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VÄLKOMMEN
till gemenskapen

Passion för innovation

Mycket välutrustad och
i en numrerad serie

TITANIUM
ULTIMATE

Delintrerade bilar

Välkommen till
Chaussons universum
I över 40 år har tusentals av er redan haft fantastiska
upplevelser med Chausson. Bli en del av gemenskapen och
använd hashtagen #Mychausson för att dela med er av era
oförglömliga äventyr på Facebook och Instagram!
Välj TITANIUM ULTIMATE, ett urval av våra mycket välutrustade bästsäljare
där varje bil ges ett unikt nummer. De bästa modellerna med den bästa
utrustningen.
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Besök vår hemsida
www.chausson-husbilar.se

chausson.campingcar
chaussonmotorhome
ChaussonCampingCar

 En liten ask med en nyckelring och ett
kort med bilens unika nummer

Tack alla Chausson-användare för att ni taggar era bilder med #MyChausson:
@_alfons_666, @aerial.janine, @yoyo_et_ses_4aventuriers, @mieuxroutardquejamais, @colin.magee.90, @dick.vanwolleghem,
@Flokisdiscoveries, @havelschwan.auf.reisen, @karl.bailey.182, @bugatti.laura, @dufresne.jeanclaude, @LaurenceMartarello,
@lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @la_pantoufle_en_voyages, @Patricia Watterberg, @pglee54, @peter.wright.58910,
@pilatescapdantibes, @rafelagirafe, @Reppi.ch, @happyfamilyluxurycamping, @Sammy_and_jackson, @svetlay62,
@pauli_mit_chaui_on_tour, @ tim_at_sea, @Tony Millasseau, @Travelmonkeys47055, @van_life_torini, @7047GA,
@havelschwan.auf.reisen, @dayslikethisphoto, @havelschwan.auf.reisen.

TRIGANO VDL
1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex
FRANCE
contact@chausson.tm.fr

Design och layout: jourj.buzz
Bilder av: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas,
Benjamin Cellier, Olivier Devise
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Enbart för Frankrikes
marknad

Chausson är ett
dotterbolag inom
gruppen TRIGANO,
nummer 1 inom
fritidsfordon i Europa

Gör som Hertz,
världsledande inom
uthyrning. Välj
Chausson!

Alla tekniska specifikationer (text och bilder)
som gäller vid tidpunkten för tryckning
(augusti 2022) lämnas av Chausson i
informationssyfte. De kan komma att ändras,
ofta på grund av tekniska framsteg.
Vid flerspråkig version har fransk version
företräde.
Icke-avtalshandling.
Miljöhänsyn är viktigt för Chausson och
därför är denna broschyr tillverkad av
PEFC-märkt papper, vilket innebär papper
från hållbart förvaltade skogar.
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TITANIUM
ULTIMATE

TRE BRA SKÄL ATT
VÄLJA CHAUSSON

04

CHAUSSON, KUNNANDE
MED EN FRANSK TOUCH

06

HJÄLP ATT VÄLJA

07

DELINTRERADE BILAR

08

För skräddarsydda resor

BÄDDAR:

FÖRDELAR:

Komfort
Rymlighet
Modularitet
2 TILL 6 PLATSER

KOMPAKTBILAR
Vans och smala
delintegrerade bilar

Vänd på katalogen
för att läsa mer
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TRE BRA SKÄL ATT
VÄLJA CHAUSSON

1 ROBUST

Ett unikt koncept
för en bättre isolering,
en bättre hållfasthet,
ett bättre skydd

Certifieringen“Grade 3”
är den högsta
isoleringsnivån
PÅ MARKNADEN

Vattentätheten garanteras
under SJU ÅR

Komplett information finns i den

TEKNISKA BROSCHYREN

2 FUNKTIONELLT
Uppvärmning som kan användas under färd
Technibox, det tekniska området allt-i-ett
Inner- och ytterbelysning i bodelen helt med LED
Välutrustat bagageutrymme
Kylskåp med automatisk energival (förutom 660)
Duschkar med dubbla avlopp
En sovplats av hög kvalitet med generösa dimensioner (Premium-madrass)
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3 VÄLUTRUSTAD

Exklusiv utvändig dekor
Exklusivt tyg i sofforna
Aluminiumfälgar
Lyxig bodelsdörr
Förarsätesöverdrag matchat med tyget i bodelen
Etc.

DESIGN

KOMFORT
Automatlåda
Solpanel
Markis
Manuell AC i förarhytten
Stop&Start
Farthållare + hastighetsbegränsare
Elbackspeglar
Dubbla airbags
Centrallås bodel/bildel
Myggnät
Utomhusdusch

Komplett information finns i den

TEKNISKA BROSCHYREN

Utdragbart fäste för platt-tv
Infällt fotsteg med sensorstyrt LED-ljus
Panorama takfönster (eller 2 takfönster)
Etc.
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CHAUSSON, KUNNANDE
MED FRANSK TOUCH

CHAUSSONS STÖRSTA FABRIK LIGGER I RHÔNE-DALEN.
Ett fabriksområde motsvarande 33 fotbollsplaner,
En av Europas största produktionsenhet,
Varje säsong säljs 10 000 husbilar och vans,
Över 1 000 anställda,
Våra husbilar och husvagnar säljs i mer än 25 länder.

KVALITETSLABORATORIET
Med toppmodern utrustning för att kunna testa
komponenternas motståndskraft mot brott, deformation
och föråldring.

170 ÅTERFÖRSÄLJARE
Er återförsäljare är och kommer alltid att vara din priviligierade
samtalspartner som vägleder dig före men också efter köpet.

CAMPUS TRIGANO
Det finns både utbildning avsedd för återförsäljare och en
skola på plats i fabriken.

Titta på videon från
vår fabrik
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HJÄLP ATT VÄLJA

SÄTT IHOP DIN DRÖMHUSBIL!
Välj ditt Delintegrerad bil
BÄDDAR:

FÖRDELAR:

PERFEKT FÖR:

Komfort
Rymlighet
Modularitet

Ett par eller
en familj

2 till 6 platser

DELINTEGRERAD
BIL

Europas mest
använda husbilstyp

LETAR DU EFTER...
Queenbed

VÄLJ...
788
627 GA

Enkelsäng

eller
777 GA

Generöst livsutrymme

640

En familjebil

720

En modulerbar modell

660

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

2022
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Upptäck de DELINTEGRERADE
modellerna på video
www.chausson-husbilar.se

Mycket välutrustad och
i en numrerad serie

Ett stort tack till alla våra
kunder som bidragit med
sina erfarenheter

"

Att stiga ut i en ny trädgård
varje morgon och låta våra
barn se mer av världen.
Stéphanie B.

Välkommen du med till
upplevelsen Chausson!
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DELINTRERADE BILAR

Solpanel
Markis
170 HK

Automatlåda

Sidoväggar
i titanium-grå
aluminium

Centrallås
bodel/bildel

Aluminiumfälgar

EUROPEAN
INNOVATION
AWARD

2022

660

. Exklusivt tyg i sofforna
. Exklusiv inredningsdesign

Komplett information finns i den

TEKNISKA BROSCHYREN
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DELINTRERADE BILAR

640

SmartLounge. De båda sofforna görs snabbt om till
bekväma sittplatser för resan (Isofix)

Komplett information finns i den

TEKNISKA BROSCHYREN

640
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627 GA

Collection 2023

160 cm
640

Alla våra maxi-salonger har som standard en elstyrd
sänksäng som är enkel att komma upp i när den är nersänkt

Förutom den stora sängen kan alla våra delintegrerade bilar förses
med en loftsäng på två platser som tillval

Premium-madrass

788
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DELINTRERADE BILAR

90 cm

777

Alla våra enkelsängar har ett integrerat system för att omvandla dem till
en XXL-säng. (extramadrass som standard)

Alla våra queensbed är höj- och
sänkbara för att kunna ändra
garagets storlek
160 cm
Komplett information finns i den

TEKNISKA BROSCHYREN

788

720

Modulerbart
utrymme bak:
Välj om du vill ha en
eller två sängar!
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Klädskåp med 2 stora
spegelförsedda dörrar

640

640

Maxi-badrum med mycket rymlig
duschkabin

Uppvärmt och upplyst garage med
fästkrokar, 12/230 V-uttag och två
dörrar

Fler funktioner: Anslutning gas för utomhusbruk,
Utomhusdusch

Komplett information finns i den

TEKNISKA BROSCHYREN
Vänd på katalogen
för att läsa mer

KOMPAKTBILAR
SKOHYLLA

Överbyggnad förarhytt gjord i
polyester med ett öppningsbart
panoramatakfönster
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