
Collectie 

2021

ALTIJD
EEN STER VOORUIT

want het is hét moment  
om ANDERS te gaan reizen!



12-13 De gamma’s van Autostar

Collection

2021

want dankzij de combinatie van design & technologie 
kunnen we voortaan ANDERS reizen!

IN
H

O
U

D
SO

PG
AV

E 4-5 Wie zijn wij?

6-7 De voordelen van Autostar

8-11 Technologieën

12-13 De gamma’s van Autostar

14-35 De half-integralen

36-69 De integralen

70-71  De binnen- en 
buitenbekledingen

Met dank aan onze partnerbedrijven voor het design en de foto’s:

•  LES COMPAGNONS DES SAISONS – Tuincentrum – Dierenwinkel – Decoratie – Bloemenwinkel

Rue de Brest – F22120 Hillion –Tel.: +33 (0)2.96.72.63.74 / Parc d’Activité Keribet F22590 Pordic – Tel.: +33 (0)2.96.79.69.33

• LATITUDE – Lederwaren – Bagage

Zone commerciale de Langueux – Rue Fulgence Bienvenue – F22360 Langueux – Tel.: +33 (0)2.96.42.25.26

Collectie 

2021



want dankzij de combinatie van design & technologie 
kunnen we voortaan ANDERS reizen!



- 4 - - 5 -

Autostar innoveert overal! Introductie van de 
PERFORMANCE-modellen, nog compacter 
en gemakkelijker te besturen; lancering van de 
PASSION en PRIVILÈGE all-round campers 
van 7,20m met centraal bed.

2021

AUTOSTAR  
UW EMOTIES

Het merk AUTOSTAR vindt zijn oorsprong in 
de jaren zeventig. Het bedrijf ‘Star Caravanes’ 
stelde toen 350 medewerkers tewerk in 
Trémuson nabij St.-Brieuc. Het was toen al een 
van de grootste constructeurs en bracht een 
ware revolutie teweeg in de constructieme-
thode van recreatieve voertuigen. In 1973, op 
de beurs van Bourget, stelde Autostar voor 
het eerst het nieuwe ‘ISO-STAR-concept‘ voor. 

Deze nieuwe technologie betekende een 
keerpunt in het ontwerp van campers, die tot 
dan toe geïsoleerd werden met een eenvou-
dige plaat uit aluminium en glaswol. Voortaan 
zouden alle constructeurs zich gaan buigen 
over deze nieuwe constructie, die vandaag het 
‘sandwichpaneel’ wordt genoemd.

AUTOSTAR,  
EEN FRANSE 

CONSTRUCTEUR DIE 
SINDS 1973 INNOVEERT.

AUTOSTAR is altijd een pionier geweest en 
biedt zijn steeds ambitieuzere klanten een 
nieuwe 5-sterrenreeks: de PRESTIGE 
Design Edition. Nog meer comfort en voor-
zieningen in een volledig nieuwe sfeer en 
design. 

2020

Lancering van de allereerste campers van 7m 
met een centraal bed en “Face to face” salon. 2018

Generatie half-integralen met ingebouwd 
paviljoenbed: Lager aan de buitenkant 
(2,79m) en ruimer aan de binnenkant. 
Exclusieve lancering van een integraal i730LC 
prestige met een revolutionaire zitruimte 
dankzijde twee laterale face tot face-banken

2016

De 30ste verjaardag van het merk wordt 
gevierd

2015

Inhuldiging van de 7de generatie van integra-
len

2014
Geboorte van het oxygen-concept2009
De Triganogroep wordt hoofdaandeelhouder2001
Inhuldiging van de nieuwe fabriek in Saint-
Brandan

1999
Presentatie van de Aryal 80, eerste zwaar-
gewicht met 6 wielen

1997
Productie van de eerste integralen -serie-
montage van de eerste Alde verwarmingen

1989
Het merk Autostar wordt opgericht1986
Bestelwagens ingericht op estaffette door 
Star Caravanes

1974
Presentatie van de eerste geïsoleerde cara-
van met sandwichpaneel

1973

Lancering van de passion i720SUA op de autobeurs 
van Bourget: Eerste campermet u-vormig salon, 
opbergruimte in dubbele vloer en fietsenruim

2017

De AUTOSTAR integraal blaast 30 kaarsjes 
uit: Om dit te vieren, lanceert AUTOSTAR 
het speciale gamma “30ste editie”. 

2019
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In een wereld van steeds toenemende eisen 
en permanente stress, is de zoektocht naar 
sereniteit, vrijheid en afleiding een fundamen-
tele behoefte geworden. Uw passie voor 
campers is ontstaan uit de behoefte aan vrij-
heid en met uw AUTOSTAR bent u klaar voor 
nieuwe avonturen en ontmoetingen.

VRIJHEID VAN REIZEN
Zee, bergen, platteland, woestijn, warm of koud ... geen 
enkele bestemming is onbereikbaar. En wanneer het 
niet mooi weer is, hoeft u alleen nog maar uw GPS te 
programmeren die u leidt naar nieuwe bestemmingen. 
Na een wandeling op het platteland, een plons in de 
Middellandse Zee, skivakantie of uitstapje in Bretagne, 
kunt u verder genieten in uw praktische, gezellige en com-
fortabele 5-sterreninterieur.

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

EEN CAMPER NET ALS U
Dit jaar telt het gamma 24 modellen met 3 afwerking-
sniveaus. Half-integralen, integralen, centraal bed, 
twee eenpersoonsbedden of een U-vormige leefruimte, 
compact of ruim... U vindt ongetwijfeld de camper die 
perfect bij uw levensstijl en dromen voor de komende 
jaren aansluit.

INNOVATIE, HET ZIT IN ONS DNA
Al decennialang zorgt AUTOSTAR ervoor dat u kunt 
genieten van innovatieve producten, zoals het keur-
merk PROTEC-STAR, de draagbare ventilator 
VENTIL’PLUS, de ergonomische gaskoffer EASY, het in 
de hoogte verstelbare LIFT-bed en de BEDLINDER 
laadruimtebescherming. In 2021: onze nieuwe techno-
logieën bieden u nog meer comfort en veiligheid: het 
KLASSE III-label is uitgebreid naar het PASSION 
AL-KO-gamma en de FULL VISION 360°-technologie, 
uniek in Europa, is beschikbaar op een groot aantal 
modellen in de 2021-collectie.

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

EEN GEDEELDE PASSIE
Omdat de sector van campers een sector van fans voor 
fans is, hebben de ontwerpers van onze collectie van 
2021 vooral de nadruk gelegd op de sfeer, het design, 
de kwaliteit van de materialen, de uitrusting en de 
opbergruimten. 
In 2021 blijft het voor ons een echt PRIVILEGE om u onder 
onze klanten te tellen. Onze PASSIE heeft als doel de 
PERFORMANCE van onze producten te verbeteren om u 
nog meer PRESTIGE te kunnen bieden.

WEERGALOZE   
ERVARING EN KNOWHOW
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DE BESTE CHASSIS
Wanneer u kiest voor een AUTOSTAR camper, kiest u 
voor de zekerheid dat u over de mechanische basis 
beschikt die het meest geschikt is voor uw camper. Voor 
2021 kiest AUTOSTAR ervoor om al zijn modellen op het 
speciale FIAT Ducato camperchassis te bouwen. 
Autostar is verkozen tot de beste keuze van alle camper-
eigenaren in Frankrijk en Europa. De recente 
ontwikkelingen op het gebied van emissienormen dragen 
bij aan de bescherming van het milieu door de CO2-
uitstoot in de atmosfeer te verminderen en 
tegelijkertijd de motorprestaties te verbeteren. De 
uitstekende wegligging blijft het belangrijkste voor-
deel van dit autochassis, met tot op heden geen echte 
concurrentie. 

1

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

2

TEN MINSTE  
7 GOEDE REDENEN  

OM VOOR AUTOSTAR TE KIEZEN

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

3
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7 JAAR GARANTIE 

CELAFDICHTING

2 JAAR GARANTIE

STUK EN WERK

AU
TO

STAR ASSISTENTIE

24 UUR/DAG - 7 DAGEN/W
EE

K

DE GARANTIES
Investeren in een nieuwe camper doet u niet onbezonnen. 
U moet zich immers zeker voelen. De aankoop van een 
nieuwe AUTOSTAR gaat daarom gepaard met heel wat 
garanties: 2 jaar op onderdelen en werkuren voor mecha-
niek en het woongedeelte en 7 jaar op de waterdichtheid.
Bovendien biedt AUTOSTAR u 1 jaar bijstand 24u/24 
en 7d/7 aan.

Ons netwerk van goed opgeleide professionals luis-
tert naar de klanten en staat klaar voor herstellingen. 
Ten slotte, aangezien de camper ook een investering 
is, geeft het PROTEC-STAR-label de beste garantie 
op herverkoop.

5

INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN
Comfort en kwaliteit - de doorslaggevende criteria bij 
het kiezen van een nieuwe camper - zijn geoptimali-
seerd met behulp van AUTOSTAR-technologieën.

7

7 JAAR GARANTIE 

CELAFDICHTING

2 JAAR GARANTIE

STUK EN WERK
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STAR ASSISTENTIE

24 UUR/DAG - 7 DAGEN/W
EE

K

PLEZIER MADE IN FRANCE
Welkom aan boord van een MADE IN FRANCE voertuig: 
onze fabriek bevindt zich dicht bij St.-Brieuc, in Bretagne. 
Wij bezitten al decennialang, vanaf het prille 
begin van de camperindustrie, een opmerke-
lijke en unieke knowhow. Er werkt goed 
opgeleid personeel en er worden oplei-
dingen gegeven voor schrijnwerkers, 
carrosseriebouwers, plaatwerkers, 
elektriciens, verwarmingstechnici 
en technici. Dankzij een zeer dicht 
netwerk van leveranciers en onder-
aannemers is het een van de grootste 
spelers in deze sector.

6

DE BESTE UITRUSTINGEN
ABS, airbag voor bestuurder en passagier vooraan, 
cruise controle en snelheidsbeperker, ESP Traction 
Plus, airconditioning in de cabine... Onze 
standaarduitrustingen dragen bij tot ons comfort. 
Dankzij zijn nauwe banden met de TRIGANO-groep, 
toonaangevende Europese onderneming in campers, 
kan AUTOSTAR de beste uitrustingen tegen de 
voordeligste prijzen aanbieden. Daarom is een 
AUTOSTAR doorgaans beter uitgerust dan zijn 
concurrenten. Reeds sinds 1989 staat AUTOSTAR ook 
bekend voor het gebruik van de Scandinavische 
warmwatercirculatietechnologie ALDE, een centrale 
verwarming op basis van warmwatercirculatie. Deze 
uitrusting kan optioneel worden aangeboden op alle 
modellen uit het PRIVILÈGE*- en PASSION-gamma en 
is standaard op het Prestige-gamma. (*uitgezonderd 
i660)

4
PROTEC-STAR: de cel van uw AUTOSTAR is 
perfect beschermd tegen alle agressies van 
buitenaf en uitstekend geïsoleerd, zowel in de 
winter als in de zomer.

VENTIL’PLUS: een ingenieus concept voor 
permanente, natuurlijke ventilatie en een 
betere warmteverdeling in de woonruimte.

Met de EASY-gaskoffer wordt het hanteren van 
de 2 grote gasflessen een fluitje van een cent;

Het XXL centrale bed wordt de standaard in 
het hele assortiment;

Optimale laadhoogte dankzij de grote 
laadruimten van de “LIFT”-modellen met ver-
stelbare hoogte;

De BEDLINER, een zeer resistent materiaal, 
biedt een doeltreffende bescherming van het 
laadruim. De bevestigingsrails met sjor-ogen zijn 
perfect in de vloer verzonken, zodat het hele 
laadvolume van de ruimte kan worden gebruikt.

Het lage chassis van Fiat-AL-KO is verkrijgbaar 
op verschillende campermodellen. 

Alle AUTOSTAR-integraties hebben een uit-
stekende zichtbaarheid vooraan dankzij het 
VISION PLUS-concept.

Het KLASSE III-label, dat alle voertuigen in het 
PRESTIGE- en het PASSION AL-KO-gamma 
hebben, garandeert dat de temperatuur van uw 
Autostar in minder dan 4 uur tijd in alle ruimtes een 
minimumtemperatuur van 20°C bereikt als de bui-
tentemperatuur -15°C bedraagt.

De FULL VISION 360°-technologie zorgt 
voor meer veiligheid bij tussenstops en in het 
verkeer doordat de gezichtshoeken aanzienlijk 
worden vergroot dankzij de 4 camera’s.

7 JAAR GARANTIE 

CELAFDICHTING

2 JAAR GARANTIE

STUK EN WERK

AU
TO

STAR ASSISTENTIE

24 UUR/DAG - 7 DAGEN/W
EE

K

Sinds 1987, kort nadat het merk opgericht werd, verwel-
komt de AUTOSTAR-club alle “AUTOSTARRIJDERS” 
tijdens georganiseerde uitstapjes en voor het 
uitwisselen van ervaringen. Gezelligheid troef. De 
AUTOSTAR-club is aangesloten bij FFACCC.

Als welkomstgeschenk krijgt u, bij de 1ste aankoop van 
een model uit de collectie van 2021, het lidmaatschap 
gedurende het eerste jaar aangeboden.

Informatie op +33 (0)2 96 79 60 35  
of op www.autostar-club.fr

DIT JAAR ZIJN ER 2 NIEUWE FUNCTIES 
TOEGEVOEGD:
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Protec-star is een structuur in  
sandwichpanelen met opmerkelijke eigen-
schappen

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

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

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

INTIMITEIT EN BETER SLAPEN 
Het PROTEC-STAR-label garandeert u een uitstekende geluidsisolatie: De 
geluidshinder van buiten wordt gedempt zodat u van een maximum aan rust kunt 
genieten.

PROFITEER  
VAN HET BESTE  
VAN DE TECHNOLOGIE

COMFORT 
wordt vanzelfsprekend

- 9 -
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Face to face salon 
Integrale en geprofileerde modellen met Face-to-Face-salon komen steeds meer voor in 
onze catalogus. En dat is niet voor niets! Tijdens een halte is het een ruimte extra in vergelij-
king met een klassieke salon. Voor maaltijden komt de keuken direct uit op de leefruimte en 
vereenvoudigt aanzienlijk het opdienen.
Uw voordeel: de ruimte is aangenamer en gezelliger.

Een innovatief meubelconcept 
OPTIMALE VERLUCHTING VAN HET WOONGEDEELTE
Het nieuwe ontwerp van de AUTOSTAR meubels, dat de naam VENTIL’PLUS kreeg, 
omvat heel wat verluchting, roosters en luchtdoorlaten. 
Uw voordeel: efficiënte, natuurlijke en permanente ventilatie om condensatieproble-
men en geurhinder effectief te bestrijden.

ZEER GELIJKMATIGE VERDELING VAN DE VERWARMING
De VENTIL'PLUS-technologie maakt het ook mogelijk om de warme lucht gelijkmati-
ger over de cabine te verdelen, vooral achter meubels en kasten, maar ook dankzij 
een laag ventilatierooster voor de cabinestoelen (Gamma Half-integralen) en een 
verwarmingskanaal in het dashboard (standaard in het Gamma Integralen).
Uw voordeel: een verbeterd comfort.

Confort Plus 
Onze ingenieurs hebben een verwarmingsconcept ontwikkeld voor het voorste deel 
van uw Integraal- of Half-integraal-model, waarmee u de cabine tijdens het parkeren kunt 
verwarmen. Voor de integraal komt een verwarmingsbuis (of radiatoren voor ALDE-
versies) in het dashboard, waarbij hete lucht wordt voortgestuwd door het zogenaamde 
“koude” gebied van de voorruit. In de Half-integralen komt het via een ingenieus 
rooster aan de voeten van de omgekeerde cabinestoelen.
Uw voordeel: een gevoel van welzijn onderweg.

Centraal bed xxl 
AUTOSTAR verbetert zijn slaapgelegenheid verder met het XXL-concept. Naast de 
dikte van het matras (tussen 12 en 14 cm op centrale bedden) en de afwerking met 
geheugenschuim (vanaf het Passie-gamma), hebben alle modellen van 2021 een bed 
met een breedte van 1,50 m en een max. lengte van 1,98 m.
Uw voordeel: een optimale nachtrust met zijn 5-sterren slaapcomfort.

- 9 -

Klasse III 
Dit label garandeert dat uw Autostar met succes de tests van de EN 1946-norm 
heeft doorstaan die in een koelruimte zijn uitgevoerd door een erkende instantie. 
Om dit certificaat te verkrijgen, moet de minimale binnentemperatuur van 20°C in 
minder dan 4 uur in alle delen van de camper worden bereikt en dit door een buiten-
temperatuur van -15°C. Het volledige PRESTIGE-gamma, en ook het PASSION 
AL-KO-gamma, is Klasse III gecertificeerd en overtreft zelfs de standaard vereisten 
(+25°C bij -23°C in slechts 3 uur).
Uw voordeel: een gevoel van welzijn zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over 
het weer!
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ERGONOMIE  
die bij u past

Gaskoffer van een nieuwe generatie 
We hebben de drempel en de verlaging van de koffer weggehaald, waardoor u nu 
gemakkelijker toegang heeft tot de gasflessen. De installatie van bevestigingsbogen 
zorgt voor een veilige installatie. Conclusie: een exclusieve AUTOSTAR technologie die 
u het best mogelijke comfort biedt.
Uw voordeel: eenvoudiger, praktischer en een meer ergonomische bediening.

Een bed dat in de hoogte versteld kan worden 
Opdat u de hoogte van de laadruimte zou kunnen instellen naargelang uw wensen, 
stelt AUTOSTAR een ingenieus regelsysteem voor dat standaard beschikbaar is op 
alle LIFT-modellen. Het is eenvoudig in gebruik en de hoogte varieert manueel en 
past zich aan de vraag aan. Met dit handig mechanisme wint u tot 250 mm hoogte in 
de laadruimte. Om toegang te krijgen tot de opbergruimte voor het bed heft u het 
bed op met 2 vijzels. Voor uw comfort en uw favoriete vrijetijdsbesteding werd er 
over alle. Niet beschikbaar op modellen met AL-KO-chassis.
Uw voordeel: bespaar nu nog meer plaats!

Hoogte van 2,79 m 
Met een dergelijke netto hoogte is het gamma van de half-integrale campers type 2+2 
PASSION een van de laagste van de markt. Toch zijn deze voertuigen voorzien van een 
hoogslaper een dubbele technische vloer! Dit technologische hoogstandje is mogelijk 
dankzij de hoogslaper dit in het plafond is ingebouwd waardoor het bijna onzichtbaar is!
Uw voordeel: Lager aan de buitenkant en ruimer aan de binnenkant.

Technologieën “dubbele vloer”  
Voor intensieve reizigers gaat er niets boveneen dubbele vloer: extra opbergruimte bin-
nenin, leidingen en reservoir van afvalwater beschermd tegen de koude, volledige platte 
vloer (geen treden naar de cabine toe). Voor langere ritten in welk seizoen ook zijn dit 
onmisbare punten. Deze constructie is standaard beschikbaar op de half-integralen en de 
PASSION-integralen.

Voor fans van de AL-KO-chassis, biedt de DUBBELE VLOER bovendien de mogelijkheid 
om hinderlijke voorwerpen over heel de breedte van het voertuig op te bergen, met toe-
gang langs beide kanten. Dit is de zogenaamde ‘dubbele vloer met opbergruimte’. Deze 
constructie is standaard beschikbaar op de modellen PASSION A en op het hele gamma 
PRESTIGE. Sinds 2019 biedt AUTOSTAR met deze technologie nog meer bruikbare opper-
vlakken voor het opruimen en specifieke technische compartimenten: WATERBOX voor 
water en POWERBOX voor elektrische elementen. (niet beschikbaar op i720 SUA)
Uw voordeel: optimalisatie van de ruimtes, om uw spullen gemakkelijk te kunnen 
opbergen.

- 10 -

Breedte 2,16 m 
Moeiteloos door nauwe straten rijden, vlot rijden en parkeren, een lager brandstofverbruik 
en nog vele andere voordelen. Dat is waar het nieuwe PERFORMANCE-gamma om draait. 
Het design is volledig nieuw. Dankzij het hoge 3-sterren prestatieniveau en uitrusting kunt u 
genieten van het comfort en de kwaliteit van AUTOSTAR tegen een betaalbare prijs. 
Het voordeel voor u: een kleinere, compactere en wendbaardere camper.

NIEUW 

2 0 2 1
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ERGONOMIE  
die bij u past

Beter zicht aan het stuur 
Onderweg of tijdens een manoeuvre: uw ogen zijn uw beste bondgenoten!
Met VISION PLUS wordt uw waarneming op elk moment gemaxima-
liseerd. 
Deze innovatie van AUTOSTAR is gebaseerd op 4 pijlers:
•  een herwerkte ergonomische bestuurdersstoel zodat u beter zit tij-

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

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

ten en ten slotte ook een eenvoudiger onderhoud van de voorruit
Uw voordeel: een veilige manier van rijden.

4 autostoelen 
Elke stoel is gemakkelijk te bedienen en is uitgerust met een on-board 
3-punts gordel, een verstelbare rugleuning voor korte of lange ritten 
met een “automobiel” comfort. Alle modellen met dit pictogram zijn 
standaard uitgerust met ten minste één ISOFIX-bevestiging voor de 
veilige bevestiging van een kinderzitje. De 730-modellen hebben 2 
ISOFIX-stoelen, die beide onder de banken kunnen worden ingetrok-
ken om plaats te besparen. 
Uw voordeel: praktische aspecten voor meer veiligheid

Een 360°-zicht
AUTOSTAR is de onbetwiste pionier op het gebied van het 360°-zicht. 
Deze recente technologie voor campers, ook wel FULL VISION 360° 
genoemd, zorgt voor nog meer veiligheid, zowel in het verkeer als 
daarbuiten. In combinatie met de buitenspiegels verhoogt het zijcame-
rasysteem de gezichtshoeken aanzienlijk. Het is een waardevol 
rijhulpmiddel bij het inhalen, veranderen van rijstrook of andere deli-
cate manoeuvres, bijvoorbeeld bij benzinestations of parkeerplaatsen. 
Ter plekke geniet u ook van een perimetrisch bewakingssysteem dank-
zij de 2 camera's die aan de voor- en achterzijde zijn geplaatst.
Uw voordeel: zodat u overal een oogje in het zeil kunt houden, zowel in het 
verkeer als op uw campingplaats!

Verstevigde bescherming van de bodem 
van de laadruimte 
Alle AUTOSTAR-voertuigen zijn uitgerust met een speciale bekleding, de 
BEDLINER, die de vloer van de laadruimte beschermt tegen kleine inci-
denten. En om ervoor te zorgen dat u van de hele laadruimte gebruik kunt 
maken, zijn de bevestigingsrails in de vloer verzonken. De verstelbare 
bevestigingsogen vullen dit doordachte systeem aan.
Uw voordeel: Verbeterde bescherming voor meer rust.

 
Optimale BEVEILIGING

- 10 -
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2/ kies vervolgens welke afwerking  
u wenst uit onze vier gamma’s 

PERFORMANCE, PRIVILÈGE, PASSION OF PRESTIGE

1/ kies uw model  
HALF-INTEGRAAL OF INTEGRAAL

  
  
 

3/ ten slotte UW OPTIES

OK,  
MAAR WELKE 

MOET IK KIEZEN?
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PRIVILÈGE

PASSION

PRESTIGE

4 modellen

8 modellen waarvan  
4 met AL-KO-chassis

3 Design Edition-modellen
met AL-KO-chassis

Reis in het “comfort”-gamma  
en houd uw budget onder  

controle.

Reis als een koning het hele jaar  
door met het gamma met dubbele 
vloer speciaal voor ambitieuze 

campereigenaren.

Het paradepaardje van AUTOSTAR,  
de PRESTIGE biedt u het beste wat  
er op het gebied van technologie  

en comfort op de markt is.

PASSION

2 modellen

PRIVILÈGE

2 modellen

Reis in het “comfort”-gamma  
en houd uw budget onder  

controle.

PERFORMANCE

2 modellen

Optimale mobiliteit,  
toegankelijkheid en comfort! 
Een nieuwe manier van reizen 

in een compacte camper.

Reis als een koning het hele jaar  
door met het gamma met dubbele 
vloer speciaal voor ambitieuze 

campereigenaren.

zie p. 15 zie p. 37

NIEUW 

2 0 2 1

NIEUW 

2 0 2 1

NIEUW 

2 0 2 1

NIEUW 

GAMMA

modellen  
HALF-INTEGRALEN

modellen  
INTEGRALEN
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want familie  
is het allerbelangrijkste,  

of u met twee of drie of meer bent
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modellen  

HALF-INTEGRALEN

Omdat Autostar-voertuigen ontworpen zijn om te voldoen aan 
de meest uitdagende eisen, werd het halfintegralen-gamma 
speciaal ontworpen om u de nieuwste technologie te bieden. 
Innovaties bedacht door onze klanten en ontworpen door onze 
ingenieurs om u het reiscomfort van uw dromen te bieden.

>>> GEEF VOORKEUR AAN COMFORT
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Twee eigentijdse en hoogwaardige stijlen om uit te kiezen:  
Lichte olm of essenhout; meer lichtinval door het grote panoramavenster 
en vooral het dakraam boven de leefruimte (geen hoogslaper). Ten slotte 
is er de energiezuinige LED-verlichting geïntegreerd in het meubel met 
tweekleurige gelakte kastdeuren.
Standaarduitrustingen van hoger niveau.
Een groot aantal AUTOSTAR-technologieën.
Constructie met het PROTEC-STAR-label.

Deze nieuwe serie campers is het resultaat van de vele verhalen en 
ervaringen van onze klanten en zal zowel nieuwe als meer ervaren 
camperliefhebbers kunnen bekoren. 
Een PERFORMANCE-camper moet vooral 
gemakkelijk te besturen, te manoeuvreren en 
te parkeren zijn. De camper is compact, heel 
wendbaar op de weg en bescheiden -  
uw nieuwe, favoriete reispartner in  
wording.

Een generatie van verlaagde half-integralen 2 + 2: in totaal slechts 2,79 m hoog!
Twee eigentijdse en hoogwaardige stijlen om uit te kiezen: Lichte olm of essenhout. 
Een tweepersoonsbed in het dak dat de doorloophoogte verbeterd.
Een dubbele technische vloer voor optimale isolatie en ergonomie  
(geen treden naar de cabine).
Uitstekend standaard uitrustingsniveau chassis en leefruimte.
Een zeer groot aantal AUTOSTAR-technologieën.
Constructie met het PROTEC-STAR-label.
Betere geluidsisolatie dankzij een dikke  
isolatielaag op het plafond.
‘All-inclusive’ topproduct aan voordelig tarief.

GENIET VAN HET PRIVILÈGE OM EEN UITZONDERLIJK 
PRODUCT TE BEZITTEN

COMPACTE MODELLEN DIE MOBILITEIT, TOEGANKELIJKHEID 
EN COMFORT COMBINEREN: DAT IS WAAR DE PERFORMANCE-
SERIE OM DRAAIT!

ALS VEELEISENDHEID RIJMT MET PASSIE

HALF-INTEGRALEN

PRIVILÈGE

PERFORMANCE

PASSION

NIEUW 

2 0 2 1
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P693 LC LIFT - 7,09 m - 4 plaatsen - 3 slaapplaatsen

P730 LC LIFT - 7,39 m - 4 plaatsen - 4 slaapplaatsenP693 LC LIFT - 7,09 m - 4 plaatsen - 4 slaapplaatsen

P730 LC LIFT - 7,39 m - 4 plaatsen - 3 slaapplaatsen

ALS VEELEISENDHEID RIJMT MET PASSIE

P680 LJ- 6,78 m - 4 plaatsen - 3 slaapplaatsen P690 LC LIFT - 6,99 m - 4 plaatsen - 3 slaapplaatsen

NIEUW 

2 0 2 1
NIEUW 

2 0 2 1
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DE PERFORMANCE-
MODELLEN

EEN NIEUWE 

MANIER VAN 

REIZEN. VERKEN 

BINNENKORT 

NIEUWE 

HORIZONTEN.

PERFORMANCE

NIEUW 

2 0 2 1
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HALF-INTEGRALEN

PERFORMANCE
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HALF-INTEGRALEN

PERFORMANCE

OOK BESCHIKBAAR MET EEN CENTRAAL BED - P690LC

P680LJ
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PERFORMANCE
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HALF-INTEGRALEN

PERFORMANCE
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PERFORMANCE
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DE HALF-
INTEGRALEN 

UIT HET GAMMA 
PRIVILÈGE
WANNEER 

LEVENSGENIETEN 

EN EEN PRAKTISCHE 

GEEST WORDEN 

GECOMBINEERD

PRIVILÈGE
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HALF-INTEGRALEN

PRIVILÈGE
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HALF-INTEGRALEN

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE
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HALF-INTEGRALEN

PRIVILÈGE
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1/ Eenhandsmengkraan in de keuken 

2/ Opbergruimte naast de zitbank

3/ USB-stopcontacten in de leefruimte

4/ Opruimmogelijkheden in de cabine 

5/ USB-stopcontacten in de slaapruimte 

6/ Technologie voor meer comfort

PRIVILÈGE

3

5

1 2

4

6
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PASSIONPASSION

DE HALF-
INTEGRALEN 

UIT HET GAMMA 
PASSION

WANNEER 

LEVENSGENIETEN 

EN TECHNOLOGIE 

WORDEN 

GECOMBINEERD 
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HALF-INTEGRALEN

PASSION
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PASSION

HET XXL-COMFORT 
VAN EEN BED MET 

MEMORY FOAM 
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HALF-INTEGRALEN

PASSION
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HALF-INTEGRALEN

PASSION
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1 /  In hoogte verstelbaar  
bed

2 /  Elektrisch dakbed

3 /  Toegang tot cabine 
zonder trede, 
vloerverwarming 
(Confort Plus)

4 / Verstelbare laadruimte

5 / Ingebouwd paviljoenbed 

6 / USB-stopcontacten

7 / 220V aansluiting in laadruim

8 / Douche met voetrooster

PASSION

1

3

2

4

6 7

5

8
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zodat uw camper mee kan op uw  
meest uitdagende avonturen
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modellen   

INTEGRAALEN

Meer brandstofbesparing, versterkte geluidsisolatie, 
verminderde CO2-voetafdruk.... Op basis van de feedback 
van onze klanten hebben onze ingenieurs enkele jaren 
geleden een nieuwe generatie van integralen bedacht. 
Autostar is verheugd om al zijn nieuwe designs en ideeën 
met u te delen. Want om de meest veeleisende klanten 
tevreden te stellen, heb je niet alleen een aandachtig oor 
nodig, maar ook de knowhow van een echte specialist.

>>> MAAK UW REIS NOG LUXER
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GENIET VAN HET PRIVILEGE OM EEN UITZONDERLIJK 
PRODUCT TE BEZITTEN
Twee eigentijdse en hoogwaardige stijlen om uit te kiezen: Lichte olm of essenhout. 
Energiezuinige LED-verlichting geïntegreerd in het meubel met tweekleurige 
gelakte kastdeuren.
Standaarduitrustingen van hoger niveau.
Verscheidene AUTOSTAR-technologieën.
Constructie met het PROTEC-STAR-label.
Aantrekkelijke ‘all-inclusive’ prijzen.

LUXE EN ROBUUSTHEID OP EEN LIJN
• Een hoogwaardig meubilair met een combinatie van elegantie en robuustheid.
•  De beste standaarduitrusting met ALDE centrale verwarming, AL-KO-chassis, 

buitendouche, gasafvoer voor plancha, mistlampen, radars vooraan...
•   Dubbele vloer opbergruimte: nog meer opbergruimte aan de binnen  

en buitenkant!
•  Een gecertificeerde bouw PROTEC-STAR 

ALUFIBER.
•  Het “beste” van alle AUTOSTAR-

technologieën.

ALS VEELEISENDHEID RIJMT MET PASSIE
•  Standaard dubbele technische vloer voor nog meer opbergruimte aan de 

binnenkant.
• Uitstekend standaard uitrustingsniveau chassis en leefruimte.
• Een zeer groot aantal AUTOSTAR-technologieën.
• Constructie met het PROTEC-STAR-label.
• Betere geluidsisolatie dankzij een dikke isolatielaag op het plafond.
• Twee eigentijdse en hoogwaardige stijlen om uit te kiezen: Lichte olm of essenhout. 
•  Energiezuinige LED-verlichting geïntegreerd in het meubel met tweekleurige 

gelakte kastdeuren.
• ‘All-inclusive’ topproduct aan voordelig tarief.

EN VOOR DE MEEST VEELEISENDE 
KLANTEN...
•  De integrale campers van het gamma 

PASSION A (LCA/LJA/SUA),  
eenspecifiek gamma op het AL-KO-chassis, 
bieden een dubbele vloer met opbergruimte.

INTEGRALEN

PRIVILÈGE

PASSION

PRESTIGE

DESIGN EDITION

PASSION
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Al onze integralen hebben een 
cabinebed voor 2 personen

I730 LC LIFT - 7,39 m - 4 personen

I721 LC LIFT - 7,21 m - 4 personen

I693 LC LIFT - 7,09 m - 4 personen

I720 LC LIFT- 7,39 m - 4 personen

I730 LC LIFT - 7,39 m - 4 personen

I690 LC LIFT - 7,09 m - 4 personen I693 LC LIFT - 7,09 m - 4 personen

I720 SUA- 7,39 m - 4 personen

I730 LCA - 7,59 m - 4 personen I730 LJA - 7,59 m - 4 personen

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

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

I693 LC DESIGN EDITION  
7,09 m - 4 personen

 (1) Volgens het MTG

I721 LCA LIFT- 7,21 m - 4 personen

I660- 6,59 m - 4 personen

NIEUW 

2 0 2 1

NIEUW 

2 0 2 1

NIEUW 

2 0 2 1
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INTEGRALEN UIT 
HET PRIVILÈGE-

GAMMA
REIZEN IN DE 

HOOGSTE KLASSE

PRIVILÈGE
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INTEGRALEN

PRIVILÈGE

INTEGRALEN

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE
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INTEGRALEN

PRIVILÈGE
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INTEGRALEN

PRIVILÈGE
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1 / Inklapbare stoel

2 / Isofix autostoel

3 /  Moduleerbaar 
verduisteringsgordijn

4 / Verstelbare laadruimte

5 / Soft touch dashboard 

6 / Verwarming in dashboard

PRIVILÈGE

1

4

3

2

5 6
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INTEGRALEN UIT 
HET PASSION-

GAMMA
ALTIJD MEER 

INNOVATIE VOOR 

EEN EXCEPTIONEEL 

PRODUCT.

PASSION
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INTEGRALEN

PASSION
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PASSION
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INTEGRALEN

PASSION
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INTEGRALEN

PASSION
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1 / Verlicht hoofdeinde

2 /  Matras van 14 cm met 
vormgeheugen

3 / Stabilisator voor cabinebed

4 /  Naar beneden gebracht 
cabinebed

5 / Badkamer

6 / Douchecabine

7 /  Verduisteringsrolgordijn en 
verwarming tijdens tussenstops

8 / Dubbele bodem

9 / Isolerend schuim in het plafond

PASSION

1

4

3

2

5

7

6 8

9
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INTEGRALEN

REIZEN STAAT VOORTAAN 
SYNONIEM VOOR NOG 
MEER COMFORT, 
CONTROLE EN 
FUNCTIONALITEIT
Speciaal ontworpen voor kampeerders 
die nog meer opbergruimte nodig hebben 
en die willen gebruik maken van de vele 
voordelen van de AL-KO-technologie.
•  Door het lage chassis kan de ruimte tussen 

de 2 vloeren van de camper worden 
vergroot, waardoor er meer opbergruimte 
ontstaat voor grote voorwerpen over de 
hele breedte van de dubbele bodem.

•  Een extra brede achteras, een verlaagd 
zwaartepunt en onafhankelijke 
torsiestaafvering voor een erkende en 
onberispelijke rijvaardigheid.

DE AUTOSTAR-CAMPERS 
OP BASIS VAN AL-KO(1)

BOILER
Geoptimaliseerde plaats van de boiler

TANK
Afvalwater

PLAATS
2e toilet-cassette(3)

WATERBOX
Gecentraliseerde toegang 

tot schoon en vuil water
• Eenvoudig toegankelijk luik vanaf de buitenkant

• Tijdwinst tijdens de tussenhalte

TANK
Schoon water

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

OPRUIMMOGELIJKHEDEN
Twee grote opbergmogelijkheden 
de dubbele vloer

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

ISOFIX STOELEN  
IN LEEFRUIMTE
Volledig inklapbaar(2)

FACE TO FACE SALON
Twee stoelen die in de banken 
ingeklapt kunnen worden

OPRUIMMOGELIJKHEDEN
Twee grote opruimmogelijkhedenin 
de dubbele vloer

Niet-contractuele foto (zitplaatsen tegenover elkaar)

PASSION AL-KO PRESTIGE DESIGN AL-KO
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INTEGRALEN UIT 
HET PASSION 

AL-KO-GAMMA
OPTIMALE 

COMBINATIE VAN 

FRANSE ELEGANTIE 

EN TECHNOLOGIE

PASSION 

NIEUW 

2 0 2 1
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INTEGRALEN

PASSION



- 56 - - 57 -

INTEGRALEN

PASSION
NIEUW 

2 0 2 1
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PASSION 

1 / Bed in achterwaartse positie

2 / Opslag in dubbele vloer

3 / Opbergruimte naast de zitbank

4 / Fornuis met 2 vuren

5 / Verstelbare laadruimte

6 / Grote koelkast 175 L

7 / Douchebak zonder trede

1

2

3

5

4

6 7
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INTEGRALEN UIT 
HET PASSION 

AL-KO-GAMMA
INNOVATIE 

VOOR DE MEEST 

VEELEISENDE 

KLANTEN

PASSION
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INTEGRALEN

PASSION



- 60 - - 61 -

INTEGRALEN

PASSION
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PASSION

1 / Twee eenpersoonsbedden (esdoorn)

2 / Hangkasten onder lits jumeaux

3 / PowerBox (zonder SUA)

4 / Dubbele bodem

5 / Groot laadruim

6 / Laadruimte (toegang achter I720 SUA)

7 / AL-KO-chassis
1

2

3

5

4

6

7
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2

INTEGRALEN

PASSION

2

1
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1 / U-vormige leefruimte achteraan

2/ Leefruimte vooraan

3 /  Elektrisch bed achter

4 / L-vormige keuken 

5 / Naar beneden gebracht cabinebed

3

5

4

PASSION
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PRESTIGE  
DESIGN EDITION

DE BESTE 

TECHNOLOGIE 

EN HET BESTE 

ONTWERP OM 

UW COMFORT TE 

GARANDEREN 

PRESTIGE DESIGN EDITION
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INTEGRALEN

PRESTIGE

DESIGN EDITION
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PRESTIGE DESIGN EDITION

I730LJ
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INTEGRALEN

PRESTIGE

DESIGN EDITION

I730LC
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INTEGRALEN

PRESTIGE

DESIGN EDITION
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1 / Telescopische kast met hangers

2 / Geïntegreerde afzuigkap

3 / Nieuwe cabinestoel (Pack Premium)

4 / Moduleerbare kast

5 / Bakken en grote laden onder het bed

6 / Verlichting kruidenrek

7 / Badkamer

8 / Fornuis met 2 vuren

9 / Verlicht werkoppervlak

10 / Nachtkastje

11 /  LED-dimmer met afstandsbediening 
(optioneel)

21

8 9

3

4

10

6

11

5

PRESTIGE DESIGN EDITION

7
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“Wij selecteren zorgvuldig  
de materialen, textiel en schuim  
die nodig zijn voor de productie,  

evenals de handarbeiders, stoffeerders 
en beddengoedleveranciers die voor 

ons werken.”
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MAJORQUE

NAPLES

LISBONNE LEER (OPTIONEEL)

SFEERKIT (1)

DE SFEERKIT OMVAT:
•  4 vierkante kussens, met aan 

de ene kant een patroon
• 1 effen deken

(1) De kits zijn alleen beschikbaar in het all-inclusive PREMIUM pakket.

SICILE PISE MILANVENISE SARDAIGNE BOLOGNE

MONTREUX

ALICANTE

NIEUW 

2 0 2 1



E E N  N E T W E R K  
V A N  E C H T E  
P R O F E S S I O N A L S  
RECREATIEVE VOERTUIGEN  
D I E  U  M E E N E M E N 
WAAR U MAAR WILT

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

www.autostar.fr

AUTOSTAR selecteert de beste camperspecialisten in Frankrijk en Europa voor de distributie en het 
onderhoud van zijn producten. Dankzij de uitgebreide opleiding die onze technici volgen kunnen zij 
rekenen op een efficiënte en gevestigde aftersales service die gebaseerd is op de knowhow van de 
TRIGANO-groep (Trigano Service Platform). Zij helpen u graag verder bij vragen. De lijst en contact-
gegevens zijn beschikbaar op www.autostar.fr.

Uw AUTOSTAR dealer
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