1 JAAR TELEFONISCHE BIJSTAND
7 DAGEN PER WEEK, 24 UUR PER DAG
Gratis telefonische bijstand bij aankoop van
een RAPIDO uit de Collectie 2022 aangeschaft
in Frankrijk of België.

Diagnostische telefonische bijstand voor het
chassis, het woongedeelte en de uitrustingen,
7 dagen per week, 24 uur per dag,
rechtstreeks contact met een technicus
die gespecialiseerd is in campers.

WORD GRATIS LID VAN
DE RAPIDO CLUB!

* Aan het einde van de 12 maanden wordt u voorgesteld om in te tekenen
voor hetzelfde contract van 130 € (voordeeltarief RAPIDO) of om te kiezen
voor het contract Excellence van 174 €.

COLLECTIE 2022
RAPIDO 2022

www.clubgrouperapido.com

Na levering van uw RAPIDO collectie 2022 valideert
uw distributeur de bijstand en ontvangt u een kaart
met uw abonneenummer en het telefoonnummer
dat u kunt bellen.

L E VE N , R E I Z E N , E L K A AR O N T M O E T E N

E E N B I J S TA N D
SERVICE DOOR
RAPIDO*
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Zin om de mooiste
momenten
te delen met RAPIDO?

Gedrukt in Frankrijk

MET EEN GERUST HART
OP REIS MET RAPIDO

LE VE N , R E I Z E N ,

www.rapido.fr

ELKAAR ONTMOETEN
60 JAAR FRANSE CHARME & EXPERTISE

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71
Geniet, bovenop de contractuele garantie van 2 jaar op uw voertuig en de fabrieksgarantie op de toebehoren die origineel geïnstalleerd zijn tijdens de constructie, van een garantie van 5 jaar op de waterdichtheid en de
structuur van het meubilair door jaarlijkse controles op vochtigheid van uw voertuig tijdens de eerste 4 jaren na de eerste inverkeerstelling. De garantie op de toebehoren die in concessie zijn geïnstalleerd, wordt door de
oorspronkelijke fabrikanten, volgens hun voorwaarden, via de concessiehouder verleend. De garantie op het chassis wordt rechtstreeks door de constructeur van het chassis verleend.
De verplaatsingen zijn op kosten van de klant. De campers, vans en ingerichte bestelwagens zijn ontworpen voor recreatief gebruik en zijn in geen geval bestemd voor gebruik als vaste verblijfsplaats.
Bepaalde foto’s van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaalde optionele uitrustingen. Niet contractuele foto’s: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. Een deel van de
productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte deﬁnitie van de verkochte modellen vragen we u om contact op te nemen met uw dealer.
RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele
verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

BEKLEDING
B E K L E D I N G I N S TO F

BEKLEDING IN LEDER

TEP-BEKLEDING*

KUSSENS DIE PASSEN
BIJ DE GEKOZEN STOFFEN
BEKLEDING
Een set van 3 kussens met de unieke
bijpassende RAPIDO designs voor
uw bekleding.
De perfecte aanvulling voor
uw interieurbekleding die het
geheel afmaakt.

SERIE
C

SERIE
6F

SERIE
8F**

SERIE
80dF

SERIE
DISTINCTION

Bonifacio

SERIE
M
-

Montréal
Milan
Toronto

-

60 Edition

-

666F, 696F

-

8066dF, 8096dF

i66, i96

-

Austin

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
** 854F: Alleen BONIFACIO of MILAAN (salon achterin = effen kleuren).

Standaard beschikbaar

99

Beschikbaar tegen bijbetaling

- Niet beschikbaar

RAPIDO,
AL 60 JAAR DE
REFERENTIE
BESTE CAMPERLIEFHEBBER,
sinds ons ontwerp voor de eerste camper van RAPIDO,
de Randonneur 410, zijn we onze modellen steeds blijven
perfectioneren door aandachtig te luisteren naar onze klanten.
Onze teams van ontwerpers hebben voor u een bouwjaar 2022
ontwikkeld vol nieuwigheden. Bij het doornemen van onze
catalogus, zult u merken dat er een nieuwe wind waait door RAPIDO.
Er vinden talrijke nieuwe ontwikkelingen plaats, maar ons DNA
wordt steeds gerespecteerd: een gezellige sfeer die werd gecreëerd
door Constant ROUSSEAU, een meubelmaker die het bedrijf
oprichtte in 1961 en die zich liet leiden door een onvoorwaardelijke
liefde voor het werk.

Nicolas ROUSSEAU
Algemeen directeur
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60 JAAR
GESCHIEDENIS
Toen mijn vader, Constant ROUSSEAU, 60 jaar geleden zijn
eerste vrijetijdsvoertuig maakte, had hij slechts een wens:
« iets moois maken voor iedereen ».
Zijn vindingrijkheid en vrolijke stemming, zijn liefde voor stijl en
zijn vrijgevigheid in dienst van « altijd beter » vormen ook nu
nog de basis van onze creativiteit in het teken van de typisch
Franse charme en savoir-faire.
De creatieve kant van RAPIDO wordt gevoed door ons
voortdurend streven naar verbetering van onze campers.
Hierdoor kunnen we ons onophoudelijk blijven heruitvinden
en zijn we vaak trendsetters.
Dit uit zich in de liefdevolle en vakkundig uitgevoerde arbeid van alle
werknemers van het bedrijf en in het gebruik van mooie materialen.
Dit jaar vieren wij, samen met u en dankzij u, de 60ste verjaardag
van het merk RAPIDO. Voor deze gelegenheid hebben we de
speciale serie 60 EDITION gecreëerd.
Maar meer dan een reeks modellen, staat de serie voor een
gedeelde geschiedenis tussen u en ons, met het oog op het
ontdekken van prachtige routes en landschappen in uw RAPIDO.

Pierre ROUSSEAU

CEO
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NIEUWIGHEID 2022

VE RJA AR DAG S S E R I E
60 EDITION
ZES
VE RJA AR DAG S M O D E L L E N
6 6 6 F I 696 F
8066dF I 8096dF I i66 I i96
RAPIDO viert met de Collectie 2022 haar zestigjarig bestaan in
de wereld van de vrijetijdsvoertuigen.
Voor deze gelegenheid worden zes verjaardagsmodellen
gelanceerd.
Een uitgebreid standaard uitrustingsniveau voor de campers van
het topsegment; dat is het doel van de speciale serie 60 EDITION.
Of u nu aan boord bent van uw voertuig of ontspanning zoekt
onderweg, wanneer u kiest voor een model van de 60 EDITION
geniet u gegarandeerd van een unieke camper!
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ENIG EN UNIEK
De serie «60 jaar» onthult talrijke ongeêvenaarde
opties die de camper een meerwaarde geven.
De nieuwe ingebouwde stofzuiger is hierva een mooi
bewijs.

VO L O P O O G
VO O R U I T R U S T I N G
Exclusieve buitendecoratie 60 EDITION
Nieuwe matzwarte modelmarkering
Velgen FIAT in lichte legering 16"
 RUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch)
T
verwarmingssysteem met CP PLUS-bedieningspaneel
(behalve i66)
iNet voor de regeling op afstand van uw
verwarmingssysteem
 erwarming in de poot van de salontafel
V
(80dF, DISTINCTION / niet bij de uitschuifbare poot)
Verwarmde afvaltank
Geïntegreerde stofzuiger
 ieuw controlepaneel (digitaal met groot scherm
N
voor DISTINCTION)
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NIEUWIGHEID 2022
VE RJA AR DAGS S E R I E 60 E D I T I O N
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EEN UNIEKE BEKLEDING
De modellen van de speciale verjaardagsserie kregen een
voorkeursbehandeling en zijn voorzien van een exclusieve 60 EDITION
bekleding. Deze zeer hoogwaardige bekleding combineert op elegante
wijze TEP* inzetsels met contrasterende biezen rond de zitting en
rugleuningen. De bijpassende stiksels zorgen voor een schitterend
detail. Het plantenpatroon van het quiltwerk op de rugleuning maakt
de unieke sfeer compleet. Tenslotte zijn er drie kussens in trendy
materialen en kleuren die zorgen voor een moderne toets aan
uw interieur, voor een salon waar u zich thuis zult voelen.

W E L D O O R DAC H T E
HARMONIE
Er werd bijzondere aandacht besteed aan de harmonie tussen
de leefruimte en de cabine-omgeving. De integrale campers
kregen aan de onderkant van het bed in de cabine een volledig
nieuwe bekleding. Het bed wordt op praktische en discrete
wijze vergrendeld met behulp van een eenvoudige handgreep.
De lijnen van de bovenkastjes zijn gerestyled om feilloos aan
te sluiten bij het bed in de cabine, en geven zo een modern
en dynamisch aangezicht.

E E N E XC L U S I E F
SFEERDESIGN
Bekleding TEP* 60 EDITION
Salonkussens 60 EDITION
Borduurwerk 60 EDITION op de hoofdsteun
van de zetels in de cabine
Dimmer voor indirecte verlichting in salon
en slaapkamer
Lichtkoepels in de salon en de slaapruimte met TEP*
bekleding met indirecte verlichting
Onderkant van bed in cabine met stoffen bekleding
en geïntegreerde spots met « coming home » functie
(80dF, DISTINCTION)
Het bed in de cabine werd opgenomen in het vloeiende
lijnenspel van het meubilair (80dF, DISTINCTION)
Achterkant opbergvak en zijkant bovenkastje
in matzwart (NACARAT 80dF)

8096dF
886F

Borduurwerk 60 EDITION op de deurmat
van de woonruimte

* Met polyamide geïmpregneerde stof.
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NIEUWIGHEID 2022
VE RJA AR DAGS S E R I E 60 E D I T I O N
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EEN NIEUWE BENADERING
VO O R D E B A D K A M E R
Het badkamerontwerp van de verjaardagsmodellen
biedt heel wat nieuws. De nieuwe benadering valt op bij de eerste
oogopslag. Het kleurenspel is schitterend, door een combinatie
van traditionele materialen, zoals hout, met meer innovatieve,
zoals een afwerking in een stijl van aluminium.

E E N C O M B I N AT I E
VA N T W E E W E R E L D E N
Het nieuwe opbergmeubel in de badkamer weerspiegelt
perfect de RAPIDO-ﬁlosoﬁe: de combinatie van design en
bruikbaarheid. Dit nieuwe meubel, met twee mooie spiegeldeuren
met gematteerd logo, blijft functioneel dankzij de grote
opbergcapaciteit.

E XC L U S I E VE
INRICHTING
Opbergmeubel voor de badkamer
met twee spiegeldeuren met mat RAPIDO-logo
Deur van het meubel in de badkamer
met push-lock sluitsysteem
Laminaatbekleding in een stijl van aluminium op het
wastafelblad
Douchedeuren met magneetsluiting
met matzwart afwerkingsproﬁel
Douchekolom in een stijl van aluminium met indirecte
verlichting
Douchebak in zwart
Doucherooster type teak
Badkamer met dressoir en teak-stijl afwerking

8096dF
886F
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SERIE DISTINCTION*

EEN
UITZONDERLIJK
BUITENONTWERP
NIEUW
D E S I G N AC H T E R Z I J D E
Onderweg zijn krijgt een nieuwe betekenis in uw DISTINCTION*.
Laat u meeslepen door de elegante lijnen van de nieuwe achterzijde.
Het design, geïnspireerd door luxewagens, zal niet onopgemerkt
voorbijgaan met haar vloeiende lijnen en bewerkte vormen.

COMPLEET
ANDERS!
De verandering is zichtbaar bij de eerste oogopslag. De elegante
lijnen van de nieuwe achterzijde zijn dynamisch en elegant. De
nieuwe stijlen zijn voorzien van polyurethaan lichten, inclusief
tweekleurige optiek met geïntegreerd logo en markering van het
type carbon. Ze zijn in perfecte harmonie met de volledig nieuwe
achterbumper die voor deze restyling werd ontworpen.

DESIGN
VO O R N O G M E E R C O M F O R T
Bij RAPIDO streven we er steeds naar om design te combineren met
functionaliteit. De nieuwe achterspoiler integreert het 3e remlicht
voor een perfecte eenheid. Hetzelfde geldt voor de voorziening voor
de geïntegreerde achteruitrijcamera.

* Behalve i1066, i1090.
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886F
C50
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SERIE C

WE L KO M I N
EEN NIEUWE
DIMENSIE
SERIE C
De wendbare en veelzijdige modellen van de Serie C openen nieuwe
horizonten om te genieten van uw camper, zonder enig compromis
wat betreft uw comfort. De Serie C, uitgerust met alle benodigde
uitrusting voor uw comfort en genot, zal u versteld doen staan door
zijn compactheid met een buitenbreedte van 2,17 m. De Serie C
verlegt de grenzen van uw speelterrein!

W AT E E N U I T Z I C H T !
Het panoramisch dak SKYVIEW geeft de Serie C een stijlvol en
modern buitenaanzicht. Alles is perfect in harmonie: vloeiende,
esthetische lijnen aan de buitenkant en een cabine die baadt in het licht
aan de binnenkant. De achterzijde past perfect bij de
alimuminium trimlijst aan de onderkant. De Serie C beschikt over
een exclusieve buitendecoratie die het plaatje helemaal af maakt.

D E S E R I E B R E I DT U I T
Voor de Collectie 2022 heeft RAPIDO een gloednieuw model
ontwikkeld, de C50. Deze halﬁntegraal is slechts 6,59 m lang en is
daarmee het kortste model met centraal bed in de RAPIDO-collectie!
Aan boord vindt u evenwel comfort de groten waardig: 190 cm lang
centraal bed, salon met L-vormige bank, doorgaande opbergruimte...

886F
C86
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SERIE 8F

GASTVRIJHEID
EN RUIM SALON
IN DE
SCHIJNWERPERS
C O M PACT MA AR G E N E R E U S
De nieuwe 854F slaagt erin compactheid, met een lengte van
slechts 6,70 m, te rijmen met een groot salon achterin. De inrichting
van dit model is ontwikkeld om u een ongekende reiservaring te
bieden. Om de ruimte te optimaliseren, is dit model uitgerust met
het DUO'SPACE systeem in de badkamer, zodat u beurtelings kunt
genieten van een functionele toiletruimte, en een ruime douche,
zonder afbreuk te doen aan uw leefruimtes.

HET SALON IN DE SCHIJNWERPERS
De 854F heeft een groot salon achterin met een sofa die plaats biedt
aan maximaal 7 gasten. Zo zult u comfortabel kunnen aanschuiven
aan een gezellige maaltijd. De 854F biedt ook heel wat opbergruimte.
Hij beschikt over een XXL dressing met onder meer kasten met
planken, een kleerkast over de hele hoogte en een ﬂessenberging
met indirecte verlichting.

VO O R L I E F H E B B E R S
Reizen betekent ook rustig uw tijd nemen. Het is de kans om rond
te kijken op boerenmarkten om goede verse producten te vinden
of de tijd te nemen om lekkere maaltijden te bereiden met zicht op
zee! Deze droom wordt mogelijk gemaakt dankzij de nieuwe keuken
die speciaal voor de 854F is ontworpen. Het grote werkblad geeft u
alle nodige ruimte voor uw bereidingen. In de draadmand kunt u al
uw proviand kwijt. Het verhoogde barblad, grenzend aan het grote
salon, geeft de ﬁnishing touch aan dit unieke model.
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854F
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SERIE 8F

EEN
KL ASSIEKER
GERESTYLED
EEN NIEUWE AANWINST
Met de lancering van de 855F komt de Serie 8F e in de schijnwerpers
te staan in de Collectie 2022. Dit model, met een lengte van slechts
6,79 m, beschikt over alle comfort voor aangename reizen.

OP BEIDE OREN SLAPEN
Nog een drukke dag loopt ten einde. U hebt een goede nachtrust
verdiend. Laat u dus meevoeren door het comfort van de kamer in
uw RAPIDO. De twee bedden van de 855F zijn beide groot: Het ene
is 85 x 194 cm en het andere 85 x 204 cm. Ze zijn ook omvormbaar
in een dwars dubbelbed. Onze matrassen zijn allemaal van BULTEX®
schuim en liggen op een aluminium lattenbodem met meeverende
latten.

C O M F O R TA B E L E
EN GEOPTIMALISEERDE
RUIMTES
In de badkamer introduceert RAPIDO haar DUO'SPACE badkamer
waarvan de zwenkbare wand het mogelijk maakt de ruimte te
optimaliseren zonder afbreuk te doen aan het comfort, aangezien
deze het mogelijk maakt het toiletgedeelte te verbergen zodat het
douchegedeelte onthuld wordt.

855F
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HALFINTEGRAAL
CAMPERS
VOORDAT U
UW RAPIDO
KIEST,
KIEST
U EERST UW
INDELING

SERIE C

SERIE 6F *

COMPACT HALFINTEGRAAL OP FIAT HALFINTEGRAAL CAMPERS OP FIAT
SPECIAL CHASSIS
SPECIAL CHASSIS MET BREDERE
SPOORBREEDTE ACHTER

ELEKTRISCH IN HOOGTE
VERSTELBAAR CENTRAAL
BED MET GROTE
OPBERGRUIMTE

SERIE 8F
INTEGRAALCAMPERS OP FIAT
CHASSIS MET BREDERE
SPOORBREEDTE ACHTER

C50

6,59 m 20

656F

6,79 m

886F 7,20 m

C86

6,99 m

686F

7,20 m

896F

7,49 m

696F

7,49 m 20

665F

7,49 m

855F

6,79 m 20

666F

7,49 m 20

866F

7,49 m

854F

6,70 m 20
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Niet mogelijk voor
C56, 656F

C55 6,72 m

TWEE BEDDEN
(LITS-JUMEAUX)

FRANS BED

C56

5,99 m

BOVENBED
(CABINE)
* Bovenbed beschikbaar in optie op alle modellen van de Serie 6F.
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ALDE STANDAARD

22

22

22

INTEGRAALCAMPERS

SERIE 80dF

SERIE DISTINCTION

INTEGRAALCAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS
MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER
EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

8086dF

7,20 m

8096dF

7,49 m 20

INTEGRAALCAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS
MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER
EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

i96

22

ALDE OPTIE

7,54 m 20

22

i190

7,99 m

i1090

8065dF

7,49 m

8066dF

7,49 m 20

ALDE STANDAARD

22

ALDE OPTIE

i66

INTEGRAALCAMPERS OP MERCEDES AL-KO
CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER
EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

M96

7,54 m

ALDE OPTIE

M66

7,54 m

ALDE OPTIE

ALDE STANDAARD

8,79 m

7,54 m 20

i1066

ALDE OPTIE

SERIE M
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8,79 m

ALDE STANDAARD

ALDE STANDAARD

ALDE STANDAARD
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SERIE
C
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SERIE C

WE L KO M I N

EEN NIEUWE
DIMENSIE

Met de Serie C krijgt reizen een nieuwe dimensie.
De vier modellen van de Serie C, voorzien van
compacte buitenafmetingen, nemen u mee op
nieuwe avonturen.
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Met deze wendbare en behendige voertuigen
kunt u dichter bij uw bestemming komen.
Het interieur biedt alle comfort van de
halﬁntegraalcampers van RAPIDO, de lichtinval
van het panoramisch dak SKYVIEW en meer.

COMPACT HALFINTEGRAAL OP FIAT SPECIAL CHASSIS

C50

2+2*

20 NIEUWIGHEID
22

5

2+1

6,59 m x 2,17 m

DUO’SPACE

C55

120 cm

2+2*

5

2+1

5

2+1

Hoge
bedden

6,72 m x 2,17 m

DUO’SPACE

C56

2+2*

5,99 m x 2,17 m

* Plaatsen met gordel ; het aantal plaatsen volgens kentekenbewijs vindt u terug in de technische gids op onze website.

26

SERIE C

C86

2+2*

4

6,99 m x 2,17 m

2+1

PANORAMISCH DAK VAN SKYVIEW

Een cabine met panoramisch zicht, waarin de lijn van het meubilair wordt doorgetrokken.
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COMPACT HALFINTEGRAAL OP FIAT SPECIAL CHASSIS

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G

CONSTRUCTIE

1 00% schokbestendig polyester:
dak, zijwanden en onderbouw ter
bescherming van de bodem
Carrosseriestructuur van de bodem
met polyurethaan
Styrofoam® isolatie
CARROSSERIE EN OPENINGEN

Panoramisch dak SKYVIEW:
- Een stijlvol en modern buitenaanzicht
- Gebogen gelaagd glas met antiUV-behandeling met geïntegreerde
rolluikverduistering
- Cabine met panoramisch zicht
- Verwarmingskanaal SKYVIEW lichtkoepel
Grote lichtkoepel in het salon
in lengterichting
Designachterstijlen
met geïntegreerde lichten
Achterbumper met ledlampen
Voorziening geïntegreerde
achteruitrijcamera
Aluminium trimlijst onderkant
carrosserie
Exclusieve buitendecoratie
Radiatorgrille in glanzend zwart
Ramen woonruimte met kader in
polyurethaan en dubbele beglazing,
met rolluik en vliegenhor
Elektrische trede naar woonruimte
VERWARMING

 ombi DIESEL verwarmingssysteem
C
met CP PLUS-bedieningspaneel
OPBERGRUIMTE

Verwarmde bergruimte/garage
Ledverlichtingsboog in plafond
laadruim
SFEERDESIGN

Meubilair BELLAGIO:
- Matte bovenkastjes
(glanslak: optioneel)
- Donkere laminaatafwerking op het
keukenwerkblad en de salontafel
Meubilair NACARAT:
- Bovenkastjes met glansafwerking
in wit
- Laminaatafwerking in helder mineraal
op het keukenwerkblad
en de salontafel
Horizontale houtnerven
Bovenkastjes met push-lock
sluitsysteem
Sfeerverlichting 100% led in de salon,
keuken en slaapruimte

SALON

BADKAMER

I n hoogte verstelbare hoofdsteunen
(bank in de rijrichting)
Transformatie voor de plaatsen in de
rijrichting met naar elkaar gerichte
zitbanken in de salon
Armsteun voor de bank in de salon
(C86)
Open tv-meubel voor 22-inch
flatscreen (C86)
Gelaagde tafel met massief houten
lijstwerk (NACARAT), of platte rand DUO
3D (BELLAGIO)
Voet voor spots onder de bovenkastjes
met geïntegreerde USB-aansluiting en
dimmer
Rugleuningen bank met magneten
voor een snelle omvorming van de
plaatsen in de rijrichting (C86)
Salon omvormbaar tot 1 extra
slaapplaats
KEUKEN

 adefronten in glanzend wit
L
met geïntegreerde matzwarte
handgrepen
Laden met sluiting met elektrische
centrale vergrendeling
Verlichting onder het werkblad
Bekleding voor het keukenvenster in
wit plexiglas met glansafwerking met
geïntegreerde kruidenrekjes
en stopcontacten van 230 V en 12 V
Verlengstuk werkblad aan de kant
van het keukenblok
Compressorkoelkast
Glazen kookplaat met
2 pitten met uitsteek
Ingebouwde keukendampkap
met ledverlichting
Keukenkraan in verchroomd messing
met keramische aanzet (C86)
Uitschuifbare opberglade (C56)

De complete lijst met uitrustingen vindt
u terug in de technische gids op onze
website.

 ieuw motief laminaatafwerking
N
douche
DUO’SPACE: toilet met zwenkbare
wand voor een optimaal gebruik van de
ruimte (C50, C55)
Doucherooster type teak (behalve C86)
Rechthoekige thermogevormde
wastafel met mengkraan in messing
met keramische aanzet (C86)
Douchekolom met plexibekleding
in leigrijs
Lichtkoepel in cabine met muggenhor,
verduistering en waslijn
Accessoires badkamer met chroom
afgewerkt
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk
wc ruimte met cassettetoilet (niet voor
de C56)
SL AAPRUIMTE

 wevend kledingkasten met gebogen
Z
deur en push-lock sluitsysteem
(C50, C86)
Design nachtkastjes met open nis
met USB- en 12 V-aansluitingen
(C50, C86)
Bovenkastjes met indirecte verlichting
(C50, C86)
Hoofdeinde met indirecte verlichting
en stofbekleding
Vast bed met aluminium kader
en meervoudige meeverende latten
en veerkrachtige BULTEX®
schuimmatras
Opklapbare lattenbodem aan het
voeteneinde van het bed
om toegang te krijgen tot de
opbergruimte (C50, C55, C86)
Uittrekbare bedbodem centraal bed
(C86)
Verlenging slaapplaatsen aan treeplank
(C56)
Plaats voor 2e tv in de slaapruimte
met voorbekabeling 12 V - coaxiaal HDMI (C50, C55, C86)

* Reliëf indien leren bekleding.
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Elektrische stuurbekrachtiging
Centrale vergrendeling deuren woonruimte en cabine
Functie « coming home » met luifellamp die automatisch oplicht

OPTIONEEL

UITRUSTING VAN DE CABINE

Bekerhouders
Cabinedeuren met elektrische ramen
Leeslamp TOUCH in de cabine
Onderhoudsvriendelijke vloerbekleding voor de overgang cabine/
woonruimte
Borduurwerk* op de hoofdsteun van de cabinezetels

NOG COMPLETERE
UITRUSTINGEN

Geïntegreerde achteruitrijcamera
met nachtzicht
DAB ALPINE® multimediastation
met 6,9-inch scherm en de functies
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over
Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten
op een helling), stabilisatiesysteem in
geval van zijwind, stabiliteitscontrole met
aanhangwagen, automatisch remmen na
een botsing

TRANSFORMATIE SL AAPPL AATSEN

Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
Cabinezetels in hoogte verstelbaar
Rolluik voorruit en zijramen cabine
isothermisch dubbel geplooid met cassette
Deur woonruimte met 2-puntssluiting
met vast raam
Hordeur woonruimte
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)
2e accu woonruimte
Vorm uw salon eenvoudig om in 1 extra slaapplaats zodat u met 3 personen kunt
overnachten in uw voertuig.

EEN PL AATS EXTRA

Schuiven er gasten aan?
Klap de extra uitpklapbare zitplaats uit om het aantal eetplaatsen te verhogen
tot 5 (C55, C56 - vaste zitplaats bij C50).
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SERIE C

PA C K
SELECT

UITRUSTING VAN DE CHASSIS

886F
C50

C50

C50

30

SERIE C

V R I J Z I J N , OV E R A L
EN BIJ ALLE
W E E R S O M S TA N D I G H E D E N
De compactheid van de Serie C geeft u nieuwe reismogelijkheden.
Geniet van de vrijheid die de Serie C u biedt om nieuwe horizonten
te verkennen.
Vooral nu deze standaard voorzien is van een uitgebreide
uitrusting, zodat u zonder beperkingen kunt reizen.

E E N VO L L E D I G G A M M A
De Serie C biedt van de keuze uit vier verschillende indelingen:
een Frans bed, twee eenpersoonsbedden en twee indelingen
voor en centraal bed. Met lengtes variërend van 5,99 m tot
6,99 m vindt u vast en zeker het model dat bij u past.

C50

31

C55
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SERIE C
C55

C55

33

C86

34

SERIE C
C56

C56
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SERIE
6F

GENIETEN
BEGINT HIER
De Serie 6F weerspiegelt de expertise van
RAPIDO en de zin voor perfecte afwerking, tot in
de kleinste details.
Deze serie is standaard voorzien van vele
uitrustingen en biedt een mooi woongedeelte
met nieuwe indelingen dat baadt in het zonlicht.
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Aan de buitenkant kunt u genieten van een camper
met modern gevlamd design, stroomlijnproﬁel en
buitendecoratie.

37

SERIE 6F

HALFINTEGRAAL CAMPERS OP FIAT SPECIAL CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER

656F

2+2*

4

2+ 1
2+2**

6,79 m x 2,35 m

665F

80 cm

2+3*

5

2+ 1
2+2+ 1**

Lage
bedden

ALDE
Serie

7,49 m x 2,35 m

666F

20
22

NIEUWIGHEID

120 cm

2+2*

5

2+ 1
2+2**

Hoge
bedden

7,49 m x 2,35 m

* Plaatsen met gordel ; het aantal plaatsen volgens kentekenbewijs vindt u terug in de technische gids op onze website.
** Bovenbed optioneel.
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SERIE 6F

686F

2+2*

4

2+ 1
2+2**

XL

7,20 m x 2,35 m

696F

2+2*

20
22

5

2+ 1
2+2**

XXL

NIEUWIGHEID

7,49 m x 2,35 m

TRANSFORMATIE VAN DE PL AATSEN
IN DE RIJRICHTING

Simpel en snel uit te voeren, dit vereist geen extra
voorzieningen. Geniet van extra opbergruimte onder de banken
in de salon.
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HALFINTEGRAAL CAMPERS OP FIAT SPECIAL CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G
BEKLEDING ONDERKANT BOVENBED MET DIRECTE EN INDIRECTE VERLICHTING
KEUKEN

CONSTRUCTIE

100% schokbestendig polyester:
dak, zijwanden en onderbouw ter
bescherming van de bodem
Carrosseriestructuur van de bodem
met polyurethaan
Styrofoam® isolatie
CARROSSERIE EN OPENINGEN

Design stroomlijnproﬁel
Panoramisch openslaand dak
Grote lichtkoepel in het salon
in lengterichting
Designachterstijlen met geïntegreerde
lichten
Achterbumper met ledlampen
Voorziening geïntegreerde
achteruitrijcamera
Radiatorgrille in glanzend zwart
Ramen woonruimte met kader in
polyurethaan en dubbele beglazing,
met rolluik en vliegenhor
Deur woonruimte L: 540 mm
(modellen ≥ 7,49 m)
VERWARMING

ALDE Confort Plus Arctic
verwarmingssysteem (665F)
TRUMA Combi 4 verwarmingssysteem
met CP PLUS bedieningspaneel
(656F, 686F)
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch)
verwarmingssysteem met CP PLUS
bedieningspaneel (666F, 696F)
iNet voor het regelen op afstand van
uw verwarmingssysteem (665F, 666F,
696F)
Met anticrashsysteem, zodat u de
gasverwarming kunt gebruiken tijdens
het rijden
OPBERGRUIMTE

Verwarmde bergruimte/garage
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim

SFEERDESIGN

Meubilair BELLAGIO:
- Matte bovenkastjes
(glanslak: optioneel)
- Donkere laminaatafwerking op het
keukenwerkblad en de salontafel
Meubilair NACARAT:
- Bovenkastjes met glansafwerking
in wit
- Laminaatafwerking in helder mineraal
op het keukenwerkblad
en de salontafel
Horizontale houtnerven
Bovenkastjes met push-lock
sluitsysteem
Opbergvakjes in de salon met indirecte
ledverlichting
Bekledingsmotief in de cabine in TEP*
met RAPIDO-borduursel en dubbele
sierstiksels
Sfeerverlichting 100% led in salon,
keuken en slaapruimte
SALON

In hoogte verstelbare hoofdsteunen
(bank in de rijrichting)
Transformatie voor de plaatsen
in de rijrichting met naar elkaar
gerichte zitbanken in de salon
Armsteun voor de bank in de salon
Vlotte circulatie in het salongedeelte
(zonder opstapje)
Open tv-meubel voor 22-inch
ﬂatscreen
Gelaagde tafel met massief houten
lijstwerk (NACARAT), of platte rand DUO
3D (BELLAGIO)
Voet voor spots onder de bovenkastjes
met geïntegreerde USB-aansluiting en
dimmer
Rugleuningen bank met magneten
voor een snelle omvorming van de
plaatsen in de rijrichting

De complete lijst met uitrustingen vindt
u terug in de technische gids op onze
website.

Ladefronten in glanzend wit met
geïntegreerde matzwarte handgrepen
Laden met sluiting met elektrische
centrale vergrendeling
Verlichting onder het werkblad
Bekleding voor het keukenvenster
in wit plexiglas met glansafwerking met
geïntegreerde kruidenrekjes
en stopcontacten van 230 V en 12 V
Verlengstuk werkblad aan de kant van
het keukenblok (behalve 665F)
Afneembaar plateau doorgeeﬂuik
(665F)
Ruime AES koelkast 145 l
(135 l voor 656F, 686F)
Kookplaat van geribbeld rvs met
2 pitten met afzonderlijke zwarte
afdekplaten
en piëzo-ontsteking (optioneel 3 pitten)
Ingebouwde keukendampkap met
ledverlichting
Keukenkraan in verchroomd messing
met keramische aanzet
BADKAMER

Nieuw motief laminaatafwerking
douche
Rechthoekige thermogevormde
wastafel met mengkraan in messing
met keramische aanzet (niet voor
656F)
Douchekolom met plexibekleding
in leigrijs (656F, 665F, 686F)
Lichtkoepel in cabine met muggenhor,
verduistering en waslijn
Accessoires badkamer met chroom
afgewerkt
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk
wc ruimte met cassettetoilet
(niet voor 656F, 665F)
SL AAPRUIMTE

Zwevend kledingkasten met gebogen
deur en push-lock sluitsysteem
(686F, 696F)
Design nachtkastjes met open nissen
met USB- en 12 V-aansluitingen
(686F, 696F)
Bovenkastjes met indirecte verlichting
(686F, 696F)
Hoofdeinde met indirecte verlichting
en stofbekleding
Vast bed met aluminium kader
en meervoudige meeverende latten
en veerkrachtige BULTEX®
schuimmatras
Uittrekbare lattenbodem centraal bed
(686F, 696F)
Opberglade aan de voorkant van het
centraal bed (686F, 696F)
Plaats voor 2de tv in slaapruimte
met voorbekabeling 12 V - coaxiaal HDMI

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
** Reliëf indien leren bekleding.
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PA C K
SELECT

ITRUSTING VAN DE CHASSIS

Elektrische stuurbekrachtiging
Centrale vergrendeling deuren woonruimte en cabine
Functie « coming home » met luifellamp die automatisch oplicht
UITRUSTING VAN DE CABINE

NOG COMPLETERE
UITRUSTINGEN

Geïntegreerde achteruitrijcamera
met nachtzicht

De modellen 666F en 696F beschikken over een uitgebreide
uitrusting, voorbehouden aan de speciale serie 60 EDITION.

DAB ALPINE® multimediastation
met 6,9-inch scherm en de functies
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO

Zie pagina's 8 tot 13 van deze catalogus voor meer informatie.

ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over
Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten
op een helling), stabilisatiesysteem
in geval van zijwind, stabiliteitscontrole
met aanhangwagen, automatisch remmen
na een botsing

ELEKTRISCH VERSTELBAAR BOVENBED BESCHIKBAAR
IN OPTIE OP ALLE MODELLEN

65 - 85 cm

Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
Cabinezetels in hoogte verstelbaar
Rolluik voorruit en zijramen cabine
isothermisch dubbel geplooid met cassette
Deur woonruimte met 2-puntssluiting,
vast raam en geïntegreerde vuilnisbak
Hordeur woonruimte
Automatische omkeerschakelaar voor gas

193 cm

2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

Bekleding onderkant bovenbed met directe en indirecte verlichting
Totaalconcept sfeerdesign van de woonruimte
Meer privacy dankzij gordijn
Opbergnetten
Lattenbodem en BULTEX® schuimmatras
Hoogte onder het bovenbed: 1,93 m
Een hoogte van 65 cm tot 85 cm tussen de bovenkant van het matras en het plafond
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SERIE 6F

OPTIONEEL

Bekerhouders
Cabinedeuren met elektrische ramen
Leeslamp TOUCH in de cabine
Onderhoudsvriendelijke vloerbekleding voor de overgang cabine/
woonruimte
Borduurwerk** op de hoofdsteun van de cabinezetels

E R VA A R E X C L U S I V I T E I T
MET ONZE 2 MODELLEN
VA N D E 6 0 E D I T I O N
Bent u op zoek naar een exlusief model?
Kies uit de twee modellen van de speciale serie 60 EDITION:
666F en 696F. Zo krijgt u toegang tot een exclusieve uitrusting.
Kies als toemaatje voor een unieke look voor een cabinekleur in
« Lanzarote » grijs (optie voor 60 EDITION).

EEN EIGEN IDENTITEIT
Het stroomlijnproﬁel van de modellen van Serie 6F zorgt voor
een modern en vloeiend silhouet.
Deze is getooid met een verchroomd opschrift van RAPIDO.
De deurstijl is speciaal ontwikkeld om perfect te passen bij dit
stroomlijnproﬁel.

MET OF ZONDER
B OVE N B E D
Pas uw Serie 6F aan zoals u dat wenst.
Het elektrisch verstelbaar bovenbed met 2 plaatsen is beschikbaar
in optie op alle modellen. U kunt zo genieten van 4 slaapplaatsen
in uw voertuig (tot 5 plaatsen in de 665F).

696F
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SERIE 6F
696F

696F
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666F

666F

666F
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SERIE 6F
656F

686F
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SERIE
8F
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SERIE 8F

ALLE FRANSE
CHARME VERENIGD
IN EEN CAMPER
Met de Serie 8F was « l’art de vivre » nog nooit
zo aantrekkelijk. Deze serie maakt deel uit van
de familie integrale campers van RAPIDO.
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Bereid u voor om verliefd te worden op de charme
van een camper waar het chique interieur extra in
de verf wordt gezet door de ronde lijnen vooraan.

INTEGRAALCAMPERS OP FIAT CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER

854F

2+2*

20 NIEUWIGHEID
22

7

6,70 m x 2,35 m

2+2
2+2+2**

855F

2+2*

20 NIEUWIGHEID
22

5

2+2
2***

6,79 m x 2,35 m

866F

126 cm

2+2*

5

2+2
2+ 1***

Hoge
bedden

7,49 m x 2,35 m

* Plaatsen met gordel ; het aantal plaatsen volgens kentekenbewijs vindt u terug in de technische gids op onze website.
** Bovenbed optioneel.
*** Optioneel zonder bed in cabine.
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886F

4

2+2
2+ 1***

XL

7,20 m x 2,35 m

5

2+2
2+ 1***

XXL

7,49 m x 2,35 m

SERIE 8F

2+2*

896F

2+2*

OPBERGVAK BUITEN MET SCHUIFDEUR

Met vergrendeling met slot. Exclusieve optie op Serie 8F.
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INTEGRAALCAMPERS OP FIAT CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G
OPBERGVAK BINNEN
CONSTRUCTIE

Salonluik voor toegang tot de opbergruimtes van binnenuit (niet voor 854F).

1 00% schokbestendig polyester:
dak, zijwanden en onderbouw ter
bescherming van de bodem
Carrosseriestructuur van de bodem
met polyurethaan
Styrofoam® isolatie
CARROSSERIE EN OPENINGEN

 trakke voorkant met daglichten
S
met ledlampen
Voorruit met groot panoramisch
gezichtsveld
Grote lichtkoepel in het salon
in lengterichting
Designachterstijlen met geïntegreerde
lichten
Achterbumper met ledlampen
Voorziening geïntegreerde
achteruitrijcamera
Ramen woonruimte met kader in
polyurethaan en dubbele beglazing,
met rolluik en vliegenhor
Elektrische trede naar woonruimte
Deur woonruimte L: 540 mm
(modellen ≥ 7,49 m)
VERWARMING

 RUMA Combi 6 verwarmingssysteem
T
met CP PLUS bedieningspaneel
Met anticrashsysteem, zodat u de
gasverwarming kunt gebruiken tijdens
het rijden
Verwarmde afvaltank
OPBERGRUIMTE

 pbergvakken binnenin
O
onder de bodem (niet voor 854F)
Verwarmde bergruimte/garage
Ledverlichtingsboog in plafond laadruim
SFEERDESIGN

Meubilair BELLAGIO:
	- Matte bovenkastjes
(glanslak: optioneel)
	- Donkere laminaatafwerking op
het keukenwerkblad en de salontafel
NACARAT meubilair:
- Bovenkastjes met glansafwerking
in wit
- Laminaatafwerking in helder mineraal
op het keukenwerkblad
en de salontafel
Horizontale houtnerven
Bovenkastjes met push-lock sluitsysteem
Opbergvakjes in de salon met indirecte
ledverlichting
Onderkant van bed in cabine met TEP*bekleding, sierstiksels en ledverlichting
Sfeerverlichting 100% led in salon,
keuken en slaapruimte

SALON

BADKAMER

 ransformatie voor de plaatsen
T
in de rijrichting met naar elkaar
gerichte zitbank in de salon
Armsteun voor de bank in de salon
Vlotte circulatie in het salongedeelte
(zonder opstapje)
Open tv-meubel voor 22-inch
flatscreen
Gelaagde tafel met massief houten
lijstwerk (NACARAT), of platte rand
DUO 3D (BELLAGIO)
Voet voor spots onder de bovenkastjes
met geïntegreerde USB-aansluiting
en dimmer
Rugleuningen bank met magneten
voor een snelle omvorming van de
plaatsen in de rijrichting
KEUKEN

 ieuw motief laminaatafwerking
N
douche
DUO’SPACE: toilet met zwenkbare wand
voor een optimaal gebruik van
de ruimte (854F, 855F)
Rechthoekige thermogevormde
wastafel met mengkraan in messing
met keramische aanzet (866F, 886F,
896F)
Douchekolom met plexibekleding
in leigrijs
Lichtkoepel in cabine met muggenhor,
verduistering en waslijn
Accessoires badkamer met chroom
afgewerkt
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk
wc ruimte met cassettetoilet
SL AAPRUIMTE

 adefronten in glanzend wit met
L
geïntegreerde matzwarte handgrepen
Laden met elektrische centrale
vergrendeling
Verlichting onder het werkblad
Bekleding voor het keukenvenster
in wit plexiglas met glansafwerking
met geïntegreerde kruidenrekjes
en stopcontacten van 230 V en 12 V
Verlengstuk werkblad aan de kant
van het keukenblok
Ruime AES koelkast
Koelkast met platte deur met
dubbel scharnier (openen naar links
of naar rechts) (855F)
Kookplaat van geribbeld rvs met
2 pitten met afzonderlijke zwarte
afdekplaten en piëzo-ontsteking
(optie 3 pitten)
Ingebouwde keukendampkap
met ledverlichting
Keukenkraan in verchroomd messing
met keramische aanzet

De complete lijst met uitrustingen vindt
u terug in de technische gids op onze
website.

 wevend kledingkasten met gebogen
Z
deur en push-lock sluitsysteem
(886F, 896F)
Design nachtkastjes met open nissen
met USB- en 12 V-aansluitingen
(886F, 896F)
Bovenkastjes met indirecte verlichting
(886F, 896F)
Hoofdeinde met indirecte verlichting
en stofbekleding
Vast bed met aluminium kader
en meervoudige meeverende latten
en veerkrachtige BULTEX®
schuimmatras
Uittrekbare lattenbodem centraal bed
(886F, 896F)
Plaats voor 2de tv in slaapruimte
met voorbekabeling 12 V - coaxiaal HDMI

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
** Reliëf indien leren bekleding.
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PA C K
SELECT

UITRUSTING VAN DE CHASSIS

Elektrische stuurbekrachtiging
Achteruitkijkspiegel type busspiegel, wit
Centrale vergrendeling voor de deur van de woonruimte
en de bestuurder
Functie « coming home » met luifellamp die automatisch oplicht
en elektrische trede die uitklapt

OPTIONEEL

UITRUSTING VAN DE CABINE

NOG COMPLETERE
UITRUSTINGEN

Bed in de cabine met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras,
met vijzels ondersteund kantelsysteem
Centrale vergrendeling van bed in cabine
Bekerhouders
Deur van de bestuurder met elektrische ramen
Borduurwerk** op de hoofdsteun van de cabinezetels

Geïntegreerde achteruitrijcamera
met nachtzicht

ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over
Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten
op een helling), stabilisatiesysteem in
geval van zijwind, stabiliteitscontrole met
aanhangwagen, automatisch remmen na
een botsing

ISOTHERMISCH GLIJDEND ROLLUIK VOOR VOORRUIT,
DUBBEL GEPLOOID
PACK SELECT

Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
Cabinezetels in hoogte verstelbaar
Isothermisch glijdend rolluik voor voorruit,
dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescherm)
en laag/hoog (zicht)
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
Deur woongedeelte met 2-puntssluiting,
vast raam en geïntegreerde vuilnisbak
Hordeur woonruimte
Automatisch omkeerschakelaar voor gas
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

Hoog/laag (zonnescherm).

Laag/hoog (zicht).
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SERIE 8F

DAB ALPINE® multimediastation
met 6,9-inch scherm en de functies
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO

854F

854F

854F
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DE NIEUWE 854F

SERIE 8F

De 854F is een van de belangrijkste nieuwigheden in de catalogus
RAPIDO 2022.
Op het programma? Een groot salon achterin dat plaats biedt
aan maximaal 7 gasten, een nieuw ontworpen keuken en een
badkamer DUO'SPACE voor een optimaal gebruik van de ruimte!

DE NIEUWE 855F
De 855F vindt de traditionele indeling met twee
eenpersoonsbedden opnieuw uit in minder dan 7 meter.
De compactheid doet geen afbreuk aan de leefruimtes met, in
het bijzonder, twee bedden met een lengte tot 204 cm.
De badkamer DUO'SPACE, slim ondergebracht achter de salon,
maakt het mogelijk om de ruimtes op verstandige manier te
scheiden.

854F
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855F
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SERIE 8F
855F

855F
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896F

896F
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SERIE 8F
896F

866F
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SERIE
80dF

D U B B E L E B O D E M VO O R O P B E R G R U I M T E
E N AL - KO C HAS S I S

HET WINNENDE DUO

De dubbele bodem met extra opbergruimte van
RAPIDO is innoverend doordat deze van buitenaf
toegankelijk is en erg ruim meet waardoor u hier
opklapbare stoelen en een tafel kunt opbergen.
Verder beschikt u over alle voordelen van een
dubbele technische bodem, zoals de opslag
58

van een schoonwatertank, waardoor u binnen
nog meer ruimte hebt en dus over een royaal
woongedeelte beschikt. Het gevoel van ruimte
wordt nog sterker doordat de bodem doorloopt
over het volledige oppervlak van het voertuig.
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SERIE 80dF

INTEGRAALCAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

8065dF

93 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

Lage
bedden

7,49 m x 2,35 m

ALDE
serie

20
22

8066dF

NIEUWIGHEID

119 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

Hoge
bedden

ALDE
optie

7,49 m x 2,35 m

8086dF

2+2*

4

2+2
2+1**

XL

7,20 m x 2,35 m

* Plaatsen met gordel ; het aantal plaatsen volgens kentekenbewijs vindt u terug in de technische gids op onze website.
** Optioneel zonder bed in cabine.
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20
22

8096dF

2+2*

5

2+2
2+1**

XXL

NIEUWIGHEID

7,49 m x 2,35 m

ALDE
optie

SERIE 80dF

DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME
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INTEGRAALCAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G

CONSTRUCTIE

1 00% schokbestendig polyester:
dak, zijwanden en onderbouw ter
bescherming van de bodem
Carrosseriestructuur van de bodem
met polyurethaan
Opbergruim in uiterst bestendig PU
AL-KO chassis met onafhankelijke
wielophanging
Styrofoam® isolatie
CARROSSERIE EN OPENINGEN

 trakke voorkant met daglichten
S
met ledlampen
Voorruit met groot panoramisch
gezichtsveld
Grote lichtkoepel in het salon in
lengterichting
Designachterstijlen met geïntegreerde
lichten
Achterbumper met ledlampen
Voorziening geïntegreerde
achteruitrijcamera
Verchroomde rand
Ramen woonruimte met kader in
polyurethaan en dubbele beglazing,
met rolluik en vliegenhor
Elektrische trede naar woonruimte
Indirecte verlichting van de trede naar
de woonruimte die automatisch oplicht
bij het openen van de deur
Deur woonruimte L: 540 mm
(modellen ≥ 7,49 m)
Vijzels deurtjes bergruimte
Handvaten van laadruimte met
drukknopen ingewerkt in de klapdeurtjes
met 2 vergrendelingspunten
VERWARMING

 LDE Confort Plus Arctic
A
verwarmingssysteem (optioneel op
8066dF, 8096dF; standaard op 8065dF)
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem
met CP PLUS bedieningspaneel
(8086dF / 6 EH voor 8066dF, 8096dF)
Verwarming in de poot van de salontafel
(8065dF, 8066dF, 8086dF, 8096dF,
niet bij de uitschuifbare poot)
iNet voor het regelen op afstand
van uw verwarmingssysteem
(8066dF, 8096dF)
TRUMA-verwarmingskanaal voorruit
om condensvorming tegen te gaan
(niet compatibel met WEBASTOverwarming)
Met anticrashsysteem, zodat u de
gasverwarming kunt gebruiken tijdens
het rijden

SFEERDESIGN

KEUKEN

Meubilair BELLAGIO:
- Matte bovenkastjes
(glanslak: optioneel)
- Donkere laminaatafwerking op
het keukenwerkblad en de salontafel
NACARAT meubilair:
- Bovenkastjes met glansafwerking
in wit
- Laminaatafwerking in helder mineraal
op het keukenwerkblad
en de salontafel
Horizontale houtnerven
Bovenkastjes met
push-lock sluitsysteem
Opbergvakjes in de salon met indirecte
ledverlichting
Onderkant van bed in cabine met TEP*bekleding, sierstiksels en ledverlichting
(8065dF, 8086dF)
Sfeerverlichting 100% led in salon,
keuken en slaapruimte
SALON

Ladefronten in glanzend wit met
geïntegreerde matzwarte handgrepen
Laden met sluiting met elektrische
centrale vergrendeling
Verlichting onder het werkblad
Bekleding voor het keukenvenster
in wit plexiglas met glansafwerking
met geïntegreerde kruidenrekjes
en stopcontacten van 230 V en 12 V
Verlengstuk werkblad aan de kant
van het keukenblok
Diepe koelkast 156 l met platte deur
(135 l voor 8086dF)
Kookplaat van geribbeld rvs met
2 pitten met afzonderlijke zwarte
afdekplaten en piëzo-ontsteking
(optie 3 pitten)
Ingebouwde keukendampkap
met ledverlichting
Keukenkraan in verchroomd messing
met keramische aanzet
BADKAMER

 ransformatie voor de plaatsen
T
in de rijrichting met naar elkaar
gerichte zitbanken in de salon
Armsteun voor de bank in de salon
Vlotte circulatie in het salongedeelte
(zonder opstapje)
Geïntegreerd tv-meubel voor een
32-inch flatscreen met indirecte
verlichting en opbergruimte
(behalve 8086dF)
Gelaagde tafel met massief houten
lijstwerk (NACARAT), of platte rand
DUO 3D (BELLAGIO)
Voet voor spots onder de bovenkastjes
met geïntegreerde USB-aansluiting en
dimmer
Rugleuningen bank met magneten
voor een snelle omvorming van de
plaatsen in de rijrichting

 ieuw motief laminaatafwerking
N
douche
Rechthoekige thermogevormde
wastafel met mengkraan in messing
met keramische aanzet
Douchekolom met plexibekleding
in leigrijs (8065dF, 8086dF)
Lichtkoepel in cabine met muggenhor,
verduistering en waslijn
Accessoires badkamer met chroom
afgewerkt
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk
wc ruimte met cassettetoilet (niet voor
8065dF)
SL AAPRUIMTE

 wevend kledingkasten met gebogen
Z
deur en push-lock sluitsysteem
(8086dF, 8096dF)
Design nachtkastjes met open nissen
met USB- en 12 V-aansluitingen
(8086dF, 8096dF)
Indirecte verlichting van de
bovenkastjes (8086dF, 8096dF)
Hoofdeinde met indirecte verlichting
en stofbekleding
Vast bed met aluminium kader
en meervoudige meeverende latten
en veerkrachtige BULTEX® schuimmatras
Intrekbare lattenbodem centraal bed
Opberglade aan de voorkant
van het centraal bed
Plaats voor 2de tv in slaapruimte
met voorbekabeling 12 V - coaxiaal HDMI

OPBERGRUIMTE

 ubbele bodem voor opbergvolume
D
met toegang langs binnen en buiten
Verwarmde dubbele bodem met
verlichting
Verwarmde bergruimte/garage
De complete lijst met uitrustingen vindt
u terug in de technische gids op onze
website.

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
** Reliëf indien leren bekleding.
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PA C K
SELECT

UITRUSTING VAN DE CHASSIS

Elektrische stuurbekrachtiging
 chteruitkijkspiegels type busspiegel/wit
A
Centrale vergrendeling voor de deur van de woonruimte
en de bestuurder
Functie « coming home » met luifellamp die automatisch oplicht
en elektrische trede die uitklapt

OPTIONEEL

UITRUSTING VAN DE CABINE

NOG COMPLETERE
UITRUSTINGEN

Bed in de cabine met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras,
met vijzels ondersteund kantelsysteem
Centrale vergrendeling van bed in cabine
Bekerhouders
Deur van de bestuurder met elektrische ramen
Voorbekabeling LITHIUM-accu - SUPER B READY in het woongedeelte
Borduurwerk** op de hoofdsteun van de cabinezetels

Geïntegreerde achteruitrijcamera
met nachtzicht

De modellen 8066dF en 8096dF beschikken over een
uitgebreide uitrusting, voorbehouden aan de speciale serie
60 EDITION.

DAB ALPINE® multimediastation
met 6,9-inch scherm en de functies
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO

Zie bladzijden 8 tot 13 van deze catalogus voor meer informatie.

 SC met Anti Slip Regulation, Roll Over
E
Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten
op een helling), stabilisatiesysteem in
geval van zijwind, stabiliteitscontrole met
aanhangwagen, automatisch remmen na
een botsing
Zelfontdooiende elektrische buitenspiegels
Cabinezetels in hoogte verstelbaar

Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
 eur woongedeelte met 2-puntssluiting,
D
vast raam en geïntegreerde vuilnisbak
Hordeur woonruimte
Automatisch omkeerschakelaar voor gas
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

 ptimale opbergruimte die maximaal doorloopt, zowel van buitenO
als van binnenuit toegankelijk
Verwarmde dubbele bodem met verlichting
Verwarmde tanks (zowel proper als vuil)
Woonruimte met vlakke bodem, zonder binnentrapjes
Verbeterde geluidsisolatie
I solatie tegen koude en warmte, waardoor er altijd een aangename temperatuur
in de woonruimte heerst
 xtra opbergruimte in de woonruimte (alle technische onderdelen bevinden zich
E
in de dubbele bodem)
Verlaagd zwaartepunt voor een optimale wegligging
Hoogwaardige binnenbekleding TITAN voor een langere levensduur
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SERIE 80dF

I sothermisch glijdend rolluik voor voorruit,
dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescherm)
en laag/hoog (zicht)

DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

E R VA A R E X C L U S I V I T E I T
MET ONZE 2 MODELLEN
VA N D E 6 0 E D I T I O N
Bent u op zoek naar een exlusief model?
Kies uit de drie modellen van de speciale serie 60 EDITION:
8066dF en 8096dF. Zo krijgt u toegang tot een exclusieve
uitrusting.

E E N VO O R Z I J D E
MET KARAKTER
De modellen van de Serie 80dF zijn voorzien van een moderne
en stijlvolle voorzijde. In navolging van de voorzijde van de Serie
DISTINCTION is het radiatorrooster van de modellen van de Serie
80dF hoogwaardig afgewerkt, zoals het producten van RAPIDO
betaamt.

U W FAVO R I E T E
PROGRAMMA OP TV
Wanneer u zich comfortabel heeft geïnstalleerd in het salon van uw
RAPIDO kunt u uw favoriete programma bekijken en genieten van
het design van uw nieuwe tv-meubel.
Het tv-meubel van Series 80dF (behalve 8086dF) is een waar
stijlelement. Het is perfect geïntegreerd in de salon en biedt
ruimte voor een 32-inch ﬂatscreen-tv met indirecte verlichting
en opbergruimte.

8066dF
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8066dF

65

SERIE 80dF

8066dF
886F

8096dF

8096dF

8096dF
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SERIE 80dF

8096dF

8096dF
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SERIE
DISTINCTION

68

De Serie DISTINCTION doet haar naam eer aan.
Dankzij haar innovatieve technologie onderscheidt
zij zich van elke andere camper.
De carrosserie, met zijn afgeronde buitenkant,
is daar het bewijs van. De lijnen zijn vloeiend
en aerodynamisch. De nieuwe achterzijde,
ontworpen door onze designers, past perfect bij
de radiatorgrille met pure lijnen: topkwaliteit en
dynamisch.
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De Serie DISTINCTION, uitgerust met een
AL-KO chassis, maakt het verschil met zijn
dubbele bodem met dwarse opbergruimte.
Binnen vindt u de luxueuze sfeer van premium
modellen met een edel aandoend meubilair
met eigentijdse lijnen.

SERIE DISTINCTION

P L A AT S VO O R D E S I G N

INTEGRAALCAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

i66

20
22

NIEUWIGHEID

119 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

Hoge
bedden

7,54 m x 2,35 m

ALDE
serie

i96

2+2*

20
22

NIEUWIGHEID

5

2+2
2+1**

XXL

ALDE
optie

7,54 m x 2,35 m

7

2+2+2
2+2**

XXL

ALDE
serie

7,99 m x 2,35 m

i190

2+3*

* Plaatsen met gordel ; het aantal plaatsen volgens kentekenbewijs vindt u terug in de technische gids op onze website.
** Optioneel zonder bed in cabine.
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i1066

119 cm

2+3*

7

2+2+1

Hoge
bedden

ALDE
serie

8,79 m x 2,35 m

XXL

ALDE
serie

8,79 m x 2,35 m

i1090

2+3*

7

2+2+1

SERIE DISTINCTION

DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME
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INTEGRAALCAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G

CONSTRUCTIE

1 00% schokbestendig polyester: dak,
zijwanden en ter bescherming van de
onderbouw
Dak met overkapping
Carrosseriestructuur (dak, zijwand,
vloer) 100% polyurethaan
Opbergruim in uiterst bestendig PU
AL-KO chassis met onafhankelijke
wielophanging
Styrofoam® isolatie 30 mm
CARROSSERIE EN OPENINGEN

 onde vormen aan de buitenkant
R
Radiatorgrille met pure lijnen
Nieuw design achterzijde:
- Achterspoiler met 3e geïntegreerd
stoplicht
- Designstijlen achterkant
- Lichten uit polyurethaan
- Tweekleurige optiek met geïntegreerd
logo en decor van het type carbon
- Nieuwe achterbumper
met gekleurde spoiler
- Voorziening geïntegreerde
achteruitrijcamera
- Verchroomd logo van RAPIDO
Unieke buitendecoratie
Ramen woonruimte met kader
in polyurethaan en dubbele beglazing,
met rolluik en muggenhor
Deur woonruimte met 2-puntssluiting,
vast raam en geïntegreerde vuilnisbak
Deur woonruimte L: 540 mm (i66, i96)
Deur woonruimte XL: 625 mm (i190)
Elektrische trede naar woonruimte
Indirecte verlichting van de trede naar
de woonruimte die automatisch oplicht
bij het openen van de deur
Vijzels deurtjes bergruimte
Handvaten van laadruimte
met drukknopen ingewerkt
in de klapdeurtjes met 2
vergrendelingspunten
VERWARMING

 LDE Confort Plus Arctic centraal
A
verwarmingssysteem (optioneel op i96;
standaard op i66, i190)
ALDE-verwarming onder de zitplaats
links vooraan (uitsluitend beschikbaar
bij het ALDE verwarmingssysteem)
TRUMA Combi 6 EH (gas + elektrisch)
verwarmingssysteem met CP PLUSbedieningspaneel (i96)
Verwarming in de poot van de salontafel
(i66, i96 - niet bij de uitschuifbare poot)
iNet voor de regeling op afstand van uw
verwarmingssysteem
TRUMA-verwarmingskanaal voorruit
(niet compatibel met WEBASTOverwarming)
Automatische omkeerschakelaar voor
gas met anticrashsysteem

( N I E T VO O R i1066, i1090)

OPBERGRUIMTE

 ubbele bodem voor opbergvolume
D
met toegang langs binnen en buiten
Verwarmde dubbele bodem
met verlichting
Verwarmde bergruimte/garage
SFEERDESIGN

 eubilair BELLAGIO:
M
- Zwevend opbergvakje keuken/salon
met gelakte omlijsting
- Donkere laminaatafwerking op het
keukenwerkblad en de salontafel
- Gordijnen en overgordijnen op
verlichte roeden
NACARAT meubilair:
- Zwevend opbergvakje keuken/salon
met massieve omlijsting
met vernisafwerking
- Laminaatafwerking in helder mineraal
op het keukenwerkblad
en de salontafel
- Overgordijnen met TEP*
gordijnhaak op verlichte roeden
Bovenkastjes in witte glanslak
Bovenkastjes met push-lock
sluitsysteem
Sfeerverlichting 100% led in de salon,
keuken en slaapruimte
Plafondbekleding in soft-touch stof
SALON

 ransformatie voor de plaatsen
T
in de rijrichting met naar elkaar
gerichte zitbanken in de salon
In hoogte verstelbare hoofdsteunen
(bank in de rijrichting)
Armsteun voor de bank in de salon
Geïntegreerd tv-meubel voor een
32-inch flatscreen met indirecte
verlichting en opbergruimte (i66, i96)
Gelaagde tafel met massief houten
lijstwerk (NACARAT), of platte rand DUO
3D (BELLAGIO)
Voet voor spots onder de bovenkastjes
met geïntegreerde USB-aansluiting
en dimmer
Rugleuningen bank met magneten
voor een snelle omvorming van de
plaatsen in de rijrichting
KEUKEN

 ebogen design keukenblok
G
Ladefronten in glanzend wit
met geïntegreerde matzwarte
handgrepen
Laden met sluiting met elektrische
centrale vergrendeling
Verlichting onder het werkblad
Bekleding voor het keukenvenster
in wit plexiglas met glansafwerking
met geïntegreerde kruidenrekjes
en stopcontacten van 230 V en 12 V
Verlengstuk werkblad aan de kant van
het keukenblok (i66, i96)

De complete lijst met uitrustingen vindt
u terug in de technische gids op onze
website.

 fneembaar plateau tussen de keuken
A
en de salon (i190)
Ruime koelkast 171 l met platte deur
met dubbel scharnier (openen naar
links of naar rechts)
TEC-Tower: combinatie van koelkast
en oven (i190)
Kookplaat van geribbeld rvs
met 2 pitten met afzonderlijke zwarte
afdekplaten en piëzo-ontsteking
(optie 3 pitten)
Ingebouwde keukendampkap
met ledverlichting
Keukenkraan in verchroomd messing
met keramische aanzet
BADKAMER

 ieuw motief laminaatafwerking
N
douche
Rechthoekige thermogevormde
wastafel met mengkraan in messing
met keramische aanzet
Lichtkoepel in cabine met muggenhor,
verduistering en waslijn
Accessoires badkamer met chroom
afgewerkt
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk
wc ruimte met cassettetoilet
SL AAPRUIMTE

 wevend kledingkasten met gebogen
Z
deur en push-lock sluitsysteem
(i96, i190)
Design nachtkastjes met open nissen
met USB- en 12 V-aansluitingen
(i96, i190)
Indirecte verlichting van de
bovenkastjes (i96, i190)
Hoofdeinde met indirecte verlichting
en stofbekleding
Vast bed met aluminium kader en
meervoudige meeverende latten en
veerkrachtige BULTEX® schuimmatras
Intrekbare lattenbodem centraal bed
E
 lektrisch in hoogte verstelbaar
(30 cm) centraal bed met grote bergruimte
Opberglade aan de voorkant van het
centraal bed
Plaats voort 2de tv in slaapruimte
met voorbekabeling 12 V - coaxiaal HDMI
UITRUSTING VAN DE CHASSIS

Elektrische stuurbekrachtiging
 chteruitkijkspiegels type busspiegel:
A
elektrisch, zelfontdooiend en
dubbel zicht (vaste groothoeklens)/
tweekleurig
Daglichten met ledlampen
Centrale vergrendeling voor de deur
van de woonruimte en de bestuurder
Functie « coming home » met luifellamp
die automatisch oplicht en elektrische
trede die uitklapt

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
** Reliëf indien leren bekleding.
*** Exclusief voor het sfeerdesign AUSTIN.
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EXECUTIVE
PA K K E T

UITRUSTING VAN DE CABINE

100% digitaal dashboard
Draaibare cabinezetels AGUTI bekleed met stof woonruimte
Bed in de cabine met lattenbodem, BULTEX®-schuimmatras
met vijzels ondersteund kantelsysteem (elektrisch op i190)
Centrale vergrendeling van bed in cabine (niet compatibel met bed
in cabine met elektrische kantelfunctie)
Nieuw onderkant van bed in cabine met stoffen bekleding
en geïntegreerde spots met « coming home » functie
Het bed in de cabine werd opgenomen in het vloeiende lijnenspel van
het meubilair
Bekleding voor het dashboard in carbonstijl met witte sierstiksels
op inzetstukken in zwart leer
Deur van de bestuurder met elektrische ramen, sequentiële aandrijving
Borduurwerk** op de hoofdsteun van de cabinezetels***

OPTIONEEL
NOG COMPLETERE
UITRUSTINGEN

Geïntegreerde achteruitrijcamera
met nachtzicht

UITRUSTING VAN DE WOONRUIMTE

Voorinstallatie LITHIUM - SUPER B READY-accu
Hordeur woonruimte
Buitendouche warm water, koud water
Afvoer van afvalwater dankzij de elektrische klepregeling in het laadruim
IBS: geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer (i190)

DAB ALPINE® multimediastation
met 6,9-inch scherm en de functies APPLE
CAR PLAY/ANDROID AUTO
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting

De modellen i66 en i96 beschikken over een uitgebreide
uitrusting, voorbehouden aan de speciale serie 60 EDITION.

Topdekmatras met traagschuim voor vast
bed

Zie bladzijden 8 tot 13 van deze catalogus voor meer informatie.

Stuur en versnellingspook in leder
Bedieningen op het stuur voor ALPINE®
radio
Bedieningen radio (ON/OFF, volume
en zenders) met bedieningsfuncties in het
woongedeelte
Elektrisch isothermisch glijdend rolluik voor
voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag
(zonnescherm) en laag/hoog (zicht)
ESC met Anti Slip Regulation, Roll Over
Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten
op een helling), stabilisatiesysteem in
geval van zijwind, stabiliteitscontrole met
aanhangwagen, automatisch remmen na
een botsing

DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

Optimale opbergruimte die maximaal doorloopt, zowel van buitenals van binnenuit toegankelijk
Verwarmde dubbele bodem met verlichting
Verwarmde tanks (zowel proper als vuil)
Woonruimte met vlakke bodem, zonder binnentrapjes
Verbeterde geluidsisolatie
Isolatie tegen koude en warmte, waardoor er altijd een aangename temperatuur
in de woonruimte heerst
Extra opbergruimte in de woonruimte (alle technische onderdelen bevinden zich
in de dubbele bodem)
Verlaagd zwaartepunt voor een optimale wegligging
Hoogwaardige binnenbekleding TITAN voor een langere levensduur

Stabilisatie steunen
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

ISOTHERMISCH GLIJDEND ROLLUIK VOOR VOORRUIT, DUBBEL GEPLOOID
EXECUTIVE PAKKET

Hoog/laag (zonnescherm).

Laag/hoog (zicht).
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SERIE DISTINCTION

Mistlampen

886F
i96

i96
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EEN STERRENKEUKEN
Volledig in lijn met de tijd, de keuken van de modellen van de Serie
DISTINCTION hebben een gebogen design met vloeiende lijnen.
De bediening van de laden wordt vergemakkelijkt door een
gecentraliseerd elektrisch sluitsysteem. Geniet bovendien van een
TEC-Tower (koelkast en ovencombinatie) voor het model i190.

EEN UNIEK SFEERDESIGN
De sfeerdesigns BELLAGIO en NACARAT zijn beschikbaar voor
de Serie DISTINCTION.
Welk sfeerdesign u ook kiest, met bovenkastjes in witte glanslak
en hangende opbergvakjes kunt u alvast rekenen op eigentijds
meubilair van topdesign.

De modellen van de Serie DISTINCTION introduceren een volledig
nieuwe achterzijde. De vakkundige mix van materialen, vormen
en kleuren zal u niet onverschillig laten.

i96
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SERIE DISTINCTION

EEN UNIEK
BUITENAANZICHT

i66

i66

i66
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SERIE DISTINCTION

i190

i190
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INTEGRAALCAMPERS OP FIAT AL-KO CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G

CONSTRUCTIE

 innenhoogte XL: 2,08 m
B
in de salon en 1,98 m in de slaapruimte
Volledige isolatie van de
chassisonderdelen in de dubbele bodem
met XHP-bekleding
100% schokbestendig polyester:
dak, zijwanden en ter bescherming
van de onderbouw
Dak met overkapping
Carrosseriestructuur (dak, zijwand,
vloer) 100% polyurethaan
Opbergruim in uiterst bestendig PU
AL-KO chassis met dubbele achteras
en onafhankelijke wielophanging
Styrofoam® isolatie 30 mm
CARROSSERIE EN OPENINGEN

Achterzijde gegoten stuk
Aluminium trimlijst onderkant
carrosserie
XL deur gasruimte: gemakkelijkere
toegang tot de gasflessen
Ronde vormen aan de buitenkant
Radiatorgrille met pure lijnen
Unieke buitendecoratie geïnspireerd
door carbonvezel
Ramen woonruimte
met kader in polyurethaan en dubbele
beglazing, met rolluik en muggenhor
Deur woonruimte met 2-puntssluiting,
vast raam en geïntegreerde vuilnisbak
Deur woonruimte XL: 625 mm
Elektrische trede naar woonruimte
Vijzels deurtjes bergruimte
Handvaten van laadruimte met
drukknopen ingewerkt in de klapdeurtjes
met 2 vergrendelingspunten
VERWARMING

 entrale verwarming ALDE
C
Confort Plus Arctic
Verwarming ALDE onder de zitplaatsen
in de cabine
Expansievat voor ALDE met grote
capaciteit
Schoonwater- en afvalwatertanks
ingebouwd onder de dubbele
verwarmde bodem
Automatische omkeerschakelaar voor
gas met anticrashsysteem

OPBERGVAK BUITEN MET
SCHUIFDEUR

(i1066 & i1090)

OPBERGRUIMTE

KEUKEN

 ubbele bodem voor XL opbergvolume
D
met toegang langs binnen en buiten
Verwarmde dubbele bodem
met verlichting
Verwarmde bergruimte/garage
Dubbele bodem voor opbergruimte
met ingebouwde externe schuiflade
Opbergluiken binnenin op scharnieren
Opbergluik voor schoenen onder trede
in de woonruimte
Grote dressing en extra lade (i1066)
Extra kledingkast in slaapkamer (i1090)
SFEERDESIGN

 eubilair BELLAGIO:
M
- Zwevend opbergvakje keuken/salon
met gelakte omlijsting
- Gordijnen en overgordijnen
op verlichte roeden
NACARAT meubilair:
- Zwevend opbergvakje keuken/salon
met massieve omlijsting
met vernisafwerking
- Overgordijnen met TEP*
gordijnhaak op verlichte roeden
Bovenkastjes in witte glanslak
Bovenkastjes met push-lock sluitsysteem
Onderkant van bed in cabine met TEP*bekleding, sierstiksels en ledverlichting
Sfeerverlichting 100% led in salon,
keuken en slaapruimte
Dimmer voor indirecte verlichting
in salon en slaapkamer
Plafondbekleding in soft-touch stof
SALON

 elaagde tafel laminaatafwerking in
G
helder mineraal met massief houten
lijstwerk (NACARAT), of platte rand DUO
3D (BELLAGIO)
In hoogte verstelbare hoofdsteunen
Armsteun voor de bank in de salon
Lichtkoepel in de salon met TEP*
bekleding met indirecte verlichting
Voet voor spots onder de bovenkastjes
met geïntegreerde USB-aansluiting en
dimmer
Rugleuningen bank met magneten
voor een snelle omvorming van
de plaatsen in de rijrichting
Tv-steun elektrisch ingebouwd in bank
aan de rechterzijde
Verwarmde garderobe
met roede voor jassen
Verwarmde schoenenkast

 ekleding keukenwand met
B
ingebouwde indirecte verlichting
in de opbergruimtes
Bekleding design keukenwerkblad
met indirecte verlichting en ingelegd
afdruiprooster
Glazen kookplaat met 2 pitten en
piëzo-ontsteking en 1 inductiekookplaat
1400 W**
Ingebouwde keukendampkap
met ledverlichting
Afneembaar plateau tussen de keuken
en de salon
Kraan in messing met keramische
aanzet en sproeikop
Laden met elektrische centrale
vergrendeling
Uitschuifbare mand en handdoekenrek
Ruimte voor koffiemachine Nespresso®
KRUPS INISSIA**
TEC-Tower: koelkast en ovencombinatie
Ruime koelkast 171 l met platte deur
met dubbel scharnier (openen naar
links of naar rechts)
BADKAMER

 ieuw motief laminaatafwerking
N
douche
Handdoekhouder met convectoren aan
achterzijde
XL douchecabine met dubbele glazen
deur
Doucherooster type teak
Lichtkoepel in cabine met muggenhor
en verduistering
Rechthoekige thermogevormde
wastafel met muurmengkraan
in messing en keramische aanzet
SL AAPRUIMTE

 wevend kledingkasten met gebogen
Z
deur en push-lock sluitsysteem (i1090)
Design nachtkastjes met open nissen
met USB- en 12 V-aansluitingen (i1090)
Indirecte verlichting van de
bovenkastjes (i1090)
Hoofdeinde met indirecte verlichting
en stofbekleding
Hoofdeinde schuin elektrisch
verstelbaar op vast bed
Vast bed met matras in aluminiumkader
met multidirectionele veren
Elektrisch in hoogte verstelbaar (30 cm)
centraal bed met grote bergruimte
Opberglade aan de voorkant
van het centraal bed
Lichtkoepel in de slaapruimte met
TEP*-bekleding en indirecte verlichting
Tv-meubel 24-inch met HDMIvoorbekabeling

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
** Werkt alleen op 230V.
*** Reliëf indien leren bekleding.
**** Exclusief voor het sfeerdesign AUSTIN.

De complete lijst met uitrustingen vindt
u terug in de technische gids op onze
website.
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EXECUTIVE
PA K K E T

UITRUSTING VAN DE CHASSIS

Elektrische stuurbekrachtiging
 chteruitkijkspiegels type busspiegel: elektrisch, zelfontdooiend
A
en dubbel zicht (vaste groothoeklens)/tweekleurig
Daglichten met ledlampen
Centrale vergrendeling voor de deur van de woonruimte
en de bestuurder
Functie « coming home » met luifellamp die automatisch oplicht
en elektrische trede die uitklapt
Velgen FIAT in lichte legering 16"

OPTIONEEL
NOG COMPLETERE
UITRUSTINGEN

UITRUSTING VAN DE CABINE

1 00% digitaal dashboard
Draaibare cabinezetels AGUTI bekleed met stof woonruimte
Borduurwerk*** op de hoofdsteun van de cabinezetels****
XL bed in de cabine met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras,
met elektrische vijzels ondersteund kantelsysteem
Bekleding voor het dashboard in carbonstijl met witte sierstiksels
op inzetstukken in zwart leer
Bekerhouders
Deur van de bestuurder met elektrische ramen, sequentiële
aandrijving
Zijramen cabine met dubbele beglazing (behalve de chauffeursdeur)


Achteruitrijcamera
met dubbel zicht
met nachtzicht

ALPINE
DAB® multimediastation
met 6,9-inch scherm en de functies
APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting

UITRUSTING VAN DE WOONRUIMTE


Topdekmatras
met traagschuim voor vast
bed

Hordeur woonruimte
Buitendouche warm water, koud water
Afvoer van schoon water en afvalwater dankzij de elektrische
klepregeling in de technische ruimte
LITHIUM-accu 90 Ah - SUPER B EPSILON woonruimte
IBS: geeft onmiddellijk de resterende autonomie van de accu weer

Stuur en versnellingspook in leder

Bedieningen
op het stuur voor ALPINE®
radio

Bedieningen
radio (ON / OFF, volume
en zenders) met bedieningsfuncties in het
woongedeelte

Elektrisch
isothermisch glijdend rolluik voor
voorruit, dubbel geplooid: hoog/laag
(zonnescherm) en laag/hoog (zicht)

DESIGN ACHTERZIJDE IN ÉÉN GEGOTEN STUK


ESC
met Anti Slip Regulation, Roll Over
Mitigation, Hill Holder (hulp bij het starten
op een helling), stabilisatiesysteem in
geval van zijwind, stabiliteitscontrole met
aanhangwagen, automatisch remmen na
een botsing
Stabilisatie steunen specifiek voor PL
2e sleutel met afstandsbediening (PLIP)

Met geïntegreerde lichten.
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SERIE DISTINCTION

Mistlampen

EEN ONGEËVENAARDE
UITRUSTING
Op de modellen i1066 en i1090 komt het beste van het expertise
van RAPIDO samen. Het grote aantal uitrustingen dat voorzien
werd op deze twee modellen zal u toelaten om van uw reis te
genieten in de beste omstandigheden: een dubbele XL bodem
voor opbergruimte, een ingebouwd elektrisch tv-meubel,
voorziening voor een koffiemachine...

EEN DUURZAME
CONSTRUCTIE
De i1066 en i1090 rusten beide op een Fiat AL-KO chassis met
dubbele as. Dankzij hun unieke ontwerp beschikken ze over
exclusieve kenmerken: XL binnenhoogte, ALDE-verwarming
onder de zitplaatsen in de cabine, volledige isolatie van de
chassisonderdelen in de dubbele bodem met XHP-bekleding...

i1090

i1090
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i1090

81

i1090

SERIE DISTINCTION

SERIE
M

D E P E R F E C T E C O M B I N AT I E

VA N I N N OVAT I E
EN CHARME

De serie M is geïnspireerd op onze mooiste modellen
en luidt de comeback in van de MERCEDES Sprinter
bij RAPIDO. Deze serie is beschikbaar in twee
indelingen, met XXL bed en twee bedden (litsjumeaux), en zal u verrassen met zijn premium
82

uitrustingen en karakteristieke stijl. Een strakke
en kenmerkende voorkant, een exclusief interieur
en een dashboard zoals in een auto. Kiezen voor
de Serie M is zeker zijn van de reis van uw leven.
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SERIE M

INTEGRAALCAMPERS OP MERCEDES AL-KO CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

M66

119 cm

2+2*

5

2+2
2+1**

5

2+2
2+1**

Hoge
bedden

ALDE
optie

7,54 m x 2,35 m

ALDE
optie

7,54 m x 2,35 m

M96

2+2*

XXL

DUBBELE BODEM VOOR OPBERGVOLUME

* Plaatsen met gordel ; het aantal plaatsen volgens kentekenbewijs vindt u terug in de technische gids op onze website.
** Optioneel zonder bed in cabine.
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WE L KO M
I N H E T U N I V E R S U M VA N D E S E R I E M
Kiezen voor een model van de Serie M is kiezen voor de beste technologieën, een buitengewoon chassis
en een unieke rijervaring.

MULTIMEDIASYSTEEM DAB
MERCEDES MBUX 10,25"*

STUUR MET DIVERSE FUNCTIES VERSTELBAAR
IN HOOGTE EN IN HOEK*

Het multimediasysteem MBUX met touchscreen van 10,25" voldoet
aan alle eisen inzake infotainment, navigatie en communicatie
aan boord.
Op het scherm ziet u ook de beelden van de achteruitrijcamera.

Met dit stuur kunt u de boordcomputer, de voertuigfuncties
en de multimediasystemen comfortabel bedienen zonder dat
u uw handen van het stuur moet nemen.

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK
9G TRONIC (OPTIE)

STARTFUNCTIE
ZONDER SLEUTEL KEYLESS-GO*

De negen versnellingen maken een laag toerental mogelijk
zodat het brandstofverbruik lager ligt en er minder lawaai
geproduceerd wordt. Elke verandering van versnelling is dankzij het
perfecte ontwerp nauwelijks waarneembaar.

Dankzij de KEYLESS-GO functie kunt u de motor zonder sleutel
starten met een druk op de betrokken knop terwijl u het koppelingsof rempedaal ingedrukt houdt.
Met dit onderdeel kunt u ook de Stop & Start functie beheren.

De Serie M van RAPIDO biedt u de beste technologieën
voor het hoogste rijcomfort:
Elektrische parkeerrem*
ABS (antiblokkeersysteem), ASR (Anti Slip Regulation), EBV
(elektronische remkrachtverdeler), ESP (Electronic Stability
Program)
Hill Holder
Cruise control TEMPOMAT met begrenzer
Automatische inschakeling van de grootlichten*
Stabilisatiesysteem in geval van zijwind*
Automatische bandenspanningscontrole (optie)

* Pack M
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SERIE M

RIJHULPSYSTEMEN

INTEGRAALCAMPERS OP MERCEDES AL-KO CHASSIS MET BREDERE SPOORBREEDTE ACHTER EN DUBBELE BODEM VOOR OPBERGRUIMTE

S TA N D A A R D U I T R U S T I N G
STRAKKE VOORKANT
CONSTRUCTIE

Daglichten met led en sportieve grille.

100% schokbestendig polyester:
dak, zijwanden en onderbouw ter
bescherming van de bodem
Carrosseriestructuur van de bodem
met polyurethaan
Opbergruim in uiterst bestendig PU
AL-KO chassis met onafhankelijke
wielophanging
Styrofoam® isolatie
CARROSSERIE EN OPENINGEN

Strakke voorkant met daglichten
met ledlampen
Exclusieve buitendecoratie
Exclusieve achterkant
Designachterstijlen met geïntegreerde
lichten
Ramen woonruimte met kader in
polyurethaan en dubbele beglazing,
met rolluik en muggenhor
Elektrische trede naar woonruimte
Indirecte verlichting van de trede naar
de woonruimte die automatisch oplicht
bij het openen van de deur
Deur woonruimte met 2-puntssluiting,
vast raam en geïntegreerde vuilnisbak
Deur woonruimte L: 540 mm
Vijzels deurtjes bergruimte
Handvaten van laadruimte
met drukknopen ingewerkt
in de klapdeurtjes met 2
vergrendelingspunten
VERWARMING

ALDE Confort Plus Arctic
verwarmingssysteem in optie
TRUMA Combi 6 verwarmingssysteem
met CP PLUS bedieningspaneel
Verwarming in de poot van de salontafel
(niet bij de uitschuifbare poot)
(indien ALDE)
iNet voor de regeling op afstand van uw
verwarmingssysteem
Extra verwarming Mercedes
(indien ALDE)
TRUMA-verwarmingskanaal voorruit
om condensvorming tegen te gaan
(niet compatibel met WEBASTOverwarming)
Automatische omkeerschakelaar voor
gas met anticrashsysteem
OPBERGRUIMTE

Dubbele bodem voor opbergvolume
met toegang langs binnen en buiten
Verwarmde dubbele bodem
met verlichting
Verwarmde bergruimte/garage

SFEERDESIGN

Exclusief meubilair DUNA:
- Lichte en moderne kleuren
- Donkere laminaatafwerking op het
keukenwerkblad en helder mineraal
op de salontafel
- Gordijnen en overgordijnen
NACARAT meubilair:
- Contrasterende en warme kleuren
- Laminaatafwerking in helder mineraal
op het keukenwerkblad
en de salontafel
- Overgordijnen met TEP*
gordijnhaak op verlichte roeden
Bovenkastjes in witte glanslak
Bovenkastjes met push-lock sluitsysteem
Onderkant van bed in cabine met TEP*bekleding, sierstiksels en ledverlichting
Sfeerverlichting 100% led in salon,
keuken en slaapruimte
Dimmer voor indirecte verlichting
in salon en slaapkamer

KEUKEN

Gebogen design keukenblok
Ladefronten in glanzend wit
met geïntegreerde matzwarte
handgrepen
Laden met sluiting met elektrische
centrale vergrendeling
Verlichting onder het werkblad
Bekleding voor het keukenvenster
in wit plexiglas met glansafwerking
met geïntegreerde kruidenrekjes
en stopcontacten van 230 V en 12 V
Verlengstuk werkblad aan de kant
van het keukenblok
Ruime koelkast 171 l met platte deur
met dubbel scharnier (openen naar
links of naar rechts)
Kookplaat van geribbeld rvs
met 2 pitten met afzonderlijke zwarte
afdekplaten en piëzo-ontsteking
(optie 3 pitten)
Keukenkraan in verchroomd messing
met keramische aanzet
BADKAMER

Nieuw motief laminaatafwerking
douche
Rechthoekige thermogevormde
wastafel met mengkraan in messing
met keramische aanzet
Douchekolom met plexibekleding in
leigrijs en indirecte verlichting op maat
Lichtkoepel in cabine met muggenhor,
verduistering en waslijn
Accessoires badkamer met chroom
afgewerkt
Thermogevormd onderhoudsvriendelijk
wc ruimte met cassettetoilet
SL AAPRUIMTE

SALON

Transformatie voor de plaatsen
in de rijrichting met naar elkaar
gerichte zitbanken in de salon
Armsteun voor de bank in de salon
Lichtkoepel in de salon met TEP*bekleding en indirecte verlichting
Vlotte circulatie in het salongedeelte
(zonder opstapje)
Nieuw geïntegreerd tv-meubel voor
een 32-inch ﬂatscreen met indirecte
verlichting en opbergruimte
Gelaagde tafel met massief houten
lijstwerk (NACARAT), of platte rand duo
3D (DUNA)
Voet voor spots onder de bovenkastjes
met geïntegreerde USB-aansluiting en
dimmer
Rugleuningen bank met magneten
voor een snelle omvorming van de
plaatsen in de rijrichting

De complete lijst met uitrustingen vindt
u terug in de technische gids op onze
website.

Zwevend kledingkasten met gebogen
deur en push-lock sluitsysteem (M96)
Design nachtkastjes met open nissen
met USB- en 12 V-aansluitingen (M96)
Indirecte verlichting van de
bovenkastjes (M96)
Hoofdeinde met indirecte verlichting
en stofbekleding
Vast bed met aluminium kader
en meervoudige meeverende latten
en veerkrachtige BULTEX®
schuimmatras
Intrekbare lattenbodem centraal bed
Elektrisch in hoogte verstelbaar
(30 cm) centraal bed met grote
bergruimte
Vast XXL-bed: 160 x 198 cm (M96)
Opberglade aan de voorkant van het
centraal bed
Plaats voor 2de tv in slaapruimte met
voorbekabeling 12 V - coaxiaal - HDMI
Lichtkoepel in de slaapruimte met
TEP*-bekleding en indirecte verlichting

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
** Reliëf indien leren bekleding.
*** Exclusief voor het sfeerdesign AUSTIN.
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PA C K M

UITRUSTING VAN DE CHASSIS

 SP: Electronic Stability Program
E
Isolatie Mercedes voor de motorruimte en de bekleding
van de ondervloer
Stop & Start
Hill Holder
Cruise control TEMPOMAT met begrenzer
Achteruitkijkspiegels type busspiegel: elektrisch, zelfontdooiend
en dubbel zicht (vaste groothoeklens)/tweekleurig
Centrale vergrendeling voor de deur van de woonruimte
en de bestuurder
Functie « coming home » met luifellamp die automatisch oplicht
en elektrische trede die uitklapt

OPTIONEEL
NOG COMPLETERE
UITRUSTINGEN

Multimediasysteem MERCEDES
MBUX 10,25" met GPS-navigatiesysteem
en DAB-technologie

UITRUSTING VAN DE CABINE

 raaibare cabinezetels AGUTI bekleed met stof woonruimte
D
Bed in de cabine met lattenbodem, BULTEX® schuimmatras,
met vijzels ondersteund kantelsysteem
Centrale vergrendeling van bed in cabine
Deur van de bestuurder met elektrische ramen
Instrumenten met chroom omrand
Borduurwerk** op de hoofdsteun van de cabinezetels***


Stuur
met diverse functies verstelbaar
in hoogte en in hoek
Achteruitrijcamera met controlescherm
in dashboard ingebouwd

UITRUSTING VAN DE WOONRUIMTE

Airconditioning cabine TEMPMATIC
met semi-automatische regeling

 oorbekabeling LITHIUM-accu - SUPER B READY in de woonruimte
V
Hordeur woonruimte


Stuur
en versnellingspook in leder (enkel
stuur bij automatische versnellingsbak)

Opbergvakjes
met neerklapbare deksels
centraal en opzij
Elektrische parkeerrem

ISOTHERMISCH GLIJDEND ROLLUIK VOOR VOORRUIT,
DUBBEL GEPLOOID

Mistlampen

PACK M


Automatische
inschakeling van de
grootlichten
Stabilisatiesysteem in geval van zijwind
Starten zonder sleutel
Brandstoffilter met waterafscheider
Bestuurdersdeur met 2-puntssluiting
Design dampkap met touchscreen

Isothermisch
glijdend rolluik voor voorruit,
dubbel geplooid: hoog/laag (zonnescherm)
en laag/hoog (zicht)

SERIE M

Omhoog/omlaag (zonnescherm).

Laag/hoog (zicht).
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M66

M66
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EEN EXCLUSIEF
SFEERDESIGN VOOR SERIE M
De Serie M heeft als enige serie bij RAPIDO een eigen sfeerdesign:
DUNA. Het sfeerdesign DUNA, uitgesproken modern dankzij
de horizontale houtnerven, speelt in op het contrast tussen de
materialen voor een elegant sfeerdesign. Er werd ook een TEP*bekleding ontwikkeld speciﬁek voor de serie M: de bekleding
TORONTO.

KEUZE UIT TWEE
SFEERDESIGNS
U hebt de keuze tussen twee sfeerdesigns: het heldere DUNA of
het warme NACARAT. Welk sfeerdesign u ook kiest, u zult genieten
van bovenkastjes in glanzend wit met strakke, luchtige lijnen.

EEN UITZONDERLIJK
DESIGN

M66

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
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SERIE M

De modellen van de Serie M lijken op een echte wagen. De
voorkant weerspiegelt de exclusiviteit van MERCEDES en de
knowhow van RAPIDO. De achterkant is eveneens uniek dankzij
de designstijlen.

M96
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M96
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M96

SERIE M

M96

DE PERFECTE

R E I S O M S TA N D I G H E D E N

De standaarduitrusting van onze voertuigen is
bijzonder ruim opgezet. Van alle soortgelijke
producten die er op de markt te vinden zijn, biedt
deze de meeste mogelijkheden.
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We beseffen dat onze klanten vooral kiezen voor
onze kwaliteitsvolle voertuigconstructie. Daarom
sensibiliseren we onze teams voortdurend over de
kwaliteitseisen van RAPIDO.

EEN NETWERK
VA N 1 5 7
VE R KO O P P U N T E N
RAPIDO HEEFT ZIJN DEALERS STRENG
GECONTROLEERD OP DE KWALITEIT
VAN HUN SERVICE.

DE BIJGEWERKTE LIJST MET
DISTRIBUTEURS IS BESCHIKBAAR OP
WWW.RAPIDO.FR
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ONDERSTEL
& VEILIGHEID
ACCUSCHAKEL AAR
ONDERSTEL

AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK
MET 9 VERSNELLINGEN

ACTIEVE
AFSTANDSREGELING DISTRONIC

De accuschakelaar is toegankelijk vanuit
de stuurcabine en stelt u in staat de accu
gemakkelijk los te koppelen van het onderstel
als uw voertuig langere tijd niet wordt gebruikt.

Een volautomatische versnellingsbak
voor een groter koppelbereik en meer
rijcomfort dankzij de 9 versnellingen.

De actieve afstandsregeling DISTRONIC
assisteert u door de afstand tot
de voorligger automatisch te regelen.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

C, 6F, 8F, 80dF,
DISTINCTION
(vereist velgen van 16")

ESC

Bevat ESC met Anti Slip Regulation, Roll
Over Mitigation, Hill Holder (hulp bij het
starten op een helling), stabilisatiesysteem
in geval van zijwind, stabiliteitscontrole met
aanhangwagen, automatisch remmen na een
botsing.

ANTI SLIP REGULATION (ASR)

M

M

TRACTION+
MET HILL DESCENT CONTROL

PAKKET
SAFETY

In modder, sneeuw, zand of gras,
de Traction+ neemt het koppel weg van het
wiel dat glijdt en brengt dit naar het wiel met
een betere grip. De Hill Descent Control zorgt
ervoor dat de gewenste snelheid bij afdalingen
aangehouden kan worden zonder dat u
voortdurend hoeft te remmen.

Om u te helpen tijdens uw traject, omvat
het PAKKET SAFETY de volgende onderdelen:
Noodremsysteem met cameradetectie
van voetgangers, fietsers en voertuigen
Waarschuwing bij het onbedoeld verlaten
van de rijstrook

TRACTION+

Intelligente inschakeling
van de grootlichten
Herkenningssysteem voor
verkeersborden
Regen- en lichtsensor

ROLL OVER MITIGATION (ROM)

HILL DESCENT CONTROL

C, 6F

EASY DRIVING PAKKET

Het is een echte rijhulp en bestaat uit een
intelligente adaptieve cruise control met:

HULP BIJ HET STARTEN OP EEN HELLING
(HILL HOLDER)

Herkenningssysteem voor
verkeersborden

80dF, DISTINCTION
C, 6F, 8F

Detectie van slaperigheid
van de bestuurder
C, 6F

ADVANCE SAFETY PAKKET

Dit pakket combineert de elementen uit
het pakket Safety en Easy Driving.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

C, 6F

Serie

Optie

Pack
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VERGRENDELEN/
ONTGRENDELEN EN
STARTEN ZONDER SLEUTEL

MISTLICHTEN
MET DIRECTIONELE
VERLICHTING

100% LEDVERLICHTING
VOORAAN MET DYNAMISCH
KNIPPERLICHT

100%
DIGITAAL
DASHBOARD

Een functie waarmee het voertuig
kan worden betreden, vergrendeld
en gestart zonder sleutel.

Licht automatisch op wanneer
u het stuur draait of een
richtingaanwijzer bedient.

30% efﬁciënter dan
halogeenverlichting. Uitgerust
met dynamisch knipperlicht.

Groot 7-inch digitaal kleurenscherm
voor een gemoderniseerde look en
betere toegang tot informatie over
uw voertuig.

C, 6F

C, 6F

C, 6F

DISTINCTION

M (alleen starten zonder sleutel)

C, 6F, 8F, 80dF

ELEKTRISCHE PARKEERREM

PAKKET MACADAM *

De klassieke handrem met hefboom
is vervangen door een elektrische
schakelaar voor een optimaal
gebruik.

C, 6F (behalve 665F), 8F

PAKKET CONNECT *

Elektrische parkeerrem
DAB ALPINE® multimedia
navigatie met groot 9-inch
aanraakscherm, navigatie van
TomTom® en de functies APPLE
CAR PLAY/ANDROID AUTO
100% digitaal dashboard
Vergrendelen/ontgrendelen en
starten zonder sleutel (behalve 8F)

PAKKET ALL BL ACK

Pakket Macadam
Stuur en versnellingspook in leder
Bediening aan het stuur voor
radio
Airconditioning cabine
automatisch
Inductielader voor smartphone

C, 6F (behalve 665F), 8F

100% ledverlichting vooraan
met dynamisch knipperlicht
FIAT velgen van lichte legering 16"
(+ 4,5 cm hoogte voertuig)
(standaard voor 666F, 696F)
Mistlichten met directionele
verlichting
Platte skid in zwart

C, 6F

C, 6F (behalve 665F), 8F

M

VELGEN **

Voor een persoonlijke touch zijn de volgende velgen als optie leverbaar:
1

FIAT velgen in lichte legering 15" LIGHT (3,5 T of 3,65 T)

2

FIAT velgen in lichte legering 16" LIGHT (handgeschakelde versnellingsbak 3,5 T of 3,65 T): +4,5 cm hoogte voertuig

3

FIAT velgen in lichte legering 16" HEAVY (4,4 T, 4,5 T of 5 T)

4

MERCEDES velgen in lichte legering 16" LIGHT (3,5 T)

5

MERCEDES velgen in lichte legering 17" HEAVY (4,2 T of 4,5 T)

1

2

C, 656F, 665F, 686F, 8F

3

666F, 696F, 8066dF, 8096dF, i66, i96
C, 656F, 665F, 686F, 8F, 8065dF,
8086dF

* Beschikbaar vanaf begin 2022.
** Modellen kunnen mogelijk evolueren in de loop van de Collectie.

4

Indien HEAVY: 666F, 696F, 8066dF,
8096dF, i66, i96,
i190, i1066, i1090
665F, 686F, 8F (behalve 854F, 855F),
8065dF, 8086dF
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5

M

M

CAMPERLEVEN,
V E R WA R M I N G , A U D I O E N V I D E O
IBS (INTELLIGENT BATTERY SYSTEM)

TOPDEKMATRAS MET TRAAGSCHUIM

Dit systeem biedt informatie (resttijd) over de autonomie van uw accu
in de woonruimte in functie van uw huidig energieverbruik.

Topdekmatras met traagschuim voor een mooie look, bescherming
en comfort. Als u slaapt sluit de matras nauw aan op uw lichaam, wat
een omhullend effect biedt.

i190, i1066, i1090

C, 6F, 8F, 80dF, M
DISTINCTION

VAST TAPIJT IN CAMPER

ZONDER BED IN CABINE

Lichter tapijt voor nog meer helderheid.

Met salontafel met uitschuifbare voet voor de plaatsing van het bed.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

8F (behalve 854F), 80dF, DISTINCTION (behalve i1066, i1090), M

ROLLUIK IN CABINE

Rolluik voorruit en zijramen cabine isothermisch dubbel geplooid
met cassette.

Isothermisch rolluik, dubbel geplooid:
hoog/laag (zonnescherm) en laag/hoog (zicht).

C, 6F

8F, 80dF, DISTINCTION, M
Elektrisch: DISTINCTION

Serie

Optie

Pack
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DEKZEIL TEGEN VORST

WEBASTO CABINEVERWARMING

Dit isothermische dekzeil garandeert een optimale bescherming
in zowel de winter als de zomer. Deze beschermt perfect tegen
temperatuurschommelingen van het voertuig en het beslaan van de
voorruit.

Deze luchtverwarming haalt haar energie uit de brandstof van het
voertuig (diesel). Het lage verbruik is vooral gunstig als de motor
langdurig uit staat (‘s nachts, lange pauzes), zodra de verwarming wordt
aangezet stijgt de temperatuur snel door warmteafgifte waardoor de
binnentemperatuur snel aangenaam wordt. De cabineverwarming is
aanvullend op de TRUMA of ALDE verwarming.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

8F, 80dF, DISTINCTION, M

VLOERVERWARMING

VERWARMDE VLOERBEDEKKING ALDE CABINE

Zorgt voor een aangename vloer, heerlijk warm aan uw voeten en biedt
dus extra comfort.
Geïntegreerde elektrische composietﬁlm in de bodem. Werkt op 230 V.
Met water verwarmde bodemplaat verbonden aan het ALDEverwarmingssysteem.

Vul het ALDE-verwarmingssysteem van het voertuig aan met deze
verwarmde vloerbedekking voor de cabine (ALDE-verwarming vereist).
Een innoverend systeem dat de ALDE-verwarming koppelt aan het vast
tapijt in de cabine. Zo wordt de warmte gelijkmatig verdeeld en ontstaan
geen koudebruggen meer!

C, 6F, 8F
8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION, M

665F, 8065dF, 8066dF, 8096dF, DISTINCTION, M

DAB ALPINE ® TOMTOM ® MULTIMEDIA NAVIGATIE
MET GROOT 9-INCH AANRAAKSCHERM

SYMPHONIE
AUDIOPAKKET *

De Navi-Truck PIONEER® systemen geven de speciﬁeke routes aan die
zijn ontwikkeld op basis van de hoogte, het gewicht, de lengte en de
breedte van het voertuig. Met de functies APPLE CAR PLAY/ANDROID
AUTO.

Dit pakket bestaat uit:
1 bassbox
2 extra boxen in de salon
2 extra boxen in de slaapkamer
Het geluid wordt harmonieus verdeeld
over de hele ruimte en levert een prachtige luisterkwaliteit op.

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION

C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M

* Moet bij de fabriek worden besteld.

97

B E PA A L U W S F E E R D E S I G N E N

G E E F U W R A P I D O E E N P E R S O O N L I J K T I N TJ E !
ZET UW RAPIDO NAAR UW HAND EN KIES UIT DE VERSCHILLENDE SFEERDESIGNS VOOR MEUBILAIR EN
BEKLEDING. COMBINEER ONZE VERSCHILLENDE SFEERDESIGNS OM EEN RAPIDO TE ONTWERPEN DIE BIJ U PAST!

MEUBILAIR
B E L L AG I O

N A C A R AT

DUNA

N A C A R AT

C*, 6F,
8F, 80dF**

DISTINCTION**

M

* Zonder opbergvak op serie C.
** Andere afwerking op de modellen van 60 EDITION (NACARAT).
*** Verkrijgbaar met bovenkastjes in witte glanslak (optioneel).

VO L L E D I G I N H A R M O N I E
B E L L AG I O

N A C A R AT

DUNA

DONKER

HELDER MINERAAL

DONKER

DONKER

HELDER MINERAAL

HELDER MINERAAL

LAMINAATAFWERKING
KEUKENWERKBLAD

LAMINAATAFWERKING
SALONTAFEL

* i1066, i1090: HELDER MINERAAL.
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BEKLEDING
B E K L E D I N G I N S TO F

BEKLEDING IN LEDER

TEP-BEKLEDING*

KUSSENS DIE PASSEN
BIJ DE GEKOZEN STOFFEN
BEKLEDING
Een set van 3 kussens met de unieke
bijpassende RAPIDO designs voor
uw bekleding.
De perfecte aanvulling voor
uw interieurbekleding die het
geheel afmaakt.

SERIE
C

SERIE
6F

SERIE
8F**

SERIE
80dF

SERIE
DISTINCTION

Bonifacio

SERIE
M
-

Montréal
Milan
Toronto

-

60 Edition

-

666F, 696F

-

8066dF, 8096dF

i66, i96

-

Austin

* TEP (met polyamide geïmpregneerde stof).
** 854F: Alleen BONIFACIO of MILAAN (salon achterin = effen kleuren).

Standaard beschikbaar
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Beschikbaar tegen bijbetaling

- Niet beschikbaar

1 JAAR TELEFONISCHE BIJSTAND
7 DAGEN PER WEEK, 24 UUR PER DAG
Gratis telefonische bijstand bij aankoop van
een RAPIDO uit de Collectie 2022 aangeschaft
in Frankrijk of België.

Diagnostische telefonische bijstand voor het
chassis, het woongedeelte en de uitrustingen,
7 dagen per week, 24 uur per dag,
rechtstreeks contact met een technicus
die gespecialiseerd is in campers.

WORD GRATIS LID VAN
DE RAPIDO CLUB!

* Aan het einde van de 12 maanden wordt u voorgesteld om in te tekenen
voor hetzelfde contract van 130 € (voordeeltarief RAPIDO) of om te kiezen
voor het contract Excellence van 174 €.

COLLECTIE 2022
RAPIDO 2022

www.clubgrouperapido.com

Na levering van uw RAPIDO collectie 2022 valideert
uw distributeur de bijstand en ontvangt u een kaart
met uw abonneenummer en het telefoonnummer
dat u kunt bellen.

L E VE N , R E I Z E N , E L K A AR O N T M O E T E N

E E N B I J S TA N D
SERVICE DOOR
RAPIDO*

RCS Laval 440 234 599 - Ph.: J. GONZALEZ, P. REBMANN, Istock, Getty images, Depositphotos - Vormgeving: R. BONENFANT - LPMDC - Editie 09/2021 (NL)

Zin om de mooiste
momenten
te delen met RAPIDO?

Gedrukt in Frankrijk

MET EEN GERUST HART
OP REIS MET RAPIDO

LE VE N , R E I Z E N ,

www.rapido.fr

ELKAAR ONTMOETEN
60 JAAR FRANSE CHARME & EXPERTISE

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71
Geniet, bovenop de contractuele garantie van 2 jaar op uw voertuig en de fabrieksgarantie op de toebehoren die origineel geïnstalleerd zijn tijdens de constructie, van een garantie van 5 jaar op de waterdichtheid en de
structuur van het meubilair door jaarlijkse controles op vochtigheid van uw voertuig tijdens de eerste 4 jaren na de eerste inverkeerstelling. De garantie op de toebehoren die in concessie zijn geïnstalleerd, wordt door de
oorspronkelijke fabrikanten, volgens hun voorwaarden, via de concessiehouder verleend. De garantie op het chassis wordt rechtstreeks door de constructeur van het chassis verleend.
De verplaatsingen zijn op kosten van de klant. De campers, vans en ingerichte bestelwagens zijn ontworpen voor recreatief gebruik en zijn in geen geval bestemd voor gebruik als vaste verblijfsplaats.
Bepaalde foto’s van modellen uit deze catalogus kunnen afgebeeld zijn met bepaalde optionele uitrustingen. Niet contractuele foto’s: stilistische elementen, decoratie en accessoires niet meegeleverd. Een deel van de
productie van RAPIDO is bestemd voor de export, de kenmerken van de afgebeelde modellen kan verschillen per land; voor de exacte deﬁnitie van de verkochte modellen vragen we u om contact op te nemen met uw dealer.
RAPIDO behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan zijn modellen. Ondanks de zorgvuldige uitvoering van deze catalogus, houdt dit document geen contractuele
verplichtingen in. Uw dealer zal u graag verder helpen als u nog vragen hebt of meer informatie wenst.

