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Låt inget hindra dig
FRANKIA NEO är lätt vikt på starkt basfordon från Mercedes- 
Benz. En unik kombination av låg vikt, hög kvalitet och stora  
utrymmen – från en totalvikt på 3,5 t. Hur lyckas vi med det? 
Med ett revolutionerande dubbelgolv. Med ett unikt nytt  
lättviktsmaterial. Och inte minst med en skön rumskänsla  
och nyskapande design. Det är FRANKIA.

Totalvikt: 3,5 t 
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Låt stjärnan visa vägen
Tillsammans har FRANKIA och Mercedes-Benz skapat många fram-
gångsberättelser. I mer än 49 år har vi byggt unika husbilar på deras 
starka basfordon. Nu fortsätter vi att tänja på alla gränser för att 
prestera de bästa lösningarna för dig och din frihet – under 2023 
fortsätter vi vårt starka partnerskap. Alltså kan du även i framtiden 
låta stjärnan lysa över din väg och dina äventyr. 

Från campingbil till lyxkryssare: Minikryssaren Yucon by FRANKIA, FRANKIA NEO på 3,5 t,  
lyxkryssaren FRANKIA PLATIN eller den halvintegrerade FRANKIA M-Line? Du väljer.

(bilden visar ett exempel)
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Tillåt dig njuta av friheten
Semester med NEO: Lägg upp fötterna, ge dig egentid 
eller bara gör det som faller dig in. I nya FRANKIA NEO 
med tvärställda sängar baktill och extra stor sittgrupp 
har du nu ännu större utrymme. 
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För mästerkocken
Färsk lax från Norge eller franska crêpes – du kan servera 
precis vad du vill. Det väl genomtänkta NEO-köket med ex-
tra stort kylskåp har gott om plats att bekvämt laga vilken 
favoriträtt som helst.
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Låt själen få vila
Nog är det lite slöseri att bara sova i de separata 
sängarna eller den tvärställda baktill, när det är hur 
skönt som helst att ligga där hela dagen och bara 
mysa till vågbrus och fågelkvitter. 
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Låt allt rinna av 
Uppfriskande stort utrymme och massor av plats 
för allt du behöver. Inte möjligt? Jodå. FRANKIA 
NEO är riktigt smart. Multifunktionella lösningar 
och ett intelligent rumskoncept i NEO-duschen 
gör det möjligt.
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Tryck och öppna: Tvättstället körs enkelt in och ut 

Lyxdusch med extra stort kar

WC-sitsen försvinner in under tvättstället med en 
knapptryckning



14

Låt mer följa med 
Kan du verkligen ta med allt på resan som du behöver för 
att ha det bra? Absolut, inget problem med NEO. Här finns 
hur mycket förvaringsutrymme som helst. Och inte nog 
med det: Med FRANKIAs lastningssystem Easy-Load blir 
i- och urlastningen hur enkel som helst.
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Gott om plats i FRANKIAs dubbelgolv

Smart lösning – klädskåp under sängen

Du kommer åt viktiga saker från bodelen

Smart, smartare, smartast: Lasta med 
FRANKIAs lastningssystem Easy-Load 
(tillval)

Bakpartiet har fått en helt ny form. 

Stort garage baktill, 1,20 m högt 

Stor, odelad baklucka, 1,50 x 1,15 m 

Sänkt baktill för extra låg lastkant 

FRANKIAs dubbelgolv med förvaringsutrymme under 
hela frampartiet – åtkomligt både från bodelen och 
utifrån (beroende på planlösning)

Ny smart stolfällning: Förvaringsutrymme i sittgruppen 

FRANKIA MT 7 BD NEO (bilden visar ett exempel)
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FRANKIA NEO visar vägen med en innovativ lättviktskonstruktion 
med totalvikten 3,5 eller 4,5 t och en smidig längd under 7 m. 
Det starka basfordonet Sprinter med kraftfull framhjulsdrift kom-
mer från Mercedes-Benz.

Härlig rumskänsla med lätthet och högsta kvalitet, det 
är NEO! Så enkelt är det – med en genomgående tak-
höjd på 2 m och en högkvalitativ lättviktskonstruktion i 
FRANKIA-kvalitet.

Prioriterat:  
Det unika NEO-konceptet

Perfekt för vinterresan: Väggar med ThermoProtect av 
högkvalitativ aluminiumlegering, tak av stark glasfiber-
armerad plast och dubbelgolv med uppvärmning.

Prioriterat:  
Att kunna komma iväg när som helst

Att aldrig vara nöjd, att överskrida gränser, att skapa 
nytt – det har FRANKIA och Mercedes-Benz alltid varit 
överens om. Så började vi samarbetet för 49 år sedan 
och så fortsätter vi.

Prioriterat:  
Att leda utvecklingen

Höjdpunkter i 
FRANKIA NEO

Låt dig imponeras! 
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Genomgående dubbelgolv med 20–40 cm höjd i 
specialtillverkat lågramschassi från AL-KO, stort garage 
med höjden 1,20 m och rymliga förvaringsutrymmen 
invändigt.

Prioriterat:  
Gott om utrymme

Light-Wing-belysning (tillval), multifunktionella lösning-
ar i badrummet, assistanssystem som t.ex. sidvinds-
assistent och nyckelfri start, automatisk kabelvinda, 
stolar från SKA och mycket mer.

Prioriterat:  
Smarta lösningar

Det har aldrig varit så lätt att packa som med FRANKIAs 
innovativa lastningssystem Easy-Load (tillval). I det 
ingår extra stor baklucka, nedsänkt garage och dubbel-
golv med full lastkapacitet fram.

Prioriterat:  
Smidigt och enkelt

Förutom MT / MI 7 GDK med längsgående sängar finns 
NEO nu även som MT / MI 7 BD – med tvärställd säng 
baktill och rymlig sittgrupp. Båda modellerna har stort 
kök och ett kylskåp på 84 l.

Prioriterat:  
Att min NEO passar mig

(bilden visar ett exempel)
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Låt dig överraskas
… av två tydliga karaktärstyper. Nu finns båda 
FRANKIA NEO MT 7 även i varianten BLACK 
LINE – med en uttrycksfull och kontrastrik yttre 
design, elegant läder-mikrofiber-klädsel och en 
mängd extrautrustning.
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Låt dig inspireras
Kläderna gör personen – och inredningen gör 
NEO. Det finns alltså inga strikta regler och 
mallar att följa. De moderna och stilrena inred-
ningarna inspirerar till att sätta en egen prägel 
på interiören och skapa en NEO som speglar 
din personlighet.
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NEO MILANO NEO VENEDIG

NEO NEAPEL

NEO PYRIT

NEO GRANIT

NEO BLACK LINE – MT 7

Antracit

Golv Kuddar Gardiner
Visby/White

Trä Klädsel Klädsel

Grå prickig Brun

Rosa Venedig

Antracit

Golv Kuddar Gardiner
Visby/White

Trä Klädsel Klädsel

Brun Mörkgrå

Prickiga Neapel

Antracit

Golv Kuddar Gardiner
Manhattan/White

Trä Klädsel Klädsel

Ljusbrun Ljusbrun

Beige / Beige Pyrit

Antracit

Golv Kuddar Gardiner
Manhattan/White

Trä Klädsel Klädsel

Grå Taupe

Beige / Grå Granit

Antracit

Golv Kuddar Gardiner
Visby/White

Trä Klädsel Klädsel

Läder Mikrofiber

Beige / Beige BLACK LINE
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Låt dig bli sedd
Vanligt och tråkigt är inte svårt. Men tråkigt. FRANKIA NEO står för ett eget och tydligt 
formspråk. Eleganta former och tydliga karosslinjer drar uppmärksamheten till sig. Se 
och bli sedd - i en FRANKIA NEO.

NEO INTEGRERAD
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7,0 m

6,8 m

3,5 t/4,5 t

3,5 t/4,5 t

7,0 m

6,8 m

3,5 t/4,5 t

3,5 t/4,5 t

FRANKIA MT 7 BD NEO (bilden visar ett exempel)

Låt det ta tid att välja rätt 
Vill du ha mycket fria ytor? Önskar du tvärbädd eller vill du ha separata enkelsängar med ev. extra 
bredd? FRANKIA NEO finns med två olika planlösningar. 

Låg totalvikt: 3,5 t
BLACK LINE

Längd Standard/tillvalMax totalvikt Sittplatser med säkerhetsbälteSovplatser
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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 Tyskland.
© Copyright 2022 by FRANKIA-GP GmbH

Upplev FRANKIA:

www.frankia.com

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

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


