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FRANKIA A 740 PLUS (bilde som eksempel)

I toppform 
underveis, alltid
Hvorfor er alle bobilene i F-Line fra FRANKIA så ene-
stående? Den kraftige basisen fra Fiat-Ducato med 
AL-KO lavramme gir oss muligheten til å realisere alle 
våre styrker i de mest forskjellige bobilene. Og det i 
et mangfold som nesten ingen andre: I 2022 har du 
valget mellom 15 planløsninger i seks lengder – Alkove 
og integrerte modeller. Deriblant fem PLUS-modeller 
med tre storartede runde sittegruppevarianter.
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Mangfold og unikhet på Fiat Ducato med AL-KO lavramme.  
Den nye TITAN NEXT, F-Line I 680 PLUS, F-Line I 740 GD og F-Line A 740 PLUS (fra venstre mot høyre)

Storartet av erfaring
Hva som gjør Fiat og FRANKIA som team så sterke? Om det er 
det enestående dobbeltgulvet eller en maksimal kjøreglede: 
Den kraftige Fiat Ducato med AL-KO lavramme gir oss den 
perfekte basis for å realisere usedvanlige bobiler og dermed 
reagere målrettet på dine ønsker og behov.

(bilde som eksempel)
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UTVIKLINGSPARTNERE  
I OVER 35 ÅR
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Alltid en runde videre
Her skrives uforglemmelige historier og det oppleves spesielle 
øyeblikk, som man husker i lang tid: To sammen eller med 
venner – de store, runde panoramasittegruppene i FRANKIA 
F-Line er klare for neste runde.



7FRANKIA A 740 PLUS



A / I 680 PLUS

A / I 740 PLUS
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Rund sittegruppe på Fiat  
Ducato i tre planløsnings- 
lengder. 680 PLUS  
og 740 PLUS finnes i tillegg 
til Integrert også som Alkove

Overalt  
fullt av liv
Her leves livet: i din FRANKIA 
runde sittegruppe. For at hjertet 
i din F-Line skal passe perfekt 
for deg, har du et stort utvalg 
– fra tre varianter i fem planløs-
ninger.



I 840 PLUS
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10 FRANKIA I 840 QD
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Hver dag  
litt luksus
Med den gode smaken er det helt enkelt: Man tar det 
beste blant alle ingrediensene. Akkurat som FRANKIA 
ved innredning av ditt feriekjøkken.
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Forfriskende sett 
fra alle synsvinkler
I FRANKIA velværebadet kan du ta dine 
pauser akkurat som du vil. For F-Line 
gir deg mer plass … til å slappe av og 
kvikke deg opp. Og det i hvert hjørne.



13FRANKIA I 840 QD



14 FRANKIA I 890 QD-B
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Sove på det neste 
nivået
Akkurat det kan du i soverommene i FRANKIA F-Line. Uansett 
når og om du vil sove. Her er alt mulig – i behagelige senger 
på langs, i den smarte tverrsengen, i den storartede heve-
sengen, i den edle queensengen eller i den romslige alkoven.



16 FRANKIA A 740 PLUS

Mellom sus og kvitring
Uforglemmelig: Ganske enkelt bli liggende og lytte til naturen. Det bør du 
unne deg – i FRANKIA Alkove. For her har du nok plass til å sove på langs.



17FRANKIA I 740 GD

Avslapning betyr akkurat det
Mer lys, mer fri høyde, mer komfort, mer stabilitet: Romslige elektriske 
hevesenger finnes i alle integrerte FRANKIA modeller.
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19FRANKIA I 840 QD

Her er det mer enn nok plass
I FRANKIA F-Line finnes det mer for deg, fremfor alt oppbevaringsrom. Derfor ser 
vi muligheter i hver vinkel og i hvert hjørne, og gjør det som er best for deg. Alt er 
usynlig plassert og likevel lett tilgjengelig – også i det 35-cm-dobbeltgulvet.  



20 FRANKIA I 890 GD-B (bilde som eksempel)
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Under 0 °C er min beste reisetid 
I bobilene i F-Line finner du alt du trenger for en perfekt vinterferie: FRANKIA 
Thermo Guard Plus veggoppbygning, effektive varmesystemer, smarte oppbeva-
ringsrom og assistentsystemer, som ved kuldegrader gir sikkerhet og komfort. 
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FRANKIA F-Line har i 35 år overbevist med fascinerende oppbyg-
ningsmuligheter, som bare en Fiat-Ducato-basis kombinert med 
en AL-KO-lavramme kan by på. Integrert eller Alkove, kompakt 
unikat eller Luxusliner – du kan velge mellom 15 spesielle  
planløsninger med 6,5 til 9 meter lengde.

Helisolert Thermo Guard Plus veggoppbygning  
med 7 års garanti, Alde Compact vannbåren varme, 
gjennomgående, oppvarmet dobbeltgulv med  
ca. 350 mm høyde.

Med perfekt utstyr  
for alle årstider

Den populære og romslige FRANKIA runde sittegruppen 
finnes i tre forskjellige former og lengder i fem  
planløsninger for F-Line (Integrert eller Alkove)

Med PLUS: de totalt  
spesielle FRANKIA planløsningene

Aldri nøye seg med mindre, alltid bli bedre, skape noe 
enestående – det var og er den ånden som forbinder 
FRANKIA, Fiat-Ducato og AL-KO. For 36 år siden, i dag 
og i morgen 

Krysse grenser  
med sterke partnere

Høydepunkter ved  
FRANKIA F-Line

Nyte den store friheten  
med Fiat Ducato
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Det spesielle er å være kort, det viser I 680 SG med 
komplett utbygget hekk og I 640 SD med stort 
velværebad på tvers i hekken

Med de beste avkortningene  
siden F-Line finnes

På nesten 9 m lengde opplever du i FRANKIA  
F-Line I 890 en storartet komfort. Du har valget:  
Ansikt-til-ansikt- eller barsittegruppe, separate  
senger eller queenseng

Overgå seg selv med  
Premiumliner F-Line I 890

Trinnløst innvendig rom med over 2 m ståhøyde, 
dobbeltgulv tilgjengelig innenfra, ekstra store vinduer, 
FRANKIA sentralforsyning, XL-hekkgarasje med opptil 
1,24 m høyde og mye mer.

Smart som standard –  
nettopp typisk FRANKIA

Ny cockpit med de mest moderne assistentsystemene, 
opptil 90 l dieseltank, 9-girs konverterautomatikk 
(alt ekstrautstyr), miljøvennlig AdBlue-teknologi

Opplev en ny kjøreglede  
med den ideelle Basis

(bilde som eksempel)
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Inn i komfortsonen
FRANKIA sender klassikeren opp til neste nivå og lager ekte 
Luxuslinere av modellene i F-Line med Alkove. Ditt PLUSS: 
Mer komfort, mer plass, mer lys, mer hygge! – og enda mer 
avslapning i en av de store runde sittegruppene! 

FRANKIA A 740 PLUS (bilde som eksempel)
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Mine spesielle standard høydepunkter
Standardutstyr på FRANKIA F-Line (utvalg)

Passer til enhver stemning: Den dimbare LED-belysningenKjøleskap og fryseskap i  
TecTower kan nå åpnes på begge sider

Sentral styring –  
godt synlig og enkel i bruk

Laste inn og ut av garasjen med  
justerbare hekk- og sideklaffer

Praktisk vern: Fluenetting  
integrert i bodelsdøren

FRANKIA dobbeltgulv: trinnløs gjennom-
gående 35 cm høyde, oppvarmet 

Selvopprullende kabeltrommel med  
15 m kabel og sentralforsyning

Ytterspeil med elektrisk justering  
og oppvarming
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Edel oppkvikning: Høyverdige armaturer i FRANKIA velværebad Dusjkabinett med behagelig belysning

Dimbare leselamper i FRANKIA design 
med nattlysfunksjon

Elektrisk justerbar  
heveseng i Integrerte

Eksklusivt skap med glassdører for dine 
FRANKIA vinglass

I alle FRANKIA bobiler: Flere  
praktiske USB-kontakter

Romslige klesskap med  
behagelig innelys

Praktisk: Lommer på førersetene 
(ved alle Integrerte fra FRANKIA)

Mine spesielle standard høydepunkter
Standardutstyr på FRANKIA F-Line (utvalg)
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Ved siden av den blekner 
de fleste
I den ytre designen satser FRANKIA F-Line på fargekontras-
ter, en dynamisk linjeføring og edle lakkeringer. Også når det 
gjelder farger kan du stole på en utmerket kvalitet. For all 
lakkering blir foretatt direkte i vår fabrikk.

FRANKIA I 890 GD-B (bilde som eksempel)
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Ideell for å sove på tvers og på langs: Uttrekkbar FRANKIA duoseng (2 x 2 m)

Mye plass: Sengeutvidelse 
for separate senger (GD)

Alpine Dolby Surround  
høyttalersystem

Alphatronics flatskjerm SL 24 tommer 
med DVB-S2/T2/C-tuner, DVD-spiller  
og Bluetooth

Alpine radio med berøringsskjerm,  
navigasjon, DVD/CD-spiller, DAB/DAB+, 
Bluetooth og mye mer.

Full oversikt: Bird-View-Cam med 360° 
sikt og stort display

Kjøkkensøyle/komfyrkombinasjon (med 
grill, gass stekeovn, 3-bluss koketopp)

Det spesielle ekstra
Spesialutstyr på FRANKIA F-Line (utvalg)
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Ytterligere sitteplasser med bilbelte ved alle PLUS-planløsninger

Integrert stekeovn  
fra Thetford

Lettstelt kjøkkenbenk – f.eks. av  
høyverdig mineralsk materiale.

Elektrisk blendingsplissegardin  
foran som vern mot innsyn og sol  
(standard ved Luxury)

Markise – som ekstrautstyr med integrert  
LED belysningsprofil

Kraftig  
gasskoketopp 

Lettstelt teppegulv  
i hele det innvendige rommet

Komfortabel og praktisk apotekskuff 
for garasjen
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Jeg bøyer meg for så mye stil

VENEDIG

MAILAND

NEAPEL

Seks innemiljøer til valg
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PYRITT

MARMOR

AKVAMARIN
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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

RUND SITTEGRUPPE RUND SITTEGRUPPE

F-LINE planløsninger
Integrert

ca. lengde på bobilen Standard/ekstrautstyrTillatt total vekt i lastet tilstand Sitteplasser med bilbelteSengeplasser

(bilde som eksempel)
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4/54/5
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4/64

4/64

I 790 I 840

I 890

I 790 GD I 840 GD

I 840 QD

I 840 PLUS

I 890 GD-B

I 890 QD-B

I 790 QD
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8,9 m

8,9 m

8,4 m

8,5 m7,9 m

8,5 m7,9 m

5,5 t

5,5 t

5,0 t/5,5 t

5,0 t/5,5 t5,0 t/5,5 t

5,0 t/5,5 t5,0 t/5,5 t

RUND SITTEGRUPPE

790/840/890
planløsninger
kan også leveres
som TITAN
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A 680 PLUS

A 740 PLUS
7,5 m

7,1 m

4,5 t

4,5 t

RUND SITTEGRUPPE

RUND SITTEGRUPPE

F-LINE planløsninger
Alkove
A 680

A 740

ca. lengde på bobilen Tillatt total vekt i lastet tilstand Sitteplasser med bilbelte Standard/ekstrautstyrSengeplasser

(bilde som eksempel)
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Det ligger i detaljene
Det er de små tingene som gjør det spesielle usedvanlig. 
Derfor legger vi all vår know-how i gjennomtenkte og 
smarte detaljer, som sørger for at du underveis føler deg 
som hjemme. Selvfølgelig er alt bearbeidet i nøyaktig 
håndarbeid.

Oppleve en spesiell komfort: LED-lysstriper, innfelt vask, XXL-speilskap, velværedusj 



36 FRANKIA I 790 GD TITAN (bilde som eksempel)

Mer enn man forventerMer enn man forventer
FRANKIA TITAN gir deg friheten til selv å oppdage verden 
– også utenfor turistveiene. For i den edle Luxuslineren på 
Fiat-Ducato finnes din personlige oppgradering: En selv-
forsynings-teknikkpakke, eksklusiv reisekomfort og mye 
spesielt utstyr som standard.
+  Integrert Luxusliner i 9 planløsninger
+  Enestående teknikkpakke
+  NY: TITAN Next, den neste generasjonen
+  Alt er med: Fullt utstyr inklusive
+  Frihet: Opptil 300 l ferskvannstank
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Les mer  
i den aktuelle FRANKIA 
TITAN katalogen.



Vår spesielle drivkraft?  
Lidenskap og kjærlighet til detaljer
For at du stadig skal oppleve noe spesielt, har vårt team i 60 år arbeidet med 
mye kjærlighet til detaljer på hver FRANKIA bobil og med lidenskap utviklet nye 
løsninger som gjør hjemmet ditt enda bedre når du er underveis. Om det er 
snekkeri eller syverksted, lakkering eller passnøyaktig montering – for at du all-
tid skal kunne stole på den beste FRANKIA-kvaliteten, blir alt fremstilt direkte i 
vår fabrikk i Marktschorgast.
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39FRANKIA TITAN NEXT



Opplev FRANKIAs verden på Internett:

www.frankia.com
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FRANKIA, et foretak i PILOTE-gruppen
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | DE 95509 Marktschorgast
Telefon: +49 (0)92 27 738-0 | Faks: +49 (0)92 27 738-49
E-post: info@frankia.de

Bildene i denne katalogen er eksempler. De kan inneholde tilbehør og spesialutstyr som ikke hører til 
standard leveringsomfang. De virkelige modellutførelsene kan avvike. Tekniske endringer og feiltakelser 
forbeholdes. Utstyr som er deklarert som standard og/eller ekstra kan – alt etter land – være forskjellig. 
På grunn av trykkvariasjoner kan fargene i bildene avvike. Trykket i Tyskland.
© Copyright 2021 by FRANKIA-GP GmbH

Helt enkelt:  
Skan inn QR-koden og last  
prislisten ned på din smarttelefon.


