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för att kombinationen av design och teknik
gör det möjligt att resa ANNORLUNDA!

AUTOSTARISERA
DINA KÄNSLOR
AUTOSTAR,
EN FRANSK
TILLVERKARE SOM
ÄR INNOVATIV
SEDAN 1973.
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.

2021

Autostar innoverar i alla riktningar! Lansering av
kompaktare och mer lätthanterliga delintegrerade PERFORMANCE-modeller och lansering
av helintegrerade PASSION- och PRIVILÈGEmodeller på 7,2 m med central säng.

2020

AUTOSTAR ligger ständigt i framkant och
erbjuder krävande kunder ett nytt femstjärnigt utbud: PRESTIGE Design Edition. Ännu
högre komfort och mer utrustning med en
helt ny känsla och design.

2019

Helintegrerade AUTOSTAR fyller 30: För att
fira händelsen lanserar AUTOSTAR en specialserie, den 30:e modellen.

2018
2017

Vi presenterar de första husbilarna på 7 m med
central säng och vardagsrum sida vid sida.

2016

Ny generation av delintegrerade med
inbyggd takbädd: Lägre utvändigt mått (2,79
m) och rymligare invändigt. Exklusiv lansering
av en helintegrerad i730lc prestige som revolutionerar mässan tack vare sina 2 sittplatser
Face to Face

2015
2014
2009
2001
1999
1997
1989
1986
1974
1973
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Lancering av passion i720SUA på mässan i
Bourget: Första helintegrerade med u-format
vardagsrum, dubbelgolv för förvaring och
lastrum för cykel

30-årsjubileum av skapandet av husbilsvarumärket
Invigning av den 7:e generationen av helintegrerade
Syre-konceptet uppfinns
Trigano-gruppen blir huvudsaklig aktieägare
Invigning av den nya fabriken i St-Brandan
Presentation av Aryal 80: Första tunga
husbilent på 6 hjul (Dubbel axel )
Tillverkning av de första helintegrerade - seriemontering av de första Alde-uppvärmda
Skapandet av husbilsvarumärket Autostar
De första husbilarna utrustade på estafette av
Star Caravanes
Presentation av 1:a husvagnen isolerad med
sandwich-panel

EN OJÄMFÖRLIG ERFARENHET
OCH KNOW-HOW
EN RESA I FRIHET

I en värld där tidspressen ökar har sökandet
efter stillhet och flykt blivit ett grundläggande
behov. Din passion för husbilar bygger på en
frihetslängtan och AUTOSTAR är alltid redo
för nya äventyr och möten.

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. Efter en vandring på landet, ett dopp i Medelhavet, en skidtur eller
en fisketur i Bretagne kommer du hem till femstjärnig
komfort i din praktiska, varma och bekväma husbil.

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.

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 HUSBIL SOM LIKNAR DIG

EN GEMENSAM PASSION

Vår nya serie består av 24 modeller med 3 efterbehandlingsnivåer. Helintegrerad, delintegrerad, central
säng, tvillingbäddar eller U-formade sängar i salongen,
kompakt eller rymlig ... Du hittar definitivt en husbil som
passar din livsstil och dina mål för de närmaste åren.

Eftersom husbilen är ett hantverk för passionerade entusiaster har de som formgivit vår 2021-serie särskilt
fokuserat på känsla, design, materialkvalitet, utrustning
och förvaringsutrymmen.
2021 förblir alltid ett sant PRIVILEGIUM för oss att beledsaga er. Det enda syftet med vår PASSION är att förbättra
våra produkters PERFORMANCE för att kunna erbjuda
dig ännu mer PRESTIGE.

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.
2021: De nya modellerna säkerställer ännu högre
komfort- och säkerhetsnivå: märkningen KLASS III har
utvidgats till PASSION AL-KO-sortimentet och FULL
VISION 360°-tekniken, som är unik för Europa, har
föreslagits för flera modeller i 2021-serien.
-5-
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MINST
7 GODA SKÄL

ATT VÄLJA EN AUTOSTAR

1
2

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
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DE BÄSTA CHASSINA
Att välja en AUTOSTAR-husbil betyder att du är säker på
att du njuter av den lämpligaste basen för din favorithobby. År 2021 valde AUTOSTAR att utrusta alla
modeller med FIAT Ducatos särskilda husbilschassi. Det
är det populäraste chassit bland alla husbilsfantaster i
Frankrike och Europa. De senaste utsläppsstandarderna
är mer miljövänliga med lägre koldioxidutsläpp i atmosfären samtidigt som motorprestandan förbättrats. Den
största fördelen med detta fordonschassi är väggreppet, som i dagens läge saknar reell konkurrens.

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.

ABS, krockkudde för förare och passagerare, hastighetsregulator och hastighetsbegränsare, ESP Traction
Plus, 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! Denna utrustning erbjuds
som tillval till alla modeller i PRIVILÈGE*- och
PASSION-sortimentet och som standard i Prestigeserien. (*utom i660)

Viktiga kriterier för att välja en framtida husbilen
är komfort och kvalitet vilka optimerats tack vare
AUTOSTAR-teknikens prestanda.
PROTEC-STAR: bodelen i din AUTOSTAR
är skyddad mot all yttre miljöpåverkan och
mycket välisolerad vintertid som sommar.
VENTIL’PLUS: smart design av möbler som
möjliggör permanent, naturlig ventilering och
en bättre värmespridning i hela bodelen.
Med EASY-gasförvaringen hanterar du enkelt
två stora gasflaskor.
En central säng i storlek XXL är standard i
hela sortimentet.
LIFT-modellerna har optimerad lasthöjd tack
vare stora lastutrymmen med reglerbar höjd.

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.

Materialet BEDLINER är mycket tåligt
och skyddar lastutrymmet effektivt
Monteringsskenorna med snäppringar är
inbyggda i golvet så att du kan utnyttja
lastrummets hela lastbredd.

7

M

O

AUT

L

7

IG

För information ring +33 (0)2 96 79 60 35
eller besök www.autostar-club.fr
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Som välkomstpresent,2 4 Hvid första
köpet
/
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av en modell från 2021-serien,
får du
medlemskap det första året.
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Sedan 1987 bjuder AUTOSTARKLUBBEN in sina medlemmar på
organiserade utflykter förAS utbyte av
SIS
AR
ST
erfarenheter. Där garanteras
gemyt och
gemenskap. AUTOSTAR-klubben är
ansluten till FFACCC.
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FULL VISION 360°-tekniken ökar säkerheten både vid stopp och körning genom att ge
betydligt bredare sikt tack vare fyra kameror.
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KLASS III-märkningen av hela PRESTIGE- och
G
PASSION AL-KO-utbudet
att temperaturen i
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G
Iintygar
T IS - ALDR
Autostar når minst 20 °C i hela husbilen på mindre än
4 timmar vid en utetemperatur på -15 °C..
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Välkommen ombord på ett FRANSKTILLVERKAT
fordon: Vår fabrik ligger nära St-Brieuc i Bretagne.
Den har erbjudit utomordentlig och unik
TIL
kompetens ända sedan fritidsfordonsinLVE
RK
AT
dustrins tillkomst. Företaget sysselsätter
I
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.
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Alla helintegrerade AUTOSTAR-modeller
erbjuder utmärkt sikt framåt tack vare VISION
PLUS-konceptet.

L

AR ASSIS

Fiat-AL-KO-chassi med sänkt tak finns tillgängligt för flera helintegrerade modeller.
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Vårt nätverk av proffs är utbildat för att lyssna på dig och
felsöka ditt fordon. Denna tjänst erbjuds KOSTNADSFRITT
första året för alla 2021-modeller som registrerats i
Frankrike. Och slutligen, eftersom din husbil också är
en investering, är märket PROTEC-STAR den bästa
garantin för återförsäljning.
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INNOVATIVA TEKNOLOGIER
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NJUT AV
DET BÄSTA

AV TEKNOLOGIN
KOMFORTEN

speglar tekniken

Protec-star har en struktur i sandwichpanel
med anmärkningsvärda egenskaper
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 mer tålig 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.
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Möbler med innovativ design
OPTIMAL VENTILERING AV BODELEN
Möbeldesignen AUTOSTAR, som kallas VENTIL’PLUS, innehåller många ventiler,
galler, elegier och luftpassager.
Fördelen: effektiv, naturlig och permanent ventilation som effektivt motverkar kondensproblem och dålig lukt.

ÄNNU JÄMNARE VÄRMESPRIDNING
Den varma luften fördelas jämnare i bodelen, särskilt bakom möbler och garderober, tack vare VENTIL’PLUS-tekniken och ett lågt ventilationsgaller framför
kabinstolarna (delintegrerade) och en värmeledning i instrumentbrädan (standard i
helintegrerade).
Fördelen: högre komfort.

Komfort Plus
Våra ingenjörer har de utvecklat ett koncept med uppvärmning i främre delen av
både hel- och delintegrerade fordon som värmer upp 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 modeller sker det via ett galler som har placerats smart på golvet under de
vändbara kabinsätena.
Fördelen: välbefinnande under stopp.

Central xxl-säng
AUTOSTAR förbättrar 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 2021-serien
en bredd på 1,50 m och en maximal längd på 1,98 m.
Fördelen: optimerad komfort för en femstjärnig sömn.

Vardagsrum sida vid sida
De helintegrerade och delintegrerade modellerna med salong Sida vid Sida blir allt
vanligare i vår katalog. Etappvis är det ett större utrymme än i ett klassisk salong.
Vid måltiderna är köket beläget precis i anslutning till salonget vilket förenklar väldigt mycket.
Fördelen: ett trevligare och bekvämare utrymme.

Klass III
Denna märkning innebär att ett ackrediterat organ intygar att din Autostar uppfyller
standarden SS-EN 1946 för kalla utrymmen. För att få denna klassning måste inomhustemperaturen på mindre än 4 timmar nå minst 20 °C i hela husbilen vid en
utetemperatur på −15 °C. Hela PRESTIGE-utbudet, och nu även PASSION AL-KOutbudet, håller klass III och överträffar kraven för standarden (+25 °C vid -23 °C på
bara 3 timmar).
Fördelen: välbefinnande utan att tänka på vädret!
-9-
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ERGONOMI

som passar dig
Ny generation gasförvaring
En sänkt gasförvaringsplats utan tröskel förenklar hanteringen av gasflaskor och kräver
mindre arbete. Installationen av fästbågar förstärker installationens säkerhet. Kort sagt,
denna exklusiva teknik AUTOSTAR, ger dig bästa möjliga komfort.
Fördelen: enkelt, praktiskt och ergonomiskt.

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. Erbjuds nu för modeller med AL-KO-chassi.
Fördelen: större utrymme när du behöver det!

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!
Fördelen:Lägre utvändigt och rymligare invändigt.
NYHET

2021

Bredd 2,16 m
Ta dig förbi trånga utrymmen, enklare körning och parkering, minskad förbrukning och
mycket annat – bara några av fördelarna med det nya PERFORMANCE-sortimentet.
Designen är helt unik. Trestjärnig nivå för prestanda och utrustning gör det möjligt att njuta
av AUTOSTAR-komforten och -kvaliteten till ett överkomligt pris.
Fördelen: mindre, kompaktare och lättare att hantera.

“Dubbelgolv” - Teknologierna
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 erbjuds
som standard på del- och helintegrerade PASSION-modeller.
För alla som gillar AL-KO-chassin möjliggör DUBBELGOLV-teknologin att lagra
skrymmande föremål över hela fordonets bredd, med åtkomst på varje sida. Man
talar då om «förvaring» i dubbelgolv. Denna konstruktion finns tillgänglig som standard på modellerna PASSION «A» och på hela PRESTIGE-serien. Sedan 2019
använder AUTOSTAR denna teknik för ännu mer användbar tvärgående förvaringsyta och specifika tekniska utrymmen: WATERBOX för vatten och POWERBOX för
elektriska element. (ej tillgängligt för i720 SUA)
Fördelen: optimerat utrymme för enkel förvaring.
- 10 -

Optimerad
SÄKERHET

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:
•e
 rgonomi för den omformade förarplatsen för att ge dig en bättre
körposition,
• instrumentbrädan och vindrutan lutas framåt vilket förbättrar synligheten bakom ratten,
•ö
 kad trafiksäkerhet med LED-dagsljus som standard, en nedre
vindruta som är mycket lättare att rengöra.
Fördelen: större säkerhet vid körning.

4 “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. Alla modeller med detta piktogram är som
standard utrustade med minst ett ISOFIX-fäste där man kan fästa en
barnstol på ett säkert sätt. 730-modellerna har två ISOFIX-stolar.
Båda kan fällas in under bänkarna och försvinner smidigt.
Fördelen: både praktiskt och säkert.

360° sikt
AUTOSTAR leder utvecklingen när det kommer till 360° sikt. Denna nya
teknik för husbilar, kallad FULL VISION 360°, ger ännu större säkerhet
både vid stopp och körning. Systemet med kameror på sidorna, i kombination med backspeglar på utsidan, ökar sikten väsentligt. Det bidrar till
bättre körning vid omkörning, filbyte och andra precisionsmanövrar, till
exempel vid bensinstationer eller rastplatser. Likaså har du hjälp av två
andra kameror som sitter fram- och baktill som ger bättre sikt runt om vid
stopp.
Fördelen: håll ett öga på allt, både vid körning och stopp!

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.
Fördelen: Bättre skydd gör att du inte behöver oroa dig.
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JA,
MEN VILKEN?
1/ välj en

DELINTEGRERAD

ELLER

HELINTEGRERAD

modell

2/ sedan en av de fyra serierna

PERFORMANCE, PRIVILÈGE, PASSION

ELLER

PRESTIGE

3/ och slutligen UTFÖRANDE
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DELINTEGRERADE

HELINTEGRERADE

modeller

modeller
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PERFORMANCE
PRIVILÈGE

PRIVILÈGE
PRIVILÈGE

Res
Mobilitet,
med komfort
tillgänglighet
samtidigt
som du och
har koll
komfort!
på budgeten
Ett nytt sätt att resa i ett
kompakt delintegrerat fordon

Res
Res
med
med
komfort
komfort
samtidigt
samtidigt
som
som
dudu
har
har
koll
koll
påpå
budgeten
budgeten

3 modeller
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5 modeller
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PRIVILÈGE

PASSION
PASSION
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bästa
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om med
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komfort
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fordon
utformade
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fordon
fordon
utformade
med dubbelgolv
för kräutformade
vande husbilsägare
för krävande
husbilsägare

2
3 modeller

8 modeller
varav 43 med
med AL-KO-chassi
AL-KO-chassi
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se s. 17

PASSION

PRESTIGE
PRESTIGE

Valet är
ett rent nöje

Fullt
nu finns
utrustad
det med
två sätt
know-how
att resa,
från
AUTOSTAR
PRESTIGE
erbjuder
men alltid –med
samma komfort
dig det bästa av tekniken och
komforten i en husbil

Res på bästa sätt året om
med fordon med dubbelgolv
utformade för krävande
husbilsägare

2 modeller

3 Design
2 Elite-modeller
Edition-modeller
3 Design
av AL-KO-chassit
Edition-modeller

se s. 15

33
se s. 37
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2021 Kollektion

för att livet handlar om familjen,
vare sig man är två, tre eller fler ...
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D ELI NTE GR E R A D E
modeller

>>> PRIORITERAR DIN KOMFORT
Autostar-fordonen är avsedda för krävande husbilsägare, så
hela sortimentet av delintegrerade erbjuder toppmodern
teknik. Våra ingenjörer har implementerat idéer från våra
kunder för att ge dig all reskomfort du kan önska.
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2021 Kollektion

DELINTEGRERADE

DELINTEGRERADE KOMPAKTA MODELLER SOM KOMBINERAR
MOBILITET, TILLGÄNGLIGHET OCH KOMFORT –
HELTÄCKANDE PRESTANDA!

NYHET

2021

PERFORMANCE

Framtagen efter att vi lyssnat till kundernas upplevelse. Den här nya modellen
av husbil faller såväl nya som gamla användare av husbilar i smaken.
En delintegrerad PERFORMANCE är framför
allt ett fordon som är lättare att hantera,
manövrera och parkera. Den här smidiga
modellen blir din bästa vän på vägarna och
när du stannar till.

SKAFFA DIG PRIVILEGIET ATT ÄGA EN EXCEPTIONELL PRODUKT

PRIVILÈGE

Välj mellan två moderna stilar med hög kvalitet:
Ljus alm eller ask: ljusare känsla tack vare den stora panoramavindrutan
och framför allt lanterninen ovanför salongen (modeller utan takbädd).
Dessutom inbyggda strömsnåla LED-lampor och tvåfärgade, lackerade
skåpdörrar.
Hög nivå på standardutrustningen.
Mycket teknik från AUTOSTAR.
En konstruktion som är märkt PROTEC-STAR.

NÄR PASSION BETJÄNAR INNOVATION

PASSION

En generation av låga delintegrerade 2 + 2-modeller: endast 2,79 m höga totalt!
Välj mellan två moderna stilar med hög kvalitet: Ljus alm eller ask.
Inbyggd takbädd med 2 platser som ökar passagehöjden.
Dubbelgolvsteknik för isolering och ergonomi (inget trappsteg till kabinen).
Hög nivå på chassi och bodelens standardutrustning.
Gott om teknik från AUTOSTAR
En konstruktion som är märkt PROTEC-STAR.
Förbättrad ljudisolering tack vare en tjock
skumytbehandling i taket.
Det exklusiva sortimentet ”all inclusive” till
rätt pris.
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P680 LJ - 6,78 m – 4 platser – 3 bäddar
NYHET

2021

P693 LC LIFT - 7,09 m – 4 platser – 3 bäddar

P693 LC LIFT – 7,09 m – 4 platser – 4 bäddar

P690 LC LIFT - 6,99 m - 4 platser - 3 bäddar
NYHET

2021

P730 LC LIFT – 7,39 m – 4 platser – 3 bäddar

P730 LC LIFT – 7,39 m – 4 platser – 4 bäddar
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2021 Kollektion

PERFORMANCE

NYHET

2021

DELINTEGRERADE
PERFORMANCE
ETT NYTT SÄTTA
ATT RESA OCH
MÖJLIGHETEN ATT
UPPTÄCKA NYA
HORISONTER.
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DELINTEGRERADE

PERFORMANCE
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2021 Kollektion

DELINTEGRERADE

PERFORMANCE

René, husbilsägare

P680LJ
FINNS ÄVEN MED CENTRAL SÄNG – P690LC
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PERFORMANCE
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2021 Kollektion

DELINTEGRERADE

PERFORMANCE
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PERFORMANCE
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2021 Kollektion

PRIVILÈGE

DELINTEGRERADE
PRIVILÈGE-MODELLER
NÄR LEVNADSKONST
KOMBINERAS
MED PRAKTISKA
FUNKTIONER
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DELINTEGRERADE

PRIVILÈGE
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2021 Kollektion

DELINTEGRERADE

PRIVILÈGE

René, husbilsägare
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PRIVILÈGE
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DELINTEGRERADE

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE

1

2

4
3

6

5

1 / Blandbatteri i köket

4 / Hyttlagring

2 / Sidoförvaring i bänk

5 / USB-uttag i sovrummet

3 / USB-uttag i salongen

6 / Komfort Plus-teknik
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PASSION

DELINTEGRAREDE
PASSION-MODELLER
LEVNADSKONST
KOMBINERAT MED
TEKNIK
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DELINTEGRERADE

PASSION
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PASSION

XXL-KOMFORT I
EN MEMORYFOAMSÄNG
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DELINTEGRERADE

PASSION
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2021 Kollektion

DELINTEGRERADE

PASSION
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PASSION

1

2

3

4

5

1 / Höjdjusterbar bädd
2 / Elektrisk taksäng
3 / Hyttillgång utan
steg, Golvvärme
(Confort Plus)
4 / Justerbar botten
5 / Inbyggd paviljongbädd
6 / USB-uttag
7 / 220V-kontakt botten
6

7

8

- 35 -

8 / Dusch med spjällgolv

2021 Kollektion

för att din husbil speglar dina
mest spännande äventyr
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HELI NTE G R E R A DE
modeller

>>> RES I TOPPKLASS
Bränslebesparingar, bättre ljudisolering, bättre koldioxidavtryck ...
Våra ingenjörer har lyssnat noga på kunderna och tog för några år
sedan fram en ny generation helintegrerade modeller. Autostar
är glada över att du idag kan dra nytta av detta utvecklings- och
undersökningsarbete. För att tillfredsställa kräsna kunder måste
man lyssna, men även ha specialkunskaper.
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2021 Kollektion

HELINTEGRERADE

SKAFFA DIG PRIVILEGIET ATT ÄGA EN
EXCEPTIONELL PRODUKT

PRIVILÈGE

Välj mellan två moderna stilar med hög kvalitet: Ljus alm eller ask.
Inbyggda strömsnåla LED-lampor och tvåfärgade, lackerade skåpdörrar.
Hög nivå på standardutrustningen.
Gott om teknik från AUTOSTAR.
En konstruktion som är märkt PROTECSTAR.
Attraktiva ”all inclusive” priser.

NÄR PASSION BETJÄNAR INNOVATION

PASSION

PASSION

• Ett tekniskt dubbelgolv som standard för ännu mer invändig förvaring.
• Hög nivå på chassi och bodelens standardutrustning.
• Gott om teknik från AUTOSTAR
• En konstruktion som är märkt PROTEC-STAR.
• Förbättrad ljudisolering tack vare en tjock skumytbehandling i taket.
• Välj mellan två moderna stilar med hög kvalitet: Ljus alm eller ask.
• Inbyggda strömsnåla LED-lampor och tvåfärgade, lackerade skåpdörrar.
• Det exklusiva sortimentet ”all inclusive” till rätt pris.
OCH FÖR KRÄVANDE KUNDER ...
• En specifik serie på chassi AL-KO, helintegrerade PASSION ”A”
(LCA/LJA/SUA) erbjuder dessutom ett
dubbelgolv för tvärgående förvaring.

LYX OCHROBUSTHET I DIAPASON

PRESTIGE

• Kvalitetsmöbler som kombinerar elegans med robusthet
• Den bästa standardutrustningen med ALDE-centralvärme, AL-KO-chassi,
utomhusdusch, gasuttag för stekbord, dimljus, främre radar ....
• Dubbelgolv för tvärgående förvaring ger ännu större volym ute och inne!
• En konstruktion som är märkt PROTEC-STAR ALUFIBER.
• Det bästa av all teknik från AUTOSTAR.

DESIGN EDITION
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Alla våra integreringar
har en dubbelbädd

NYHET

NYHET

2021

2021

I721 LC LIFT - 7,21 m – 4 säten

I660 - 6,59 m - 4 säten

I693 LC LIFT - 7,09 m – 4 säten

I730 LC LIFT - 7,39 m – 4 säten

I720 LC LIFT - 7,39 m – 4 säten

I693 LC LIFT – 7,09 m – 4 säten

I690 LC LIFT - 7,09 m – 4 säten

I730 LC LIFT – 7,39 m – 4 säten

I720 SUA - 7,39 m - 4 säten

NYHET

2021

I721 LCA LIFT - 7,21 m – 4 säten

I693 LC DESIGN EDITION - 7,09 m – 4 säten

I730 LCA – 7,59 m - 4 säten

I730 LJA – 7,59 m - 4 säten

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

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

(1)
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Enligt maxlast

2021 Kollektion

PRIVILÈGE

HELINTEGRERADE
PRIVILÈGEMODELLER
RES I FÖRSTA
KLASS
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HELINTEGRERADE

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE
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HELINTEGRERADE

PRIVILÈGE
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HELINTEGRERADE

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE

2

1

3

1 / Uttagbara säten
2 / Auto isofix säte
3 / Modulär lagring
4 / Stort justerbart lagerrum
5 / Soft Touch instrumentpanel
4

6 / Stegvärme

5

6
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2021 Kollektion

PASSION

HELINTEGRERADE
PASSION-MODELLER
ALLTID MER
INNOVATION FÖR
EN EXCEPTIONELL
PRODUKT.
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HELINTEGRERADE

PASSION
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PASSION
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HELINTEGRERADE

PASSION
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HELINTEGRERADE

PASSION
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PASSION

2

1

3

4

5

7

9
1 / Belysning vid bädden
2 / 14 cm madrass med formminne
3 / Stabiliserade bäddhytt
4 / Nedsänkt bäddhytt
5 / Bad
6 / Duschkabin
7 / Vindruta med insynsskydd
och värme vid stopp

6

8 / Dubbelgolv

8

9 / Isolerat skum i taket
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HELINTEGRERADE

AUTOSTAR HUSBILAR
BASERAD PÅ AL-KO (1)
GE DIN RESA ÄNNU MER
KOMFORT, KONTROLL
OCH FUNKTIONALITET
Utformad för husbilsägare med behov av
ännu mer förvaring och som vill dra nytta
av AL-KO-teknikens många fördelar.

VARMVATTENBEREDARE
Placering av varmvattenberedare
optimerad

• Det låga chassit ger större utrymme mellan
husbilens två golv och erbjuder därmed
större förvaringsutrymme och framför allt
möjlighet att förvara skrymmande föremål
över hela dubbelgolvets bredd.
• Extra brett spårvidd, sänkt tyngdpunkt
och friliggande fjädringar på torsionsstången ger erkända och utmärkta
köregenskaper.

TANK
Gråvatten

PLACERING
2dre WC-kassett(3)

WATERBOX
Centraliserad tillgång till
rent och använt vatten

• Lucka är lättillgänglig från utsidan
• Sparar tid på vägen

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

- 52 -

ISOFIX CELL-SÄTEN
Helt infällbara(2)

PASSION AL-KO

PRESTIGE DESIGN AL-KO

VARDAGSRUM SIDA VID SIDA
Två bilsäten utdragbar i bänkarna

LAGRING
Två stora förvaringsutrymmen
i dubbelgolvet

POWERBOX
Centraliserat el-system

• Enkel åtkomst till lucka från insidan
• Förbättrad ventilation

LAGRING
Två stora förvaringsutrymmen
i dubbelgolvet
TANK
Rent vatten

Bilderna är ej bindande (stolar mitt emot varandra)
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PASSION

NYHET

2021

HELINTEGRERADE
PASSION-MODELLER
MED AL-KO
KOMBINATIONEN AV
FRANSK ELEGANS
OCH TEKNOLOGI
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HELINTEGRERADE

PASSION
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HELINTEGRERADE

NYHET

2021

PASSION

- 56 -

PASSION

2

1

3

4
1 / Ihopfälld bädd
2 / Dubbelt golv med förvaring
3 / Sidoförvaring i bänk
4 / Gasspis med 2 stora plattor
5 / Stort justerbart lagerrum
6 / Stort kylskåp på 175 l
7 / Duschtank utan steg

5

6
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7

2021 Kollektion

PASSION

HELINTEGRERADE
PASSION-MODELLER
MED AL-KO
INNOVATION FÖR
KRÄVANDE KUNDER
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HELINTEGRERADE

PASSION
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HELINTEGRERADE

PASSION
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PASSION

2

3

4
1 / Tvillingbädd (i ask)
2 / Garderob under tvillingbäddar
3 / Power Box (utom SUA)
4 / Dubbelgolv
5 / Stort lagerutrymme
6 / Lagring i botten (tillgång baktill I720 SUA)

1

7 / AL-KO-chassi

6

5

7
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HELINTEGRERADE

PASSION

1

2
- 62 -

PASSION

3

5

1 / U-formad bakre salong
2/ Främre salong
3 / Elektrisk bädd baktill
4

4 / L-format kök
5 / Nedsänkt bäddhytt
- 63 -
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PRESTIGE DESIGN EDITION

PRESTIGE
DESIGN EDITION
DEN BÄSTA
TEKNIKEN OCH
DESIGNEN FÖR
DIN KOMFORT
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HELINTEGRERADE

PRESTIGE
DESIGN EDITION
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2021 Kollektion

PRESTIGE DESIGN EDITION

I730LJ
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HELINTEGRERADE

PRESTIGE
DESIGN EDITION

I730LC
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HELINTEGRERADE

PRESTIGE
DESIGN EDITION
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PRESTIGE DESIGN EDITION

1

2

3

4

5

6

9

8

1 / Garderob med teleskopstång
2 / Inbyggd köksfläkt
3 / Ny kabinstol (Premium-paketet)
4 / Anpassningsbar garderob
5 / Tvättkorgar och stora lådor under sängen
10

6 / Kryddhylla med bakgrundsbelysning
7 / Bad
8 / Gasspis med 2 stora plattor
9 / Arbetsplats med bakgrundsbelysning

7

10 / Sängförvaring

11

11 / LED-dimmer med fjärrstyrning (tillval)

- 69 -

2021 Kollektion

”Vi väljer
noggrant ut de
material, textiler och skum
som används i inredningen
liksom de designers,
möbel- och sängtillverkare
vi samarbetar med.”
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ALICANTE

MALLORCA

NYHET

2021

NEAPEL

MONTREUX

LISSABON

LÄDER (TILLVAL)

STILPAKET (1)
STILPAKETET BESTÅR AV:
• 4 fyrkantiga kuddar med en enfärgad
sida och en sida med motiv
• 1 pläd i en färg

SICILIEN

PISA

VENEDIG

MILANO

SARDINIEN

BOLOGNA

(1) Paket som endast erbjuds i PREMUIM all incusive-paketet

2021 Kollektion

FINLAND

ICELAND

SWEDEN

NORTH SEA

ESTONIA

BALTIC SEA

LATVIA
DENMARK

ETT NÄTVERK

LITHUANIA

LUXEMBURG

BELARUS

IRELAND

UNITED
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SWITZERLAND
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AUSTRIA

FRANCE

TILL DIN TJÄNST

ROMANIA

CROATIA
BOSNIA AND
HERZEGOVINA

SERBIA
LIECHENSTEIN

UGAL

MONACO

MONTENEGRO

BULGARIA

MACEDONIA

ALBANIA

SPAIN

PORT

FRA
NKR
IKE

UKRAINE

SLOVAKIA

FRITIDSFORDON
TI
LL
VE
RK
AT

POLAND

LA

R
HE

GREECE

I
MALTA

MEDITERRANEAN
SEA

AUTOSTAR väljer ut Frankrikes och Europas skickligaste proffs på husbilar för att distribuera och
sköta underhållet av produkterna. De utbildas om våra produkter av våra tekniker och kan utnyttja
den väletablerade och erfarna organisationen TRIGANO (plattformen Trigano Service) som besitter
en gedigen kunskap om underhåll och reservdelar. De står till tjänst med allt du behöver. En lista och
kontaktuppgifter finns på webbplatsen www.autostar.fr.
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Din AUTOSTAR-återförsäljare

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

www.autostar.fr

BLACK SEA

S190104 - 07.2020 - © Fotorättigheter: Loïc Lebreton - www.panoramix.fr, Laurent Baranger / ONBP – Autostar – FIAT – Istock – Alamy – Utomobligatoriska bilder – Autostar förbehåller sig rätten att ändra egenskaper och utrustningar för sina produkter utan föregående meddelande.
En del av produktionen är för export utanför Frankrike. Avbildningar och utrustning kan variera från land till land. Kontakta importören eller den lokala återförsäljaren.
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