
Roller Team verden  i et klikk. Alle nyheter i sanntid, spesielle 
arrangementer og mye mer. Gå på nettet nå på PC, Nettbrett eller 

Smarttelefon og nyt Roller Team on-line:
www.rollerteam.no

SeRTifiSeRiNG 

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy
Tel. +39 0577 6501 - info@rollerteam.it - www.rollerteam.no
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Auto-Roller | Zefiro | Granduca | Magnifico | Pegaso | Livingstone

ViKTiG - All informasjon og bilder som vises her er å betrakte som 
retningsgivende og utgjør ikke kontrakts spesifikasjoner. Trigano SpA 

forbeholder seg retten til å foreta de tekniske og konfigurasjonsendringer 
som anses hensiktsmessig til sine biler og endre utstyr kjøretøyene er 

utstyrt med når som helst og uten offisiell kunngjøring. På grunn av de 
ovennevnte, all informasjon om spesifikasjoner og utstyr av enhver bobil 

må være forespurt før kjøp fra forhandler, som opptrer som eneste punkt 
referanseramme, vil bekrefte eller korrigere data publisert her, oppdatere 

kunden på de faktiske egenskaper og utstyr på kjøretøyet han / hun er 
interessert i og som forhandlingene pågår. Trigano SpA fraskriver eventuelle 

ansvar vedrørende endringer, inkludert tillegg, og / eller konverter gjort 
etter utskrift av dette dokumentet og / eller levering av kjøretøyet. Vekt og 

dimensjoner kan endres på grunn av det faktum at biler er produsert ved 
hjelp av naturlige materialer, derfor ytelse og dimensjoner kan variere i 

fabrikk produksjon med en toleranse på +/- 5%. Viktig: Valgfrie elementer 
montert er ikke inkludert i definisjonen av kjøretøyet tomvekt. Vekten må 

derfor tas med i nyttelasten. Alle brukere må justere belastningen og antall 
passasjerer båret på kjøretøyet bæreevnen minus vekten av komplementært 

utstyr installert. for brukerens sikkerhet, er du i alle fall anbefales ikke å 
overskride den teknisk tillatte totalvekt oppgitt av produsenten. Montering, 

fjerne eller endringer utført c / o uautoriserte verkstedene kan kompromittere 
sikkerheten og samtidig føre til omstøtelse av garantien.

Trigano SpA opererer med sertifisering innenfor 
Kvalitet, Miljø, Sikkerhet og   Styring System etter 
sertifiseringsorganet TÜV.
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Vegger i glassfiber og Styrofoam®.
Ingen kontakt mellom eksteriør og interiør.
Høy mattrialtetthet av ekstrudert plast som 
bidrar til å forhindre inntrenging av vann.
Styrofoam® i alle vegger gir bedre lyd og 
varmeisolering,veggkonstruksjon i syntetiske 
materialer som hindrer vanninntrenging og 
spredning av fukt. Trefri.
1  Anti-hagl Glassfiber yttervegger
2  Styrofoam®

3  Høy tetthet ekstrudert plast
4  Innvendig laminert plast med tak i pvc

Gulv i Styrofoam® med nedre og øvre glassfiber 
dekker for bedre beskyttelse, varmeisolasjon og 
motstand. Gulvtykkelse 54 mm, god motstand mot 
støt og mekanisk påvirkning.
1  Styrofoam®

2  Glassfiber dekket over og under
3  Gulvbelegg i pvc 
4  Perimetral beskyttelse i ekstrudert plastoff

Anti hagl tak i glassfiber.
Takkonstruksjon med Styrofoam for en 
bedre isolasjon og beskyttelse. 
Ekstruderte plastkomponenter i 
områder som er i kontakt med 
utsiden-ingen «kuldebro».  Trefri.
1  Anti hagl glassfiber
2  Ekstruderte plastkomponenter
3  Styrofoam®

4  Glassfiber

Protection in Evolution
EXtreme Protection System 
Roller Team  EVO Teknologi er utviklet med 
tanke på holdbarhet, komfort og kvalitet 
i alle ledd. Roller Team  innehar denne 
teknologi i TAK,VEGG og GULV, noe som 
garanterer for beste beskyttelse under alle 
forhold.
•	 Bedre	termisk	og	akustisk	isolasjon.	

•	 Økt	beskyttelse	mot	vær	og	vind.
•	 Større	strukturell	styrke.
•	 God	isolasjon	(K-verdi)	av		 	
 områder i kontakt med utsiden. 
•	 Glassfiber	beskyttelse	av		 	
 undergulv mot søle og vannsprut.
•	 Beste	motstand	mot	støt.

Kun Roller Team  tilbyr seks års tetthetsgaranti 
med Extrem Protection System

En relativt ung 
merkevare, som har vært 

kjent for å si raskt over 
hele Europa bli en leder i 

Italia. Banebrytende og til 
enhver tid nye løsninger i et 

teknisk avansert produkt gjør 
merke til markedsleder i Italia. 

Dette kombinert med gunstig 
pris gjør produktet tilgjengelig for 

alle. ROLLER TEAM: dynamikk, 
stil, personlighet, teknologi og 

sikkerhet.

Roller Team: kvalitet,
pålitlighet

Med et sterkt voksende forhandlernettverk i Norge og over 200 forhandlere og 
servicesenter	i	Europa	kan	du	være	trygg	på	god	og	prioritert	service	av	din	bobil	
på dine reiser. Kontakten med våre norske kunder ivaretas med egen kundeklubb, 
regelmessige nyhetsbrev. Klubben drives fra Norge og er opprettet for å holde 
kontakten med våre kunder også etter kjøp av bobil. Alle våre kunder i Norge får et 
VIP tlf.nummer de kan ringe dersom de har behov for informasjon ang. sin bobil. 

Lean Produktion system er et nøkkelord i produksjonen og bidrar til konstant 
forbedring og optimalisering i alle ledd. Som en av få bobilproduksjoner i Europa 
innehar Roller Team  ISO sertifiseringene UNI EN ISO 9001 for kvalitet og UNI 
EN ISO 14001 for miljø. Roller Team  bobiler er den eneste i bransjen som 
innehar denne ISO kombinasjon. 

Å kjøp bobil er en viktig beslutning fordi det er en kostbar investering. Det 
er derfor viktig at produktet er av god kvalitet, tåler langvarig bruk under 
alle forhold og allikevel opprettholder sin gode markedsverdi . Det er også 
avgjørende at produktet er produsert etter gjeldene internasjonale standarder 
og gjennomgår alle kvalitetskontroller før den forlater produksjonslinjen. 
Herunder	test	av	Gass,	vann,	elektronic,	tetthet	(6år)	osv.		



3

A

B

C

2

Mehrwert
All inclusiveAll inclusive, øker verdien på din bobil. 

All inclusive for alle modeller. Utvalget Roller Team  tilbyr 
all-inclusive-løsninger: super utstyrt bobil – gir større frihet og 
uavhengighet!

Roller Team  modeller omfatter alle kjøretøyer som standard med 
klima og elektriske speil, dobbel airbag og cruise control, integrert 
antenne	og	radio*,	høyttalere,	USB-tilkobling,	inngangsdør	med	fast	
vindu og myggnett, setetrekk, femte sete, LED lys, Seitz vinduer ** 
og Flex Space, høyde justerbar seng, panoramatak.

Zefiro, Granduca, inkluderer Magnifico og 
Pegaso dør med sentrallås og cab blind.

Som eksklusivitet for Roller Team  
modellene, i All Inclusive Serien, alle 
modeller inkluderer 120 W solcellepanel 
og ryggekamera med skjerm integrert i 
bakspeilet.

* For Auto-Roller rekkevidde, selv radio inkludert
** Unntatt Auto-Roller

Gjennom 
studier, 

testing og 
utprøving av 

inneklima kan 
Roller Team  

tilby en bobil som 
har et inneklima 

med ekstrem god 
luftfordeling og 

sirkulasjon, noe som 
bidrar til å forhindre 

overflatekondensering 
ved høye og raske 

temperatursvingninger.

A  God luftsirkulasjon inntil 
alle veggkonstruksjoner 
B  Oppvarming i alkove 

C  Oppvarming bak i modeller 

Dinette løsning har avstand til 
sidepanel pga. luftsirkulasjon.

Alle faste senger bak og i alkove er 
utstyrt med «staver» i sengebunn.

Madrasser i polyester med «pustende» 
underside.

Unik luftsirkulasjon!
Made to breathe
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Vinter Pakke
For den kalde årstid

Den nye Vinter Pakke (standard	på	
Magnificent,	tillegg	på	øvrige	modeller)	
bidrar til komfertabelt bruk av Roller 
Team  i den kalde årstiden. VinterPakke 
inkludrer isolerte rør, isolerte vanntanker, 
isolert inntrinn, isolerte hjulbuer, isolert cab 
gardin,	økt	oppvarming	(6kw)	og	CP	Plus	
fjernkontroll. Gulv varme tilgjengelig med 
inverter for el. tilknytting. 

Isolasjon med høy K-verdi kombinert med ideell luftsirkulasjon og fordeling 
innvendig bidrar til at ROLLER TEAM passer for de fleste årstider.

Modeller med elektrisk hevbar seng.
Maksimal plass:høyde fra gulv 1900 
mm, elektrisk heve/senke mekanisme 
som kan stoppes i alle posisjoner, 
salongen kan alltid benyttes, Kjøkkenet 
er alltid tilgjengelig.

Modelle mit elektrisch verstellbaren 
Hubbett. Maximaler Wohnkomfort mit 
einer Stehhöhe von 1900 mm Höhe; 
elektrisch, in jeder Position variierbar, 
die Dinette und die Küche sind immer 
nutzbar, große Stabilität.

Komplett LED belysning i hele bilen.
Belysning	styres	av	lett	tilgjengelige	
brytere. Indirekte belysning gjennom 
rammer og Led striper i soverom, 
kjøkken	og	stue.	LED	Courtesy	lys.

Flere salongvarianter som 
dekker	de	fleste	behov	(avhengid	
av	modell).	Komfortable	seter	

med god sittekomfort sikrer størst 
mulig avslapping også for å se 
på	TV.	Lommer	og	USB-kontakter.	

Ekstremt brukervennlig sete trekk. 
Salongbord i stor utførelse.

God lagringsplass-lett tilgjengelig! 
Garasje med plass til liten scooter eller motorsykkel 

gjelder modeller med midtstilt dobbeltseng, 
enkeltsenger og fast seng bak. Modeller med 
elektrisk	heve/senke	seng	bak	(Flex	SPACE)	kan	

variere volum på garasje ved å variere høyden på 
garasjerommet	(Granduca,	Magnifico,	Pegaso).	

Modellene Auto-Roller og Zefiro har manuelt heve og 
senke system.

Senket gass skap, og enkel tilgang til batteriet og 
sikringsholder. Sykkelstativ. Ekstrautstyr, antenne, 

2000 Kg slepekrok predisposisjon.

 predisposisjon
Innvendig og
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Auto-Roller

Auto-Roller 298Elliot 98 - Auto Roller 298
7120

23
10

7450

Elliot 84 XT - Auto Roller 284 TL

23
10

Auto-Roller 284 TL

Auto-Roller 266 TL
7450

ELLIOT 66 XT - AUTO ROLLER 266 TL

23
10

Auto-Roller 277Elliot 77 - Auto Roller 277
7200

23
10

Auto-Roller 298 TLElliot 98 XT - Auto Roller 298 TL
7120

23
10

5

Auto-Roller 266 P
7450

ELLIOT 66 P - AUTO ROLLER 266 P

23
10

Auto-Roller 265 TL
7450

Elliot 65 XT - Auto Roller 265 TL

23
10

Auto-Roller 284 P
7450

Elliot 84 P - Auto Roller 284 P      

23
10

Auto-Roller 286 TLELLIOT 86 XT - AUTO ROLLER 286 TL

23
10

7450

Auto-Roller 265 P

2
3

1
0

7450

Elliot 65 P - Auto Roller 265 P

Auto-Roller 264 TL
6990

Elliot 64 XT - Auto Roller 264 TL

23
10

Auto-Roller 264 P
6990

Elliot 64 P - Auto Roller 264 P

23
10

Auto-Roller 275Elliot 75 - Auto Roller 275 
6870

23
10

Auto-Roller 286 P
7450

ELLIOT 86 P - AUTO ROLLER 286 P

23
10

Auto-Roller 285 P
6960

23
10

Elliot 85 P - Auto Roller 285 P Auto-Roller 298 PElliot 98 P - Auto Roller 298 P
7120

23
10

Oppdag en ny måte å bli kjent med verden Opplev din fritid med Auto-
Roller: valget som i form av utstyr, praktisk og funksjonellt representerer 
den beste løsningen. Innbydende interiør, varm atmosfære, design og 
omsorg til detaljer og ekstremt rasjonelle løsninger, en intelligent fordeling 
og utnyttelse av innvendig plass.
Med Auto-Roller, lettere ferie: Komplett med alt utstyr Auto-Roller 
utmerker for utmerket pris / kvalitet. Frihet til å reise på en ferie uten 
kompromiss.

Den ideelle løsningen 
for å nyte fritiden uten 
å forsake noe viktig.

Spesifikasjonene til nedenstående refererer 
til visse modeller av serien.

1  L-formet eller lineær kjøkken med 
tre-brenner komfyr og glassdeksel, 
LED-lys under overskap, skuffer 
med bestikk holder, vask, store 
selvlukkende skuffer med kant 
for å gjøre mest mulig ut av 
oppbevaringsplass. Dører og 
veggelementer med håndtak.
Maxi kjøleskap, 140-l kapasitet, 
med egen skuff som kan 
oppbevare opp til 9 flasker.

2  Maxi-størrelse sentrale senger, 
faste senger bak med variabel høyde, 
enkeltsenger lengre enn 2 meter, 
køyesenger , konvertible senger i 
salongen, maxi-size alkoveform seng 
med vindu og takvindu.
Elektrisk hevbar seng:kan stoppes 
i alle posisjoner. Maksimal seng 
stabilitet, tilgjengelig høyde fra 
gulv 1900 mm, seng med store 
dimensjoner, Seng med ribbebunn, 
tilgang med stigen.

3  Salong med hjørnesofa i nautisk 
stil eller motsatt salong med 
komfortable seter og med sjenerøs 
mengde sitteplasser plass, ekstremt 
brukervennlig setetrekk. Lommer 
og USB-kontakter. Stor størrelse 
salongbord som kan flyttes og slås 
sammen. Store, luftige vinduer.

4  Toalettrom i tredekor, alle med dusj 
og stiv dør. Avhengig av modell, dusj 
separat fra toalettet, eller kompakt toalett 
med separat dusj. Bad oppvarming, valg 
mellom gass (standard). Femte standard 
sertifisert sete. 
Klargjort for montering av 2000 kg 
slepekrok. Klargjort for sykkelstativ. 
5 modeller med scooter garasje. 

5  Alt som følger med: manuelt klimaanlegg 
og elektriske vinduer, fører og passasjer, 
cruise control, radio med fjernkontroll 
på rattet og innebygd antenne, myggnett 
på inngangsdøren, svingbare seter 
med setetrekk, OPEN SKY 1000x800 
mm panoramatak på modeller med å 
heve seng, Flex Space høydejusterbar 
sengesystem på modeller med garasje 
eller sentral seng, garasje for scooter, 
femte sertifisert sete og femte sertifisert 
køye (unntatt lavprofil-modeller), 120 W 
solcellepanel og ryggekamera.
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Auto-Roller

 AUTO-ROLLER 266 TL  AUTO-ROLLER 264 TL - 266 TL - 284 TL - 298 TL

Utvalget består av 16 modeller, 2 alkove modeller med dobbeltsalong 
og køyesenger eller med bakre fast seng, 7 lav profil og 6 lav profil 
modeller med heve/senke seng: bakre sentrale seng, to enkeltsenger 
og garasje for scooter eller bakre fast seng. Alle modellene er basert 
på forhjulsdrift FORD.

Oppdag en ny måte å bli kjent med verden og opplev fritiden.
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Auto-Roller

 AUTO-ROLLER 298 TL AUTO-ROLLER 266 TL - 284 TL AUTO-ROLLER 277

 AUTO-ROLLER 277

11



12

Auto-Roller

 AUTO-ROLLER 277 AUTO-ROLLER 264 TL

13

3 alkove modeller og 7 lav profil modeller og seks modeller med 
løfteseng . Praktisk og komfortabel for din ferie. Innbydende 

innstillinger og varm atmosfære, design og omsorg, alle små 
detaljer men viktige, ekstremt rasjonelle løsninger, og en intelligent 

fordeling av innvendig plass. Auto-Roller, en modellserie bobiler 
tilgjengelig for alle, bygget på erfaring, personlighet, pålitelighet, 

sikkerhet og beholder sin verdi over tid.

Her får du utrolig mye romfølelse,utstyr og kvalitet!



Zefiro
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14 15

Zefiro 295 TLZefiro 295 TL - Magis 95 XT

23
10

6990

Zefiro 265 P

23
10

7410

Zefiro 265 P - Magis 65 PZefiro 235 TL
5970

Zefiro 235 TL - Magis 35 XT

23
10

Zefiro 265 TL

23
10

7410

Zefiro 265 TL - Magis 65 XT

Zefiro 277Zefiro 277 - Magis 77
6970

23
10

Zefiro 266 TL
7430

ZEFIRO 266 TL - MAGIS 66 XT

23
10

Zefiro 295 PZefiro 295 P - Magis 95 P
6990

23
10

Zefiro 294 TL

23
10

6470

Zefiro 294 TL - Magis 94 XT

Zefiro 274 TL

23
10

7330

Zefiro 274 TL - Magis 74 XT Zefiro 282 TL

23
10

7410

Zefiro 282 TL - Magis 82 XT

Zefiro 284 TL

23
10

7410

ZEFIRO 284 TL - MAGIS 84 XT

Zefiro 284 P

23
10

7410

ZEFIRO 284 P - MAGIS 84 PZefiro 266 P
7430

ZEFIRO 266 P - MAGIS 66 P

23
10

Zefiro 285 TL
6990

23
10

Zefiro 285 TL - Magis 85 XT

Zefiro 286 TL

23
10

7410

ZEFIRO 286 TL - MAGIS 86 XT

Zefiro 295
Zefiro 295 - Magis 95

6970

23
10

Zefiro 282 P

23
10

7410

Zefiro 282 P - Magis 82 P

Zefiro 285 P
6990

23
10

Zefiro 285 P - Magis 85 P

Zefiro 286 P

23
10

7410

ZEFIRO 286 P - MAGIS 86 P

Zefiro, en ideelle måten å nærme seg en verden av store 
utendørsopplevelser. Moderat størrelse bobiler for komfortable 
reiser og ferier for hele familien eller et par.
Allsidighet og høy komfort takket være de mange versjoner 
og oppsett: 2 alkove modeller, 7 lav profil og 10 modeller med 
heve/senke seng.

Zefiro, modellene 
som kan realisere 
dine reisedrømmer!

Spesifikasjonene til nedenstående refererer 
til visse modeller av serien.

1  L-formet eller lineært kjøkken 
med tre-brennere og glassdeksel 
MetAkrylat vegg med LED-lys, LED-
lys under overskap, skuffer med 
bestikk holder,store selvlukkende 
skuffer. Dører og veggelementer 
med håndtak. Veggelementer med 
innvendig hylle. Maxi kjøleskap, 150 l 
eller 140-l kapasitet, med to dører.

2  Maxi-størrelse sentrale senger, 
faste senger bak med variabel høyde, 
enkeltsenger lengre enn 2 meter, 
køyesenger , konvertible senger i 
salong, maxi-size alkoveform seng 
med vindu og takvindu
Elektrisk heve/senke seng: den kan 
stoppes i alle posisjoner. Maksimal 
seng stabilitet, tilgjengelig høyde 
fra gulv 1900 mm, seng med store 
dimensjoner, Seng med sprossebunn 
,tilgang stige.

3  Salong med hjørnesofa i nautisk 
stil eller motsatt salong med 
komfortable seter og med sjenerøs 
antall sitteplasser plass, ekstremt 
brukervennlig setetrekk. Lommer 
og USB-kontakter. Stor størrelse 
salongbord som kan flyttes og slås 
sammen. Store, luftige vinduer.

4  Toalett, alle med dusj og stiv dør. 
Avhengig av modell, dusj separat fra 
toalettet, kompakt toalett med separat 
dusj. Separasjon av områder for å sikre 
personvern takket være avsluttende 
dør mellom oppholsrom og toalett. 
Bad oppvarming, valg mellom gass 
(standard). Femte standard sertifisert 
sete. Alkove modeller opp til 6 eller 7 
steder. Klargjort for 2000 kg slepekrok. 
Klargjort for sykkelstativ. 7 modeller med 
scooter garasje. 

5  Allt som følger med: manuelt 
klimaanlegg og elektriske vinduer-fører og 
passasjer, cruise control, Klargjort for radio-
innebygd antenne, ryggekamera, 120 W 
solcellepanel, myggnett på inngangsdøren, 
svingbare seter med setetrekk, OPEN 
SKY 1000x800 mm Panoramataket på 
modeller med heve/senke seng, Flex Space 
høydejusterbar sengesystem på modeller 
med garasje eller sentral seng, garasje 
for scooter, femte sertifisert sete og 
femte sertifisert køye (unntatt lavprofil-
modeller),utvendig LED-lys.
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Zefiro

 ZEFIRO 274 TL  ZEFIRO 295 TL ZEFIRO 274 TL

17

Nyskapende design og gode levende løsninger gjør Zefiro til et unikt produkt 
som vil overraske med sin bokomfort,og funksjonalitet. Zefiro, drømmen er 
nå mulig.

En attraktiv, komfertabel og pålitelig bobil. Alsidighet og det 
ypperste av bokvalitet.



Zefiro

18 19
 ZEFIRO 294 TL ZEFIRO 286 P - 286 TL

 ZEFIRO 295 TL

 ZEFIRO 282 TL 
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Zefiro

 ZEFIRO 284 TL  ZEFIRO 295 TL  ZEFIRO 265 TL

Innovasjon og funksjonalitet: senket gass skap, posisjonen til TV brakett, kjøkken 
med kurver og den praktiske separasjon av interne rom. Zefiro er i stand til å 

tilby levende løsninger med tradisjonell layout som køyesenger , med garasje, eller 
løsninger med heve/senkeseng, fra den kompakte 235 TL, 265 TL og 266 TL med 

sentral sengen, 284 TL med enkeltsenger eller 295 TL. Zefiro 274 TL er et kjøretøy som 
passer til familien, takket være tilgjengeligheten av et stort oppholdsrom i forbindelse 

med to køyesenger bak. Modeller med to senger med lengde mindre enn syv meter, 
økte med garasje eller med senger med enkel tilgang og en ny 94 TL, som foreslår en 

dobbel kryss på ryggen locker garasje, mens resterende under 6,5 meter.

En ekstraordinær bobil i alle dens aspekter, og takket være 
kontinuerlig innovasjon og  forskning som bidrar til økt kvalitet.



Granduca

2 3 4 51

22 23

Granduca 299 TL

Granduca 286 TL

Granduca 298
7330

Granduca 298 - Riviera 98

23
10

7410

GRANDUCA 286 TL - RIVIERA 86 XT

2
3
1
0

Granduca 275

Granduca 285

7310

GRANDUCA 275 - RIVERA 75

23
10

7410

GRANDUCA 285 - RIVIERA 85

23
10

Granduca 266 TLGranduca 265 P
7430

GRANDUCA 266 TL - RIVIERA 66 XT

23
10

7410

GRANDUCA 265 P - RIVIERA 65 P

23
10

Granduca 286 P
7410

GRANDUCA 286 P - RIVIERA 86 P

23
10

Granduca 295 TL
6990

Granduca 295 TL - Riviera 95 XT

23
10

Granduca 285 P
7410

GRANDUCA 285 P - RIVIERA 85 P

2
3
1
0

Granduca 285 TL
7410

GRANDUCA 285 TL - RIVIERA 85 XT

23
10

Granduca 298TL
7360

23
10

Granduca 298 TL - Riviera 98 XT 

Granduca 299 TL - Riviera 99 XT
7430

23
10

Granduca 265 TL

Granduca 266 P

7410

GRANDUCA 265 TL - RIVIERA 65 XT

23
10

7430

GRANDUCA 266 P - RIVIERA 66 P

23
10

Granduca, alle 14 modeller som er opprettet under begrepet mobile plass 
utvikling for å løse alle innvendige plass behov. Et topp kvalitet design for 
å tilby den høyeste grad av komfort,sikkerhet og pålitelighet som følge av 
state-of-the-art teknologi.
En serie laget for krevende camper entusiaster som liker stilige, trygge biler 
med en viktig og særegen stil, med ergonomiske møbler, for personer som 
allerede har erfaring med utendørs ferie ønsker å nyte bobilen på sitt beste.

Granduca laget for 
krevende bobil-
entusiaster som liker 
stilige og trygge biler.

Spesifikasjonene til nedenstående  refererer 
kun til visse modeller av serien.

1  L-formet eller lineært kjøkken med 
tre-gassbrennere og glassdeksel 
avtrekksvifte med LED lys, metakrylat 
vegg, skuffer med bestikkholder, 
vask, store selvlukkende skuffer 
med modulære kanter for bedre 
plassoptimalisering. Dører og 
veggelementer med håndtak. Maxi 
kjøleskap, 150 l kapasitet, med to 
dører.

2  Maxi-størrelse midtstiltseng, faste 
senger bak med variabel høyde, 
enkeltsenger lengre enn 2 meter, 
køyesenger, konvertible senger i 
salong, maxi-size alkoveform seng 
med vindu og takvindu.
Elektrisk heve/senkeseng: kan 
stoppes i alle posisjoner. Maksimal 
seng stabilitet, tilgjengelig høyde 
fra gulv 1900 mm, seng med store 
dimensjoner, Seng med sprossebunn, 
tilgang stige.

3  Salong med hjørnesofa i nautisk stil 
eller motsatt salong med komfortable 
seter og med sjenerøst antall 
sitteplasser, ekstremt brukervennlig 
sete trekk. Lommer og USB-kontakter. 
Stor størrelse salongbord som kan 
flyttes og slås sammen. Store, luftige 
vinduer.

4  Toalett, alle med dusj og stiv dør. 
Avhengig av modell, dusj separat 
fra toalettet, kompakt toalett med 
separat dusj, med tre plattform for 
den uavhengige dusj. Inngangsdør 
med vindu, med to låsepunkter og 
sentrallås for mer sikkerhet i bobilen. Bad 
oppvarming, valg mellom gass (standard) 
eller fyringsolje (valgfritt). Femte standard 
sertifisert sete. Alkove modeller opp til 6 
plasser. Klargjort for 2000 kg slepekrok. 
Klargjort for sykkelstativ. 7 modeller med 
scooter garasje.

5  Alt som følger med: manuelt 
klimaanlegg og elektriske vinduer-fører 
og passasjer, cruise control, klargjort for 
radio og innebygd antenne, ryggekamera, 
120 W solcellepanel, bodelsdør med 
to låsepunkter,sentrallås og myggnett, 
svingbare seter med setetrekk, Remi-
front-plissert, Panoramatak, Flex Space 
høydejusterbar sengesystem på modeller 
med garasje eller sentral seng, garasje for 
scooter, femte sertifisert sete og femte 
sertifisert køye,utvendig LED-lys.
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Granduca

 GRANDUCA 285 - 298 - 265 TL - 285 TL - 295 TL - 298 TL - 299 TL  GRANDUCA 265 TL - 285 TL - 299 TL GRANDUCA 265 TL

Granduca serien tilbyr tre forskjellige modeller i alkoveform versjon, 
blant disse, Granduca 285 med to senger, Granduca 275 med 
køyesenger , Granduca 298 med bakre fast seng.
10 er den versjonen av lav profil modeller med eller uten heve sengen: 
med sentral seng, med to senger, med fast seng, i forskjellige lengder, 
299 TL, selv med bakre seng, men med toalett atskilt fra separat dusj.

Design som gjør reising til en opplevelse av viktige detaljer 
som sikkerhet og absolutt pålitelighet.



Granduca
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 GRANDUCA 265 TL - 285 TL - 295 TL - 298 TL - 299 TL

 GRANDUCA 285 TL

 GRANDUCA 265 TL - 285 TL - 295 TL - 298 TL - 299 TL  GRANDUCA 285 TL



Granduca
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 GRANDUCA 286 P  GRANDUCA 265 TL

Et topp kvalitetdesign for å tilby den høyeste grad av komfort, 
sikkerhet og pålitelighet.

Granduca, er den perfekte løsning med åtte planløsninger 
designet for optimal mobilitet.

For personer som verdsetter et mobilt ferieliv.
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Magnifico, et harmonisk ensemble hvor begrepet «opplev bobilen» 
finner svært prestisjefylte og stilige løsninger. En linje med en sterk 
personlighet med 8 forskjellige planløsninger i alkoveform, lavprofil 
versjon eller med heve seng for krevende reisende som brukes til å 
søke top-of-the-range komfort. Magnifico utvalg skiller seg ut i stil og 
teknologi, laminater, LED-lys, ergonomiske puter, nøye sammensetting. 
Eksklusive løsninger: Magnifico tilbyr en herlig “hjørne café” med 
kaffemaskin skjult på kjøkkenet og en innovativ bak visjonen med 
sensorer og ryggekamera. Magnifico, et prefekt ensemble mellom 
eleganse, teknologi og maksimal fremtid.

En prefekt ensemble 
mellom, teknologi og 
funksjoner.

Spesifikasjonene til 
nedenstående refererer kun 

visse modeller av serien.

1  Maksimal sikt bakover for ekstra 
sikkerhet under manøvrering: 
ryggekamera, 4 parkering sensorer 
bygget inn i støtfangeren, to 
parkeringssensorer i den øvre delen 
for hindringer utenfor rekkevidden til 
ryggekamera.

2  L-formet eller lineært kjøkken med 
tre-gassbrennere og glassdeksel, 
avtrekksvifte, metakrylat vegg med 
LED-lys, skuffer med bestikkholder, 
vask, store selvlukkende skuffer 
med modulære kanter for ytterste 
plass optimalisering. Dører og 
veggelementer med håndtak. Maxi 
kjøleskap, 150 l kapasitet og to dører.

3  “Caffè hjørnet”, Lavazza 
pod espressomaskin skjult i 
kjøkkenområdet. 
220-V inverter for å lade alle 
enheter akkurat som hjemme.

4  Stue og salong  med hjørnesofa 
i nautisk stil med komfortable seter 
og med sjenerøs antall sitteplasser. 
Lommer og USB-kontakter. 
Salongbord med ramme med LED 
lys, store dimensjoner, og som kan 
flyttes og slås sammen. Store, luftige 
vinduer.

5  Maxi-størrelse sentrale senger, 
bak faste senger med variabel 
høyde, enkeltsenger lengre enn 
2 meter, køyesenger, konvertible 

senger i salong, maxi-size alkoveform 
seng med vindu og takvindu.

6  Winter Pack for en bedre komfort 
i kalde omgivelser er tilgjengelig 
som ekstrautstyr (standard for 
Magnifico) og inkluderer  vanntank 
oppvarming + isolasjon, utvendig 
vannavløpsrøret oppvarming, 
isolert inntrinn, hjulisolasjon, 
oppvarmede rør, isolert cab gardin, 
økt oppvarming til 6kW og CP Plus 
fjernkontroll.

7  Toalett, alle med dusj og stiv dør. 
Avhengig av modell, dusj separat fra 
toalettet, med dusj fotbrett i nautiske tre 
for separat dusj. Inngangsdør med vindu, 
med to låsepunkter og sentrallås for økt 
sikkerhet i bobilen. Bad oppvarming, valg 
mellom gass (standard) eller fyringsolje 
(valgfritt). Oppbevaringsrom i gulvet.
Bagasjekasse som kan åpnes fra siden.
TV kontakten inne i garderoben
På utsiden, uttrekkbart dusj med 
vanntemperatur justering og innebygd 
pumpe kontroll.

8  Alt som følger med: manuelt 
klimaanlegg og elektriske vinduer-fører 
og passasjer, cruise control, klargjort for 
radio og innebygd antenne, ryggekamera, 
120 W solcellepanel, bodelsdør med 
to låsepunkter og sentrallås, myggnett 
i døråpning , svingbare seter med 
setetrekk, plisserte blind, Panoramatak, 
Flex Space heve/senke sengesystem 
på modeller med garasje eller sentral 
seng, garasje for scooter, femte sertifisert 
sete og femte sertifisert køye, utvendig 
LED-lys.
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Magnifico

 MAGNIFICO 265 TL - 266 TL - 285 TL - 298 TL  MAGNIFICO 265 TL - 266 TL - 285 TL

33
 MAGNIFICO 266 TL 

Salong og natt område, velkjent standard utstyr, avansert teknologi. En 
linje med innovasjon og sterk personlighet. Et harmonisk ensemble med 
prestisjefylte og stilige løsninger.

For krevende reisende som søker top-of-the-range komfort.
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Magnifico

 MAGNIFICO 266 TL MAGNIFICO 266 TL

 MAGNIFICO 265 TL - 266 TL - 285 TL - 298 TL
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Magnifico

 MAGNIFICO 266 TL MAGNIFICO 265 TL

Magnifico modellene skiller seg ut i stil og teknologi: salong med ergonomiske 
puter og laminat bord med LEDlys-ramme, LED-lys, L-formet kjøkken med store 

skuffer, lagring i gulvet, og bedre standard utstyr, “hjørne café “med kaffemaskin 
skjult på kjøkkenet, egnet for kaldere årstid og et innovativt bakre visjon system med 

sensorer og ryggekamera for maksimal kjøre sikkerhet. 5 tilgjengelige modeller: 2 
modeller med enkeltsenger og garasje for scooter, Magnifico 285, en alkovemodell, og 

Magnifico 285 TL med heve/senkeseng, to modeller med bakre midtstiltseng,  Magnifico 
265 TL separat toalett og Magnifico 266 TL med servant sentral, separat toalett og 

separat dusj. Magnifico 298 TL med bakre fast seng.

5 forskjellige planløsninger i alkoveform, lavprofil eller 
med heve/senkeseng for krevende reisende som søker 

top-of-the-range komfort.
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Spesifikasjonene til nedenstående referere 
kun visse modeller av serien.

Pegaso, et kjøretøy hvor eleganse og kvalitet gir grunn til å være stolt. 
Elegansen til nøkternhet og grasiøs styling av de utvendige profiler som 
tilbyr visjon og enkel kjøring. Interiørdetaljer   med mest mulig komfort 
og hyggelig atmosfære i oppholdsrom. Utformet vakre, elegante og 
moderne på samme tid tilfredsstiller selv de mest krevende campere. 
Den enestående oppbevaringskapasitet på hver versjon gjør Pegaso 
til den ideelle løsningen for store reiser.
Bobilen Pegaso tilbyr fem forskjellige modeller, alle super-utstyrt for 
par eller familie. Laget for en meget stilig ferie, er Pegaso den ideelle 
løsningen for store reisene, det beste valget for de som leter etter en 
bobil med det beste utstyret allerede inkludert.

For en utrolig stilig 
ferie.

1  L-formet kjøkken med tre-
gassbrennere og glassdeksel 
avtrekksvifte, metakrylat vegg med 
LED-lys, skuffer med bestikkholder, 
vask, store selvlukkende skuffer 
med modulære kanter for beste 
plass optimalisering. Dører og 
veggelementer med håndtak. 
Sentrallås for kjøkken kurver.
Maxi kjøleskap, 150 l kapasitet, 
med to dører.

2  Maxi-størrelse midtstilt 
dobbeltseng,faste senger med 
variabel høyde, enkeltsenger med 
maxi dimensjoner, konvertible senger 
i salong, maxi-size heve/senkeseng 
med stige som tillater bruk av salong 
når den senkes.

3  Stue med salong med hjørnesofa 
i nautisk stil med komfortable seter 
og med sjenerøs antall sitteplasser. 
Lommer og USB-kontakter. Salongbord 
med ramme med LED lys, store 
dimensjoner, og som kan flyttes og slås 
sammen. Store, luftige vinduer.
Utmerket ekstern synlighet for fører- og 
god kjørekomfort takket være høye 
speil komplett med vidvinkelspeil.

4  Toalett, alle med dusj og stiv dør. 
Avhengig av modell, dusj separat fra 
toalettet, kompakt toalett med separat 
dusj. Inngangsdør med vindu, med 
to adskilte låsepunkter og sentrallås. 
Panoramic takvindu med blind og 
myggnett. Oppbevaringsrom i gulvet. 
Bagasjekasse som kan åpnes fra 
utside. TV kontakten inne i 
garderoben. På utsiden, uttrekkbart 
dusj med vanntemperatur justering og 
innebygd pumpe kontroll.

5  Alt som følger med: manuelt 
klimaanlegg og elektriske vinduer-
fører og passasjer, cruise control, 
klargjort for radio og innebygd antenne, 
ryggekamera, 120 W solcellepanel, 
bodelsdør med to låsepunkter og 
sentrallås, myggnettdør , svingbare 
seter med setetrekk, Flex Space 
høydejusterbart heve/senkeseng 
system på modeller med garasje eller 
sentral seng, garasje for scooter, 
utvendig LED-lys, dashbord med 
bronse finish.
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Pegaso

 PEGASO 265 - 266 - 285 - 288 - 298  PEGASO 266  PEGASO 266

Bobilen med et særegen design, prestisjetunge og svært funksjonelle 
innstillinger.Pegaso, et kjøretøy hvor eleganse og kvalitet gir grunn til 
å være stolt. Med en rekke tilbehør i fem forskjellige planløsninger, det 
beste valget for de som leter etter en bobil med alt utstyret inkludert.

Laget for en utrolig stilig ferie.
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Pegaso

43
 PEGASO 285 PEGASO 266  PEGASO 285

Bobilen med raffinert design og god funksjonalitet. Interiørdesign som 
preges  av maksimal komfort og liveability takket være en maxi nautisk 
salong med wrap-around puter, et stort bord, et praktisk L-formet kjøkken, 
separat toalett, separat dusj og ulike løsninger for natten med sentral seng, 
to enkeltsenger og fast sjikt, i tillegg til å heve sengen i den fremre delen 
med stige som tillater bruk av kjøkkenet når den senkes.

Pegaso tilbyr 5 forskjellige modeller, alle super-utstyrt 
til beste for par eller familien.
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Livingstone
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Livingstone 2LIVINGSTONE 2 - KYROS 2
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Livingstone Duo
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LIVINGSTONE DUO - KYROS DUO
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5420

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2
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Livingstone K2

Livingstone 5LIVINGSTONE 5 - KYROS 5
5995

20
50

1  Praktisk, funksjonalitet: salong med  
svingbare seter som kan konverteres 
til seng. Komfortable seter med mange 
sitteplasser og ergonomisk polstring. 
Bord med forlengelse,som også kan 
benyttes utenfor. Full LED-belysning

Å reise i fullstendig frihet er en følelse for de reisende med Livingstone: 
Å reise i fullstendig frihet, enkel håndtering gir en stemning som 
kjennetegner fornemmelsen av eventyr. Ryddig utvendig styling og 
omtanke til de innvendige detaljer speiler det perfekte bildet av folk 
som velger van som ideelle bilen for å dra ut i verden. Med Livingstone 
står du fritt til å reise hvor som helst. For familien eller paret som er 
i konstant bevegelse er Livingstone et sett av bekvemmelighet og 
komfort både på ferie eller på veien.
Den unike design, er det former, farger, innredning designet med tanke 
på optimal funksjonalitet, modularitet og enkel bruk.

Reisefølge til steder og 
følelser til å dele med.

Spesifikasjonene til 
nedenstående referere kun 

visse modeller av serien.

Heldekkende alufolie med 
polyesterfiber bakside på alle 
vegger og tak.

Reduserer 50% av 
oppvarmingstiden. 65% bedre 
temperaturutgjevning.
Holder temperaturen varmere og 
mer konstant over tid.

2  Smart oppbevaring: det finnes 
mange løsninger som kan sikre 
maksimal lastekapasitet og best 
mulig utnyttelse av tilgjengelige 
plasser. Veggelementer i den fremre 
delen er romslige og dypt nok for 
kleshengere. Oppbevaringsrom 
og plass under senger for lasting 
fleksibilitet.

3  Kjøkken med to gassbrennere 
og vask med integrert glassdeksel. 
Arbeidsplassen er utvidbar takket 
være den praktiske  forlengelse. 
Store skuffer med utmerket plass 
og tillater deg å ha alt for hånden. 
Den store kurven på siden gir ekstra 
lagringsplass og flyttbart bord med 
forlengelse (Prestige). Maksimale 
ergonomiske plass takket være 
kjøleskapet som er plassert høyere. 
Lommer i siden av kjøkkenet.

4  Fire modeller med tre forskjellige 
typer garasje, alle svært allsidige og 
funksjonelle. Nøkkelord : all garasje er 
utstyrt for å transportere store størrelse 
objekter (for eksempel en sykkel), 
takket være senger som kan fjernes 
eller heves. Enten i garasje eller under 
seng i varebil hvor bakre område er 
utstyrt med oppbevaringsrom eller 
stuing under senger for maksimal 
lastefleksibilitet. To gassflasker.

5  Kompakt toalett, men likevel 
utmerket komfort, selv på en så liten 
plass takket være smarte løsninger 
med tanke på  brukervennlighet: 
servant er flyttbar sideveis, innebygd 
dusj, med skyvedør. Den flyttbare 
servanten gir bedre plassutnyttelse, 
integrert dusj fungerer som merplass 
når den ikke er i bruk, de innvendige 
skyvedører tar ikke opp noe plass 
og gjør det enkelt å bevege seg 
rundt inne i bilen.

6  Erfaring: Avgjørende for å reise i frihet. 
4 modeller med konkret og robust stil. 
Meget praktisk og funksjonell, for en 
uavhengig ferie, eller for daglig bruk.
Prestige versjon: for de mest krevende 
brukerene. Modeller med et unikt design, 
egnet for bruk i kaldere omgivelser, 
alle standard: manuelt klimaanlegg og 
elektriske vinduer-fører og passasjer, 
cruise control, vinter-pakke, elektrisk skritt 
for å få tilgang til boligkvarteret, utelys 
med dryppnese, panorama takvinduer, 
setetrekk, støtfangere i bilen farge.
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 LIVINGSTONE 2  LIVINGSTONE 2

Livingstone

 LIVINGSTONE 2 - 5

47
 LIVINGSTONE 2 - 5 - DUO 

Modeller med et unikt design, funksjonelle løsninger, egnet for bruk i kaldere 
omgivelser, med de beste fasilitetene, alle standard: manuelt klimaanlegg og 
elektriske vinduer-fører og passasjer, cruise control, vinter-pakke (oppvarmet 
tank, isolert eksosrør og ekstern bereder), elektrisk skritt for å få tilgang 
til boligkvarteret, utelys med dryppnese, innebygd antenne og klargjort for 
bilradio, panorama takvinduer, setetrekk, støtfangere i bilen farge.

Prestige versjon: for de mest krevende brukerene. 
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Livingstone
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 LIVINGSTONE 2 - 5 - DUO  LIVINGSTONE DUO 

Den reisefølge til steder og følelser til å dele med. Å reise i 
fullstendig frihet er et must med Livingstone.

Elegant og raffinert, Livingstone, van hvor det 
viktigste er med 
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Livingstone

 LIVINGSTONE 5  LIVINGSTONE K2

 LIVINGSTONE DUO 

Fire modeller er tilgjengelige i Van serien, alle med optimaliserte rom, “klassisk” 
lay out, men fullt utstyrt og beriket med spesielt godt tilbehør. Den utmerkede 

utstyrstandard og unike bokonsept basert på brukervennlighet gjør Livingstone Van 
til  det beste valget. Livingstone vet å overraske selv i sin enkle basis versjon (Sport), 

eller sin super-utstyrt versjon (Prestige) vil Livingstone alltid være utmerket reisefølge 
for å oppdage nye steder og opplevelser.

Hvis du liker å bevege deg fritt, vil Livingstone Prestige følge det 
overalt, i byer, på landeveien og i fjellet.
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6990

23
10

Zefiro 294 TL

23
10

6470

Zefiro 294 TL - Magis 94 XT

Zefiro 284 P

23
10

7410

ZEFIRO 284 P - MAGIS 84 P
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Granduca Magnifico Pegaso Livingstone

Magnifico 266 TL
7430

MAGNIFICO 266 TL - SINFONIA 66 XT

23
10

Magnifico 266 P
7430

MAGNIFICO 266 P - SINFONIA 66 P

2
3
1
0

Magnifico 285
7410

MAGNIFICO 285 - SINFONIA 85

23
10

Magnifico 285 TL
7410

MAGNIFICO 285 TL - SINFONIA 85 XT

23
10

Magnifico 285 P
7410

MAGNIFICO 285 P - SINFONIA 85 P

23
10

Magnifico 265 TL
7410

MAGNIFICO 265 TL - SINFONIA 65 XT

23
10

Magnifico 265 P
7410

MAGNIFICO 265 P - SINFONIA 65 P

23
10

Magnifico 298 TL
7360

23
10

MAGNIFICO 298 TL - SINFONIA 98 XT

Pegaso 266PEGASO 266 - MIZAR 66

7380

23
20

Pegaso 285PEGASO 285 - MIZAR 85
7380

23
20

Pegaso 265PEGASO 265 - MIZAR 65
7380

23
20

Pegaso 288PEGASO 288 - MIZAR 88

6990

23
20

Livingstone 2LIVINGSTONE 2 - KYROS 2
5995

20
50

Livingstone Duo
6360 

LIVINGSTONE DUO - KYROS DUO

2
0
5
0

5420

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

20
50

Livingstone K2

Livingstone 5LIVINGSTONE 5 - KYROS 5
5995

20
50

Granduca 298
7330

Granduca 298 - Riviera 98

23
10

Granduca 275
7310

GRANDUCA 275 - RIVERA 75

23
10

Granduca 266 TL
7430

GRANDUCA 266 TL - RIVIERA 66 XT

23
10

Granduca 265 P
7410

GRANDUCA 265 P - RIVIERA 65 P

23
10

Granduca 295 TL
6990

Granduca 295 TL - Riviera 95 XT

23
10

Granduca 286 TL
7410

GRANDUCA 286 TL - RIVIERA 86 XT

2
3
1
0

Granduca 285
7410

GRANDUCA 285 - RIVIERA 85

23
10

Granduca 286 P
7410

GRANDUCA 286 P - RIVIERA 86 P

23
10

Granduca 285 P
7410

GRANDUCA 285 P - RIVIERA 85 P

2
3
1
0

Granduca 285 TL
7410

GRANDUCA 285 TL - RIVIERA 85 XT

23
10

Granduca 298 TL
7360

23
10

Granduca 298 TL - Riviera 98 XT 

Granduca 299 TLGranduca 299 TL - Riviera 99 XT
7430

23
10

Granduca 265 TL
7410

GRANDUCA 265 TL - RIVIERA 65 XT

23
10

Granduca 266 P
7430

GRANDUCA 266 P - RIVIERA 66 P

23
10
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Pegaso 298PEGASO 298 - MIZAR 98

7200

23
20
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 ZEFIRO Havana 

 ZEFIRO Frame 

 ZEFIRO Tiffany 

 GRANDUCA Aston 

  AUTO-ROLLER Rigato 

 GRANDUCA Alpha  GRANDUCA Thesi 

 AUTO-ROLLER Frame 

57

 MAGNIFICO Variant  PEGASO Aston 

 MAGNIFICO Stone 

 PEGASO Thesi 

 LIVINGSTONE Sport Swing 

 LIVINGSTONE Prestige Pepper 

 LIVINGSTONE Prestige Routard 

Interiør En stil som formidler trekk av 
italiensk design, det kloke valg 
av materialer og omsorg for 
hver eneste liten detalj.

 Standard      Valgfritt


