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Alltid i toppform  
på resan
Varför är alla husbilar i serien F-Line från FRANKIA 
så unika? Det pålitliga basfordonet från Fiat-Ducato 
med lågbyggt chassi från AL-KO ger oss möjlighet 
att erbjuda all vår kompetens när det kommer till att 
bygga husbilar. Fler valmöjligheter än tidigare: På 
modellår 2023 kan du välja mellan 12 planlösningar 
i 5 längder – som alkov eller integrerad. Bland dessa 
finns 4 PLUS-modeller med 2 härliga varianter av 
rundsittgrupp.
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Mångfald och unika lösningar på Fiat Ducato med lågbyggt chassi från AL-KO.  
Den nya TITAN NEXT, F-Line I 680 PLUS, F-Line I 740 GD och F-Line A 740 PLUS (från vänster)

Samarbete,  
en viktig faktor
Hur blir Fiat och FRANKIA ett så starkt team? Oavsett om 
du vill ha ett unikt dubbelgolv eller maximal körglädje: 
Fiat Ducato med lågbyggt chassi från AL-KO är ett perfekt 
basfordon att bygga husbilar på. Med detta chassi kan vi 
uppfylla just dina önskemål och behov.

(bilden visar ett exempel)
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PARTNERS SEDAN 36 ÅR
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Varsågod och sitt 
Här formas tidens gång och magiska ögonblick 
kommer och går, det skapar minnen för livet. På 
tu man hand eller i goda vänners lag – de stora 
rundsittgrupperna med utsikt i FRANKIA F-Line är 
klara för nästa vända.



7FRANKIA A 740 PLUS



A / I 680 PLUS
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Rundsittgrupp på Fiat  
Ducato i 2 längder med 
olika planlösning. 680 
PLUS och 740 PLUS finns 
både som integrerad och 
som alkov

Mitt i det  
levande livet
Livet händer här: i din rundsitt-
grupp från FRANKIA. Du kan välja 
mellan 2 varianter i 4 planlös-
ningar – för att få en F-Line med 
en inredning som passar just dig 
och dina behov.



A / I 740 PLUS
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10 FRANKIA I 840 QD



11

Lyx varje dag
Med god smak blir det enkelt. Man tar bara det bäs-
ta av allt. Just så utrustar FRANKIA ditt husbilskök.
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Välbefinnande  
på en helt ny nivå
I FRANKIAs lyxdusch har du alla möjlig-
heter att koppla av en stund precis som 
du vill. I F-Line finns gott om plats – att 
varva ned, slappna av och återhämta 
dig.



13FRANKIA I 840 QD



14 FRANKIA I 790 QD
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Ta sömnen till 
en helt ny nivå
Det kan du göra i sovrummet på en 
FRANKIA F-Line. Det spelar ingen roll hur 
eller när du vill sova. Bekväma enkel-
sängar, i en rymlig queenbed, i en smart 
tvärbädd, i den nedsänkbara sängen 
fram eller i alkovsängen.



16 FRANKIA A 740 PLUS

Bland vindsus och fågelsång
Oförglömligt: Stanna i sängen och lyssna på naturen. Unna dig det, det är du 
värd – i FRANKIAs alkov. Här har du gott om plats att sova på längden.



17FRANKIA I 740 GD

Detta är vad vi menar 
med avkoppling
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19FRANKIA I 840 QD

Här finns det hur  
mycket plats som helst
I FRANKIA F-Line ryms mycket, framför allt förvaringsutrymmen. 
Vi hittar och skapar utrymmen i alla vinklar och vrår – för ditt 
bästa. Allt placeras utom synhåll och är ändå lätt att komma åt – 
även i det 35 cm höga dubbelgolvet.    
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Kombinationen av Fiat Ducato som basfordon och lågbyggt chas-
si från AL-KO ger FRANKIA F-Line goda lastmöjligheter. Integrerad 
eller med alkov, kompakt bil eller lång lyxkryssare – du kan välja 
mellan 12 olika planlösningar med längder på 6,5 till 8,5 m.

Helisolerade väggar Thermo Guard Plus med 7 års 
garanti (möjlighet till 11 år), varmvattenberedaren 
Compact från Alde (på Luxuryclass), genomgående och 
uppvärmt dubbelgolv med ca 350 mm höjd

Med perfeka förutsättningar  
för alla årstider

Den generöst tilltagna rundsittgruppen från FRANKIA 
finns i 2 olika former och längder i 4 planlösningar för 
F-Line (integrerad eller med alkov)

FRANKIA Plus-planlösningar:
välgenomtänkta i minsta detalj

Att aldrig vara nöjd, att alltid bli bättre, att skapa något 
unikt – det har FRANKIA, Fiat och AL-KO alltid varit 
överens om. Det var så samarbetet började för 36 år 
sedan och så kommer vi gemensamt att fortsätta.

Överskrida gränser tillsammans  
med starka partners 

Höjdpunkter 
i FRANKIA F-Line

Full frihet 
med Fiat-Ducato  
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Ju kortare desto bättre, det märks i I 680 och i I 640 
där man tagit tillvara på varje centimeter

De mest genomtänkta och kompakta 
planlösningarna i F-Lines historia

Oförglömligt: Stanna i sängen och lyssna på naturen. 
Unna dig det, det är du värd – i FRANKIAs alkov. Här 
har du gott om plats att sova på längden.

Bland vindsus  
och fågelsång

Bodel med golv i ett plan och över 2 m ståhöjd, dubbel-
golvet tillgängligt inifrån, extra stora fönster, FRANKIAs 
centralförsörjning, extra stort garage baktill med höjd 
på upp till 1,24 m och mycket mer.

Smart som standard –  
det är vad FRANKIA står för

Ny förarhytt med toppmodernt assistanssystem, diesel-
tank på upp till 90 l, 9-växlad automatlåda (tillval).

Upplev körglädje  
med Fiat Ducato

(bilden visar ett exempel)
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Standardutrustning
Exempel för FRANKIA F-Line

Dimbar LED-belysningKylskåp och frysfack i TecTower, öpp-
ningsbart från både höger och vänster

Centralstyrning – användarvänlig 
och strategiskt placerad manövrering

I- och urlastning av garaget genom 
ställbara bak- och lastluckor på långsida

Myggfritt: integrerat myggnät i 
bodelsdörren 

FRANKIAs uppvärmda dubbelgolv i ett 
plan med 35 cm höjd

Automatisk kabelvinda med  
15 m kabel och centralförsörjning

Elstyrda och uppvärmda ytterbackspeg-
lar och elvärme
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Detaljer med stil: exklusiva armaturer i FRANKIAs lyxbadrum Duschkabin med stämningsfull belysning

Dimbara läslampor med nattljusfunktion

Elektriskt nedsänkbar säng fram
(för Integrerade modeller)

Exklusivt skåp med glasdörrar för dina 
FRANKIA-vinglas

Flertalet USB-uttag

Rymliga klädskåp med  
behaglig invändig belysning

Praktiska fickor på baksidan av förarstolen 
(för integrerade modeller)
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Duobädd (ersätter standard nedsänkbar säng fram), bäddmått på hela 2 x 2 m vilket möjliggör att man kan sova både på längden och 
bredden

Bäddbreddning för GD-planlösningar 
(extra madrass mellan enkelsängar)

Högtalarsystem Alpine Dolby med
surround-ljud

24 tums LED-TV

Navigationssystem Alpine Full överblick: Bird-View-kamera med 
360° fågelperspektiv

Köksblock, inbyggnadsugn med grillfunk-
tion 1X 230 V-platta och 3x gasolplattor

Tillval
Exempel för FRANKIA F-Line (urval)
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1 st eller 2 st extra bältade sittplatser (2 st extra sittplatser endast tillgängligt för PLUS)

Inbyggnadsugn från Thetford Lättskött bänkskiva i mineralmaterial

Eldriven frontplissé för mörkläggning, 
insynsskydd och solskydd
(standard på Luxury)

Eldriven markis och LED-slinga

Effektivt gasolkök Bodelsmatta Bekvämt och praktiskt sidoutdrag för 
garaget
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Inredningsteman

VENEDIG

MILANO

NEAPEL

Välj mellan 6 st olika inredningsteman
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PYRIT

MARMOR

AQUAMARIN
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I 640 / I 680 I 740

I 640 SD I 740 GD

I 740 PLUS

I 740 BD

I 680 SG

I 680 PLUS
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7,5 m

7,5 m7,1 m

7,0 m

7,5 m6,5 m

4,5 t

4,5 t4,5 t

4,5 t

4,5 t4,5 t

RUNDSITTGRUPP RUNDSITTGRUPP

F-Line Planlösningar
Integrerad

(bilden visar ett exempel)

Längd Standard/tillvalMax totalvikt Sittplatser med säkerhetsbälteSovplatser



4/54/5

4/54/5

4/64

4/64

I 790 I 840

I 790 GD I 840 GD

I 840 QDI 790 QD

29

8,5 m7,9 m

8,5 m7,9 m

5,5 t5,5 t

5,5 t5,5 t

790/840 
finns även  
som TITAN



2/4

2/3

2/4

2/4
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A 680 PLUS

A 740 PLUS
7,5 m

7,1 m

4,5 t

4,5 t

RUNDSITTGRUPP

RUNDSITTGRUPP

F-Line Planlösningar
Alkov
A 680

A 740

(bilden visar ett exempel)

Längd Standard/tillvalMax totalvikt Sittplatser med säkerhetsbälteSovplatser
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Magin ligger i detaljerna
Det är de små detaljerna som gör det speciella unikt. Därför 
använder vi hela vårt kunnande i kärleksfulla och smarta detaljer, 
som gör att du känner dig som hemma på resan. Självklart är allt 
ett noggrant hantverk.

Bästa möjliga komfort med LED-ljuslister, infällt handfat, extra stort spegelskåp, lyxdusch 



32 FRANKIA I 790 GD TITAN (bilden visar ett exempel)

Överträffar förväntningarnaÖverträffar förväntningarna
FRANKIA TITAN ger dig frihet att själv upptäcka världen – 
även utanför de vanliga turistvägarna. Den eleganta
lyxkryssaren på Fiat-Ducato är en verklig uppgradering:  
ett teknikpaket för självständighet, exklusiv komfort på 
resan och en rad lyxiga tillbehör som standard.
+  Integrerad lyxkryssare i 5 olika planlösningar
+  Unikt teknikpaket
+  NYHET: TITAN Next, nästa generation
+  Inklusive allt – fullt utrustad 
+  Frihet: Färskvattentank upp till 250 l 
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FRANKIA TITAN 2023 PÅ FIAT DUCATO

Upplev
FRANKIA TITAN 

Läs mer i den nya kata-
logen FRANKIA TITAN.



Vår starka drivkraft?  
60 år av passion och kärlek till detaljer 
För att du alltid ska få det bästa, lägger vi stor omsorg på detaljerna i varje husbil från 
FRANKIA. Med lika stor passion utvecklar vi nya lösningar som gör ditt hem på resan 
ännu bättre. Snickerier och sömnad, lackering och precisionsmontering – allt görs i vår 
fabrik i Marktschorgast. Du kan lita på att du alltid får toppkvalitet från FRANKIA.
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Upplev FRANKIA:

www.frankia.com
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FRANKIA, ett företag i Pilote-gruppen
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | DE 95509 Marktschorgast
Telefon: +49 (0)92 27 7380 | Fax: +49 (0)92 27 73849
E-post: info@frankia.de

Bilderna i katalogen är exempel. De kan innehålla tillbehör och specialutrustning som inte är standard. 
Faktiska utföranden kan skilja sig från dessa bilder. Med reservation för tekniska ändringar och ev. 
fel. Vilken utrustning som är standard och/eller tillval kan variera geografiskt/nationellt. På grund av 
variationer i tryckningen kan färgerna avvika från verkligheten. Tryckt i Sverige.
© Copyright 2022 by FRANKIA-GP GmbH

Upplev FORSBERGS:

www.forsbergsfritidscenter.se

FORSBERGS FRITIDSCENTER - exklusiv återförsäljare för FRANKIA
Hyssna 0320- 305 50 Bjuv 042- 830 80
Stockholm 08- 756 67 60 Borlänge 0243- 21 25 00
Linköping 013- 36 20 90 Karlstad 054- 202 16 50
Kalmar 0480- 889 44


