
TIL Å VELGE EN AUTOSTAR

1
2

KVALITET PÅ SNEKKERARBEID
OG DETALJER
Med solid fagkunnskap i flere tiår, er dette fortsatt en
sterk markør for AUTOSTAR. Og fordi anlegget i
St-Brandan har beholdt sitt snekkerverksted, mens
mange andre bare monterer møbler 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
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DE BESTE PLATTFORMENE
Ved å velge en AUTOSTAR bobil er man sikker på at
man har det mest egnede grunnlaget for å praktisere
favoritthobbyen. AUTOSTAR har valgt å bruke FIAT
Ducatos spesialchassis for bobiler i alle sine
2021-modeller. Blant europeiske bobilister er det en
utbredt enighet om at denne plattformen er overlegen
konkurrentenes. Innstramming av utslippskravene i
senere tid gir bedre vern av miljøet i form av reduserte
CO2-utslipp til atmosfæren. Samtidig har motorytelsen økt. Dette chassisets store fordel er imidlertid
veigrepet, som ingen av dagens konkurrenter kan måle
seg med.

HØY STANDARD I PRODUKSJONEN
I forhold til setetrekk og lignende bruker vi salmakere 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
5

DET BESTE UTSTYRET
ABS, kollisjonspute på fører- og passasjerside,
fartsholder og fartsbegrenser, ESPTraction Plus,
klimaanlegg i førerhuset. Vårt standard utstyr bidrar til
din komfort. Og takket være de tette forbindelsene med
TRIGANO-GRUPPEN,
europeisk
leder
innen
fritidskjøretøy, kan AUTOSTAR tilby det beste
utstyrsnivået til lavere pris. Det er derfor en AUTOSTAR
er generelt bedre utstyrt enn konkurrentenes modeller
til tilsvarende pris. Når det gjelder oppvarming
AUTOSTAR utmerket seg siden 1989 takket være
bruken av ALDE-teknologien, sentralvarme med
varmtvannsirkulasjon ! Løsningen kan leveres som
ekstrautstyr til samtlige modeller i PRIVILÈGE*- og
PASSION-serien og er standardutstyr på Prestigemodellene. (*unntatt i660).

7

DE INNOVATIVE TEKNOLOGIENE
Som viktige kriterier for valg av en fremtidig bobil er
komfort og kvalitet optimalisert takket være ytelsen til
AUTOSTAR-teknologiene.
PROTEC-STAR: AUTOSTARs bodel er fullt ut
beskyttet mot ytre påvirkninger og svært godt
isolert mot både vinterkulde og sommervarme.
VENTIL’PLUS: Denne smarte utførelsen gir
kontinuerlig naturlig ventilasjon i innredningen
og en jevnere fordeling av varmen til alle deler
av bodelen.
Med gassrommet EASY går håndteringen av de
to store gassflaskene som en lek.
Sentral XXL-seng er nå standard i hele modellutvalget.
LIFT-modellene har optimal lastehøyde takket
være et bredt bagasjerom med regulerbar
høyde.

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
Norge gir vi en utvidet garanti på 5 år også på teknisk/
mekanisk.I tillegg tilbyr AUTOSTAR deg ett års
assistanse, 24/24 og 7/7.

Et slitesterkt BEDLINER-belegg beskytter
bagasjerommet. Monteringsskinnene med festeringer er integrert i gulvet og gjør det enklere
å utnytte bagasjerommets fulle bredde.
Fiat-AL-KO-chassis i senket versjon får på flere
av de helintegrerte modellene.

Vårt nettverk av fagfolk er opplært i å lytte til deg og til
å drive feilsøking av kjøretøyet. Og til sist fordi bobilen
også er en investering, betyr etiketten PROTEC-STAR
den beste garantien for videresalg.

Alle AUTOSTARs helintegrerte modeller har
svært god sikt forover takket være VISION
PLUS-konseptet.
I ÅR LANSERER VI TO NYHETER:
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KLASSE III-sertifiseringen som er tildelt hele
PRESTIGE- og PASSION AL-KO-serien, garanterer
at alle rom i Autostar kan varmes opp til minst 20 °C
på mindre enn 4 timer ved en utetemperatur på
-15 °C.
FULL VISION 360°-teknologien bedrer
sikkerheten både ute på veien og under stans
med fire kameraer som gir full oversikt over
området rundt bilen.

GLEDE FREMSTILT I FRANKRIKE
Velkommen om bord i et kjøretøy MADE IN FRANCE:
Fabrikken vår ligger ved byen St-Brieuc iBretagne,
nordvest i Frankrike. Her har vi holdt til siden
fritidsbilenes spede begynnelse og bygd opp
et erfaringsgrunnlag og en kompetanse som
representerer noe helt unikt i området.
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.

Siden 1987 ønsker AUTOSTAR-klubben
alle ”AUTOSTARISTER” velkommen til
organiserte 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 2021-kolleksjonen, tilbys medlemskap det
første året.
Informasjon på +33 (0)2 96 79 60 35
eller på www.autostar-club.fr
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NYT
DEN BESTE
TEKNOLOGIEN

HØY KOMFORT

en selvfølge

Protec-star er en sandwichpanelstruktur
med bemerkelsesverdige egenskaper
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 skjør enn aluminium, gir konstruksjonen PROTEC-STAR (Polyester
eller Alufiber for Prestige-serien), er en optimal beskyttelse av alle utvendige
deler av bodelen (tak, sider, bak 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.
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Nytekning i møbeldesign
OPTIMAL UTLUFTING I BODELEN
Møbeldesignet til AUTOSTAR, kalt VENTIL’PLUS, inkluderert mange lufteåpninger,
rister, luftveier og luftpassasjer.
Fordelen: Bodelen får effektiv, naturlig og permanent ventilasjon som effektivt forebygger kondens og sjenerende lukt.

ENDA JEVNERE VARMEFORDELING
VENTIL’PLUS-teknologien gir dessuten en jevnere fordeling av varmluft i bodelen,
både bak møbler og skap og via den smarte luftristen som er plassert nede ved gulvet
ved setene foran i førerhuset (delintegrerte modeller) og en varmekanal i dashbordet
(standardutstyr på helintegrerte modeller).
Fordelen: bedre komfort.

Komfort Plus
Ingeniørene våre har utviklet en oppvarmingsløsning til hel- og delintegrerte
bobilmodeller som gjør det mulig å varme opp førerhuset når du har stoppet. For de
helintegrerte modellene passerer en varmekanal (eller radiatorer for ALDE-versjoner)
inn i Dashbordet, og varmluft drives gjennom hele det såkalte ”kalde” området av
frontruten. I de delintegrerte modellene er en smart varmerist plassert på gulvet
foran ved setene i førerhuset.
Fordelen: bedre komfort når du er i ro.

Sentral seng xxl
AUTOSTAR har forbedret sengeløsningene sine med en ny og ekstra stor seng (XXL). I
tillegg til tykkelsen på madrassene (fra 12 til 14 cm på hoved-senger) og med minneskum
(fra og med PASSION-serien), tilbys alle modellene med sentrert seng av 2021-serien
med en bredde på 1,50 m og en maksimal lengde på 1,98 m.
Fordelen: søvnkomfort i luksusklassen.

Salong med sofaer som vender mot hverandre
Det er stadig flere hel- og delintegrerte modeller med sittesofaer som vender mot hverandre
i vår katalog. Ved bruk gir dette en ekstra plass i forhold til en klassisk sittegruppe. Under
måltidene vender kjøkkenet direkte mot sittegruppen og forenkler situasjonen veldig.
Fordelen: et triveligere og mer sosialt oppholdsrom.

Klasse III
Denne sertifiseringen viser at Autostar-modellen din har bestått kuldetesting i
henhold til EN1946-standarden, utført i kuldelaboratorium av en godkjent instans.
Kravet for å oppnå sertifiseringen er at alle bobilens rom må kunne varmes opp til
minst 20 °C på under 4 timer ved en utetemperatur på –15 °C. Hele PRESTIGE-serien
og nå også PASSION AL-KO-serien er klasse III-sertifisert og overgår de nevnte
kravene (oppvarming til +25 °C ved en utetemperatur på -23 °C på bare 3 timer).
Fordelen: økt velvære uansett vær- og temperaturforhold!
-9-
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ERGONOMI

tilpasset brukerne
Gassbeholder av en ny generasjon
Ved å fjerne terskelen og senke oppbevaringsrommet har vi gjort det enklere å håndtere gassflaskene. Installasjonen av festebuer bekrefter sikkerheten i installasjonen.
Kort sagt, en eksklusiv AUTOSTAR-teknologi som gir deg best mulig komfort.
Fordelen: enklere og mer praktisk håndtering med bedre ergonomi.

En seng som kan reguleres i høyden
For å tillate deg å modulere høyden på lasterommet 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. Ikke tilgjengelig på modeller med AL-KO-chassis.
Fordelen: mer plass når du trenger det!

Høyde 2,79 m
Med en slik høyde er utvalget av del-integrert 2+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!
Fordelen: lavere utvendig, bedre plass innvendig!
NYHET

2021

Bredde 2,16 m
Å kunne ta seg fram overalt – også på trange steder – med en bobil som er lettere å
kjøre og parkere, og som dessuten bruker mindre drivstoff. Det er tanken bak den nye
PERFORMANCE-serien. Designmessig representerer den noe helt nytt. Med ytelse
og utstyr i toppklassen kan du glede deg over AUTOSTARs høye komfort og kvalitet
til en overkommelig pris.
Fordelen: smalere, mer kompakt og smidigere å kjøre.

”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 gulvet befinner 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 standardutstyr både på de delintegrerte modellene og på de helintegrerte PASSION-modellene.
For dem som velger et AL-KO-chassis, 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-serien. I 2019 utvidet AUTOSTAR denne løsningen med
enda større oppbevaringsplass i hele bilens bredde og to tekniske rom: WATERBOX
for vann og POWERBOX for elektriske elementer. (Ikke tilgjengelig på i720 SUA.)
Fordelen: optimal plassutnyttelse og en ryddigere bil.
- 10 -

MED SIKKERHETEN

i høysetet

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:
•e
 rgonomi av førersetet er endret for å gi en bedre kjørestilling
• dashbord og frontrute som heller fremover, forbedrer sikten ved
rattet
•ø
 kt trafiksikkerhet med dagslykter i LED i serie, en lavere frontrute,
som dermed er enklere å rengjøre
Fordelen: tryggere i trafikken.

4 ”Bilseter”
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. Alle modeller med dette symbolet har minst ett ISOFIXfeste for sikker montering av barnesete som standardutstyr.
730-modellene har to seter med ISOFIX-fester, som begge kan felles
ned og skjules under sittebenkene.
Fordelen: praktisk og trafikksikkert

Full oversikt i 360 grader
AUTOSTAR er en pioner når det gjelder 360-graders sikt. Teknologien,
som har fått navnet FULL VISION 360°, representerer noe helt nytt i
bobiler og bedrer sikkerheten, både ute i trafikken og under stans.
Kameraene på sidene av bobilen gir i kombinasjon med de utvendige speilene en betydelig forstørret synsvinkel. Det er svært nyttig ved forbikjøringer,
filskifte og andre situasjoner som krever full oversikt rundt hele bilen, for
eksempel når du manøvrerer bobilen ved en bensinstasjon eller på en
rasteplass. Ved stans overvåkes området rundt bilen også ved hjelp av to
andre kameraer, som er montert henholdsvis foran og bak på bilen.
Fordelen: øyne overalt, både ute i trafikken og når bilen står parkert.

Forsterket beskyttelse av bagasjerommet
Alle kjøretøyene fra AUTOSTAR er utstyrt med et bestemt materiale,
BEDLINER, for å beskytte gulvet 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.
Fordelen: robust beskyttelse som gir deg én bekymring mindre.
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JA,
MEN HVILKEN?
1. Velg først modell:

DELINTEGRERT

ELLER

HELINTEGRERT.

2. Velg deretter utstyrsnivå.

Vi tilbyr fire forskjellige serier:
PERFORMANCE, PRIVILÈGE, PASSION

OG

PRESTIGE.

3. Til slutt bestemmer du deg for
KONFIGURASJON.
- 12 -

DELINTEGRERTE

HELINTEGRERTE

modeller

NYTT

MODE

L LU T VA

modeller

LG

PERFORMANCE

PRIVILÈGE

Mobilitet, tilgjengelighet
og komfort!
En helt ny reisemåte i en
kompakt delintegrert bobil

Nyt en garantert behagelig ferie
til en overkommelig pris

2 modeller

NYHET

2021

Fire modeller

NYHET

2021

PRIVILÈGE

PASSION

Nyt en garantert behagelig ferie
til en overkommelig pris

Reis på første klasse året rundt
med vår serie med ”dobbelt gulv”,
utviklet for kresne bobilturister
NYHET

Åtte modeller
hvorav fire med AL-KO-chassis

2 modeller

PASSION

2021

PRESTIGE
PRESTIGE er AUTOSTARs flaggskip-

Reis på første klasse året rundt
med vår serie med ”dobbelt gulv”,
utviklet for kresne bobilturister

modell, der vi har brukt all vår
kompetanse for å gi deg det ypperste
av teknologi og bobilkomfort

2 modeller

Tre Design Edition-modeller
på AL-KO-chassis

se s. 15

se s. 37
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fordi livet er best sammen
med familien,
to, tre eller mange …
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DELI NT E GR E RT E
modeller

>>> PRIORITER DIN KOMFORT
Fordi Autostar er laget for folk som stiller ekstra høye krav til
bobilen, fås hele utvalget vårt av delintegrerte modeller med
siste nytt i teknologi. Mange av løsningene har blitt til ved
at kundene våre har kommet med en idé, som ingeniørene
våre deretter har utviklet for at vi skal kunne tilby deg den
komforten du har drømt om.
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DELINTEGRERTE
KOMPAKTE DELINTEGRERTE BOBILER SOM FORENER MOBILITET,
TILGJENGELIGHET OG KOMFORT: VI KALLER DET PERFORMANCE!
NYHET

2021

PERFORMANCE

I arbeidet med de nye modellene har vi lyttet til kundene våre og deres
erfaringer. Resultatet er et modellutvalg som vil falle i smak både hos
nye og erfarne bobilturister.
De delintegrerte PERFORMANCE-modellene
er først og fremst bobiler som er enklere å
kjøre og smidigere å manøvrere og parkere.
Du vil garantert sette pris på den kompakte
størrelsen, de smidige kjøreegenskapene
og det diskrete utseendet.

PRIVILEGIET Å EIE ET ENESTÅENDE PRODUKT

PRIVILÈGE

Velg mellom to moderne kvalitetsinteriører:
lys alm eller ask. Det store panoramavinduet og takluken over
salongen (gjelder modeller uten senkeseng) gir mye lys i interiøret. I
tillegg er strømbesparende LED-belysning integrert i innredningen,
og skapene har lakkerte fronter i to farger.
Et høyt nivå av standard utstyr.
En rekke tekniske løsninger fra AUTOSTAR.
En konstruksjon merket PROTEC-STAR.

NÅR LIDENSKAPEN GÅR ITJENESTE HOS INNOVASJONEN

PASSION

En generasjon av delintegrerte 2 + 2 med senket chassis: høyde bare 2,79 m!
Velg mellom to moderne kvalitetsinteriører: Lys alm eller ask.
Senkeseng til to personer innfelt i taket gir god passasjehøyde.
Dobbelt teknisk gulv gir god isolasjon og ergonomi (ingen trinn mot førerhuset).
Plattformen og bodelen leveres med svært mye standardutstyr.
Mange smarte tekniske løsninger fra AUTOSTAR.
En konstruksjon merket PROTEC-STAR.
En forbedret lydisolasjon med et tykt skumlag
i taket.
Toppserien ”all inclusive” til rett pris.
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P680 LJ - 6,78 m – 4 seter – 3 soveplasser
NYHET

2021

P693 LC LIFT - 7,09 m – 4 seter – 3 soveplasser

P693 LC LIFT - 7,09 m – 4 seter – 4 soveplasser

P690 LC LIFT - 6,99 m – 4 seter – 3 soveplasser
NYHET

2021

P730 LC LIFT - 7,39 m – 4 seter – 3 soveplasser

P730 LC LIFT - 7,39 m – 4 seter – 4 soveplasser
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PERFORMANCE

NYHET

2021

DELINTEGRERTE
PERFORMANCEMODELLER
EN NY REISEMÅTE:
HORISONTEN HAR
UTVIDET SEG.
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DELINTEGRERTE

PERFORMANCE
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DELINTEGRERTE

PERFORMANCE

René, bobilist

P680LJ
FÅS OGSÅ MED SENG I MIDTEN – P690LC

- 20 -

PERFORMANCE
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DELINTEGRERTE

PERFORMANCE
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PERFORMANCE
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PRIVILÈGE

DELINTEGRERTE
PRIVILÈGE-MODELLER
NÅR PRAKTISK OG
HYGGELIG ER TO
SIDER AV SAMME
SAK
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DELINTEGRERTE

PRIVILÈGE

- 25 -

Kolleksjon 2021

DELINTEGRERTE

PRIVILÈGE

René, bobilist
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PRIVILÈGE
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DELINTEGRERTE

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE

1

2

4
3

6

5

1/ Blandebatteri i kjøkken

4 / Kabin lagring

2/ Oppbevaringsrom ved sittebenken

5 / USB-kontakter på soverommet

3 / USB-kontakter i salongen

6 / Komfort pluss teknologi
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PASSION

DELINTEGRERTE
PASSION-MODELLER
NÅR PRAKTISK OG
HYGGELIG ER TO
SIDER AV SAMME
SAK
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DELINTEGRERTE

PASSION
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PASSION

XXL-KOMFORT
MADRASS MED
MINNESKUM
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DELINTEGRERTE

PASSION
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DELINTEGRERTE

PASSION
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PASSION

1

2

3

4

5

1 / Seng justerbar i høyden
2 / Elektrisk senkeseng
3 / Kabintilgang uten trinn,
Gulvvarme (Komfort
Plus)
4 / Justerbar bunn
5 / Pavilion seng innebygd
6 / USB-kontakter
7 / 220V kontakt bunn
6

7

8
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8 / Dusj med tremmegulv

Kolleksjon 2021

la bobilen være med på de spenstigste
opplevelsene dine
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H ELI N T E G R E RT E
modeller

>>> REIS I TOPPKLASSE
God drivstofføkonomi, forbedret lydisolasjon og et redusert
karbonfotavtrykk. Vi har lyttet til det kundene hadde å si, og
ingeniørene våre har deretter brukt flere år på å utvikle en
ny generasjon helintegrerte bobiler. Vi i Autostar er glad for
å endelig kunne la dere ta del i resultatene av utviklings- og
testarbeidet. Skal vi tilfredsstille de mest krevende kundene,
er det nemlig ikke nok å lytte til hva de har å si, vi må også
besitte den nødvendige ekspertisen.
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HELINTEGRERTE

PRIVILEGIET Å EIE ET ENESTÅENDE PRODUKT

PRIVILÈGE

Velg mellom to moderne kvalitetsinteriører: Lys alm eller ask.
Strømbesparende LED-belysning er integrert i innredningen, og
skapene har lakkerte fronter i to farger.
Et høyt nivå av standard utstyr.
Mange teknologiske løsninger fra
AUTOSTAR.
En konstruksjon merket PROTEC-STAR.
Attraktive priser ”alt inkludert”.

NÅR LIDENSKAPEN GÅR ITJENESTE HOS INNOVASJONEN

PASSION

PASSION

• Dobbelt teknisk gulv på hele serien.
• Plattformen og bodelen leveres med svært mye standardutstyr.
• Mange smarte tekniske løsninger fra AUTOSTAR.
• En konstruksjon merket PROTEC-STAR.
• En forbedret lydisolasjon med et tykt skumlag i taket.
• Velg mellom to moderne kvalitetsinteriører: Lys alm eller ask.
• Strømbesparende LED-belysning er integrert i innredningen,
og skapene har lakkerte fronter i to farger.
• Toppserien ”all inclusive” til rett pris.
OG NÅR KUN DET ALLER BESTE ER GODT NOK:
• En spesifikk serie på understellet AL-KO
de helintegrerte PASSION ”A”
(LCA/LJA/SUA) tilbyr i tillegg et dobbel
tverrgående oppbevaringsgulv.

LUKSUS OG KRAFT I TAKT

PRESTIGE
DESIGN EDITION

• Kvalitetsmøbler som kombinerer eleganse og holdbarhet.
• Mye standardutstyr, bl.a. sentralvarmeanlegg fra ALDE, AL-KO-chassis,
utendørs dusj, gassuttak for grill, tåkelys, og radarsensorer foran.
• Lagring i dobbelt gulv gjennom med enda mer volum utvendig og innvendig!
• En konstruksjon merket PROTEC-STAR
ALUFIBER.
• Et utvalg av den aller beste teknologien
fra AUTOSTAR.
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Alle våre integrerte
har en dobbeltseng

NYHET

NYHET

2021

2021

I721 LC LIFT - 7,21 m – 4 seter

I660 - 6,59 m - 4 seters

I693 LC LIFT - 7,09 m – 4 seter

I730 LC LIFT - 7,39 m – 4 seter

I720 LC LIFT - 7,39 m – 4 seter

I693 LC LIFT - 7,09 m – 4 seter

I690 LC LIFT - 7,09 m – 4 seter

I730 LC LIFT - 7,39 m – 4 seter

I720 SUA - 7,39 m - 4 seters

NYHET

2021

I721 LCA LIFT - 7,21 m – 4 seter

I693 LC DESIGN EDITION - 7,09 - 4 seters

I730 LCA - 7,59 m - 4 seters

I730 LJA - 7,59 m - 4 seters

I730 LC DESIGN EDITION - 7,59 m - 3/4 seters (1)

I730 LJ DESIGN EDITION - 7,59 m - 3/4 seters (1)

(1)
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Avhengig av maksimal tillatt totalvekt
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PRIVILÈGE

HELINTEGRERTE
PRIVILÈGEMODELLER
REIS PÅ FØRSTE
KLASSE

- 40 -

HELINTEGRERTE

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE
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HELINTEGRERTE

PRIVILÈGE
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HELINTEGRERTE

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE

2

1

3

1 / Uttagbare seter
2 / Auto isofix sete
3 / Regulerbar
mørkleggingsgardin
4 / Stort justerbart lagerrom
5 / Soft Touch dashboard
4

6 / Trinnvis varme

5

6

- 45 -

Kolleksjon 2021

PASSION

HELINTEGRERTE
PASSION-MODELLER
KONTINUERLIG
INNOVASJON
HAR GITT
FORBLØFFENDE
RESULTATER.
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HELINTEGRERTE

PASSION
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PASSION
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HELINTEGRERTE

PASSION
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HELINTEGRERTE

PASSION
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PASSION

2

1

3

4

5

7

9
1 / Belysning i sengegjerde
2 / 14 cm madrass med
formminne
3 / Stabilisator seng kabin
4 / Seng kabin nedsenket
5 / Bad
6 / Dusjkabinett
7 / Mørkleggingsgardin og varme
under stans

6

8 / Dobbelt gulv

8

9 / Isolerende skum i taket
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HELINTEGRERTE

AUTOSTARS BOBILER
MED AL-KO-PLATTFORM(1)
LEGG UT PÅ TUR MED
BEDRE KOMFORT,
KONTROLL OG PRAKTISKE
LØSNINGER
VANNVARMER
Plassering vannvarmeroptimalisert

Utviklet for bobilister som vil ha enda mer
oppbevaringsplass og ønsker å dra full
fordel av AL-KOs teknologi.
• Det senkede understellet har gitt mer
plass mellom de to gulvene og dermed
større oppbevaringsplass. Ikke minst kan
man nå transportere store gjenstander i
hele gulvets bredde.
• Ekstra stor sporvidde bak, lavt tyngdepunkt og uavhengig hjuloppheng med
torsjonsstag gir overlegne kjøreegenskaper.

TANK
Gråvann

PLASSERING
2dre WC kassett (3)

VANNBOKS
Sentralisert tilgang for
rent og brukt vann

• Luke lett tilgjengelig fra utsiden
• Sparer tid på veien

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

- 52 -

ISOFIX SETER
Avtagbar og heltuttrekkbar(2)

PASSION AL-KO

PRESTIGE DESIGN AL-KO

SALONG MED SOFAER SOM
VENDER MOT HVERANDRE
To bilseter uttrekkbar i benkene

OPPBEVARING
To store oppbevaringsplasser
i dobbelt gulv

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

OPPBEVARING
To store oppbevaringsplasser
i dobbelt gulv
TANK
Rent vann

Bildet er ikke bindende (seter som vender mot hverandre).
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PASSION

NYHET

2021

HELINTEGRERTE
PASSION-MODELLER
MED AL-KOPLATTFORM
FRANSK ELEGANSE
MØTER AVANSERT
TEKNOLOGI
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HELINTEGRERTE

PASSION
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HELINTEGRERTE

NYHET

2021

PASSION
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PASSION

2

1

3

4
1 / Seng i tilbaketrukket stilling
2 / Oppbevaringsrom i dobbelt gulv
3 / Oppbevaringsrom ved sittebenken
4 / Koketopp med to store brennere
5 / Stort justerbart lagerrom
6 / Stort kjøleskap på 175 liter
7 / Dusjkabinett uten trinn

5

6

- 57 -

7
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PASSION

HELINTEGRERTE
PASSION-MODELLER
MED AL-KOPLATTFORM
NYSKAPENDE
LØSNINGER FOR
KUNDER MED HØYE
KRAV
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HELINTEGRERTE

PASSION
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HELINTEGRERTE

PASSION
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PASSION

2

3

4
1 / Tvillingsenger (askefinish)
2 / Klesskap under tvillingsenger
3 / Strømboks (unntatt SUA)
4 / Dobbelt gulv
5 / Stort lagerrom
6 / Lager i bunn (tilgang bak I720 SUA)

1

7 / AL-KO-chassis

6

5

7
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HELINTEGRERTE

PASSION

1

2
- 62 -

PASSION

3

5

1 / U-formet salong bak
2/ Salong foran
3 / Seng bak elektrisk
4

4 / Kjøkkenbenk med vinkel
5 / Senkeseng nedsenket
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PRESTIGE DESIGN EDITION

PRESTIGE
DESIGN EDITION
DET YPPERSTE AV
TEKNOLOGI OG
DESIGN – FOR Å
SIKRE OPTIMAL
KOMFORT
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HELINTEGRERTE

PRESTIGE
DESIGN EDITION
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PRESTIGE DESIGN EDITION

I730LJ
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HELINTEGRERTE

PRESTIGE
DESIGN EDITION

I730LC
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HELINTEGRERTE

PRESTIGE
DESIGN EDITION
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PRESTIGE DESIGN EDITION

1

2

3

4

5

6

9

8

1 / Garderobeskap med teleskopstang
2 / Integrert avtrekksvifte
3 / Nytt sete i førerhuset (Premium-pakken)
4 / Garderobeskap med flyttbare hyller
5/S
 kittentøyskurver og store skuffer under
sengen

10

6 / Krydderhylle med belysning i bakkant
7 / Bad
8 / Koketopp med to store brennere
9 / Kjøkkenbenk med belysning i bakkant
10 / Nattbord med oppbevaringsplass

7

11 / Dimmer til LED-lys med fjernkontroll
(ekstrautstyr)

11
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“Vi legger ned
mye tid og arbeid i å plukke ut
materialer, tekstiler og skumplast
til produksjonen.
Det samme gjelder valget av
håndverkere, bilsalmakere og
leverandører av sengetilbehør
som jobber for oss.”
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ALICANTE

MALLORCA

NYHET

2021

NAPOLI

MONTREUX

LISBOA

SKINN (EKSTRAUTSTYR)

STILPAKKE (1)
STILPAKKEN OMFATTER FØLGENDE:
• fire kvadratiske puter med én
ensfarget og én mønstret side
• ensfarget pledd

SICILIA

PISA

VENEZIA

MILANO

SARDINIA

BOLOGNA

(1) Pakkene er kun tilgjengelige sammen med PREMIUM «all inclusive»-pakken

Kolleksjon 2021

FINLAND

ICELAND

NORWAY
SWEDEN

NORTH SEA

ESTONIA

BALTIC SEA

LATVIA
DENMARK

LUXEMBURG
IRELAND

AV E K T E
PROFESJONELLE

BELARUS
UNITED
KINGDOM

S
ND

POLAND

LA

R
HE

GERMANY

T

NE

BELG

IUM

CZECH
REPUBLIC

UKRAINE

SLOVAKIA
AUSTRIA

FRANCE

SWITZERLAND

HUNGARY

SLOVENIA

ITALY
ANDORRA

A
OV
LD
MO

FRITIDSBILER
TIL TJENESTE

ROMANIA

CROATIA
BOSNIA AND
HERZEGOVINA

SERBIA
LIECHENSTEIN

PORT

UGAL

MONACO

MONTENEGRO

BULGARIA

MACEDONIA

ALBANIA

SPAIN

GREECE

MALTA

MEDITERRANEAN
SEA

Vi i AUTOSTAR håndplukker de dyktigste bobilspesialistene i Frankrike og resten av Europa for
distribusjon og vedlikehold av produktene våre. Disse læres opp av teknikerne våre og kan dessuten
støtte seg på en effektiv og velsmurt kundeserviceavdeling med TRIGANO-konsernets omfattende
kunnskap og erfaring i ryggen (Trigano Service-plattformen). De hjelper deg gjerne med det du måtte
lure på! Kontaktopplysningene finner du på www.autostar.fr.

Din AUTOSTAR-forhandler

Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN - FRANCE / TLF. +33 (0)2 96 79 62 00

www.autostar.fr

BLACK SEA
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En del av produksjonen er for eksport utenfor Frankrike. Utseende og utstyr kan variere fra land til land. Kontakt importøren eller den lokale forhandleren.
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