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Odkrywamy nowe horyzony

Duch 
innowacji

TRIGANO VDL 
1, avenue de Rochebonne - CS 69003 
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex
France

Tel. +33 (0)4 75 07 55 00 - Fax +33 (0)4 75 07 55 58
contact@chausson.tm.fr

www.chausson-motorhomes.com

All technical characteristics (texts and photos) 
valid at the time of printing (august 2017) are 
provided by Chausson for general guidance.

They may be subject to modification, often 
because of technical progress.

Non-contractual document.

Since Chausson is committed to the environment,  
this publication has been printed on PEFC paper  
from sustainably managed forests.

Where there are multilingual versions,  
the French text is the binding version.

Wyłączny dystrybutor w Polsce:  

Transa-M  
ul. Bratnia 3  
43-200 Pszczyna 
 
biuro@transa-m.pl 
www.chausson-kampery.pl
 www.transa-m.pl
 
tel./fax: 32 210 12 10 
tel. 694 542 796 
tel. 602 289 921

Odkrywamy nowe horyzonty
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Zrób skan - pobierz 
więcej informacji

Avec 
Trigano VDL
tous les papiers
se recyclent
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Flash

Chausson

Flash, Welcome

Special Edition

Exaltis

www

HERTZ. - światowy lider w branży 
wynajmu pojazdów wybrał 
markę Chausson!  Dowód naszej 
niezawodności i solidnego 
wykonania.

Chausson jest mark Trigano - 
europejskiego lidera w produkcji 
pojazdó turystycznych.

Odwiedź naszą polska stronę: 
www.chausson-kampery.pl

www.facebook.com/chausson.campingcar

Śledź i polub nasz profil. w najpopularnijszym 
medium społecznościowym!

www.youtube.com/ChaussonCampingCar

Stan umysłu
Jako twórca wielu usprawnień i odkrywczych 

rozwiazań , Chausson posiada reputacje 
wizjonera i innowatora.

Rozpoczynając od historycznych modeli jak 
Acapulco do najnowszego modelu 711, z 

rewolucynjym układem wnętrza.

Innowacyjność to coś co nas napędza.

Z Chausson odkryjesz jak kreować swoje   
nowe horyzonty

Całkowicie przejrzysty

Alkowy
Przestronność i ergonomia

Półintegry
Całkowita elastyczność

Półintegry
Sześć modeli “all inclusive”

Integry
Najwysza klasa...
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Tournon-sur-Rhône/France

Aby lepiej zrozumieć jak 
produkowany jest twój kamper,  
zamknij oczy i wyobraź sobie...

   francuską fabrykę TRIGANO VDL  o powierzchni  
33 boisk piłkarskich (lub 200,000 m², gdzie 37,000 m² jest pod dachem),

 jedną z najwikszych lini produkcyjnych w europie 
        z roczną produkcją 12,000 kamperów,

 ponad 900 pracowników od projektantów po zwykłych monterów,

 kampery   sprzedawane  w ponad 27 krajach ,

  35 lat istnienia w 2015 roku, i ponad 60000 kamperów Chausson 
wyprodukowanych .

Zrób skan - pobierz więcej 
informacji
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V697

V594

V594 SCS

V594 MAX
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Twist Start, Twist Exclusive

Panorama 2018

   

2018

TWIST daje przede wszystkim dużą swobodę poruszania się. 

Jest zwinny i dynamiczny. 

Dzięki szerokiemu wyborowi układów wnętrza, wyposażeniu 
oraz wielu innowacjom, Vany stały się prawdziwą alternatywą 
dla kamperów o klasycznej zabudowie.

Odkryj świat Vanów Chausson 
dzięki dedykowanej  broszurze 

lub sprawdź naszą stronę 
internetową.

Twist to prawdziwy miejski  
podróźnik...  

For more information  
scan me.

Od najmniejszego do najwiekszego formatu, 

 na każdej platformie!  
Informacje o Chausson 

Czytaj więcej o Chausson , 
gdziekolwiek jesteś i o każdej 
porze. 
Nasza strona jest dostępna na 
wszystkich typach urządzeń , od 
PC do smartfona i tableta.
Na naszej stronie znjadziesz 
zdjęcia, video i informacje o  
wszystkich produktach.
 

 

Chausson jest również 
na  Facebook:  
dołącz do nas!

Exploring new horizons

THE CIVILIZED ADVENTURERS

VAN 

CLOSE-UP

-5.5 m -6 m -6.5 m
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   Struktura IRP 
  Główną innowacją jest polepszenie izolacji  

oraz zwiększenie ochrony. Patrz strona 10.

   7 lat gwarancji szczelności.. Kto jeszcze tak potrafi?
  Wodoodporność to klucz do przyszłośći twojego kampera 

w Chausson jest gwarantowana przez 7 lat. 
( przy corocznym przeglądzie w autoryzowanym serwisie)  
Zakres niniejszej gwarancji daleko wykracza poza standardy konkurencji  
To najlepsza rękojmia jaką może dać Ci producent kamperów.

   165 dealerów dba o twojego kampera
  Nasza sieć dealerska składa się tylko z profesjonalnych warsztatów,
       którzy znają kampery Chausson jak własną kieszeń. 
       Chausson oferuje jedną z największych  i najlepiej wyposażonych 
       sieci serwisowych w Europie.

   Wszystkie systemy ogrzewania stosowane w naszych 
kamperach można używać zarówno na postoju jak i podczas 
jazdy.  11.

Ogrzewanie możesz korzystać w czasie jazdy

Wizja jakości

Easy accessibility

Wybór podwozia

Standardy i dodatki

   Łatwe wejście to nie drobny szczegół, to podstawa!
 Nie ma konieczności rozkłądania dodatkowego stopnia, wszystkie modele    
       posiadają wbudowane schodki wejściowe

   Tylko jeden klucz do wszystkich drzwi  
  Nie potrzebujesz całego pęku kluczy 

W Chausson: tylko jeden klucz do części mieszkalnej  (drzwi wejściowe oraz  
drzwi garażowe ), 
                         jeden klucz do samochodu.

 Izolowany schodek wejściowy
 Wszystkie modele posiadają specjalną izolacje stopnia wejściowego  

   Istota podróżowania w wysokiej jakości
  W Chausson wybraliśmy producentów samochodów 

tak aby podwozia dostarczane do nas były specjalnie 
zaprojektowane do kamperów, oraz sieć serwisów w 
całej europie pozwalała na spokojną i bezpieczną podróż.    
Sprawdź stronę 14.

długoletnia ochrona

Chausson jest cakowicie przejrzysty

   Legendarne okna SEITZ,  
to najlepszy wybór

  To synonim jakości, komfortu, wyglądu i bezpieczeństwa,  
wyśmienita jakość, łatwe otwieranie i bepieczeństwo na 
najwyższym poziomie, gdyż okna SEITZ nie mogą być 
zdemontowane  od zewnątrz.

  Panoramiczne okno dachowe daje możliwość         
      zaczerpnięcia wolności
   Jest świetne do wentylacji ale również daje mnóstwo 

światła.

   Świetna dostępność do garażu
  Dwa lub nawet trzy włazy do garażu, srawiają że  

załądunek i rozładunek staje się bardzo prostym... 
Dla nas to standard.

   Obniżony załadunek 
Twoje plecy docenią nasze rozwiązania!

   Wzmocnione podwozie ze stali ocynkowanej
 Solidność naszych kamperów nie jest przypadkowa, jest wynikiem   
       wyboru mocnych materiałów. Przedużenie podwozia wykonujemy                           
       ze stali  ocynkowanej. Wzmocnienie to jest bardziej wytrzymałe i           
       długotrwałe.

  Oświetlony garaż
 Nie ważne jaką wersje wykończenia wybierzesz, wszystkie garaże    
       są oświetlone i  wyposażone w gniazda 12V/230V. 

komfortowe dodatki

Rozwiązania zwiększające komfort

Wysokiej jakości siedzenia

dobrze zaprojektowana wentylacja

  Szuflady z cichym domykiem
  Wszystkie szuflady wyposażone są zarówno w system cichego 

domykania jak i w zabezpieczenie przed otwarciem w czasie 
jazdy.

  Regulowany stół w salonie
  Dla zwiększenia funkcjonalności jak i komfortu stoły w pół 

integrach są rególowane we wszystkich płaszczyznach.

  Duża lodwka zawsze w standardzie 
 Tylko najmniejsze modele ( krótsze od 6 m) nie mają dużej 
lodówki , ale tylko dlatego że nie ma technicznych możliwości 
zamontowania jej wewnątrz.  Wszystkie lodówki mogą być 
zasilane gazem, 12 V, 230V. 
System AES wybierze źródo zasilania...automatycznie!

  Wysokiej jakości materac
 sprawdź stronę 13.

  Easy Bed czyli ustal wysokość łóżka  
     na poziomie jaki potrzebujesz
  Większość naszych łóżek posiada regulację  

w zakresie 30 cm! 
  

  Przejrzysta przestrzeń magazynowa
 Większość łóżek pozwala na łątwy dostęp do  

   Pianka montowana w naszych siedzeniach jest specjalnie 
zaprojektowana aby podczas długiej podróży wygodnie 
podpierała całe ciało

  Dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa jazdy każde      
        z siedzeń przeznaczonych do jazdy posiada zagłówek o   
        rególowanej wysokości

  Podwójna wentylacja
  Dobra wentylacja w łazience to podstawa. W Chausson 

wszystkie łazienki posiadają zarówno okno boczne oraz 
wentylacje dachową.

  Sztywne ścianki prysznicowe
  Niezależnie od modelu, wszystkie łazienki są wyposażone w 

eleganckie sztywne ścianki prysznicowe.

Well-designed lighting
   Oświetlenie wewnętrzne100% LED
 Oświetlenie LED pozwala na znaczną redukcję kosztów energii oraz  
       pozwala chronić naszą planetę

  Oświetlenie nocne
  Oświetlenie nocne zaprojektowane tak aby wprowadzić do Twojego 

kampera niesamowitą wieczorową atmosfere, oraz zwiększyć 
bezpieczeństwo poruszania się po pokładzie w nocy.

 Oświetlnie zewnętrzne jako standard dla wszystkich  
      modeli

Przydatne wyposażenie
  Standardowe adaptery do bagażników rowerowych
 Jeśli zechcesz bagażnik rowerowy nie musisz wiercić otworów.  
       Wystarczy, że wybierzesz odpowiedni model bagażnika który zainstalujesz       
       do gotowych mocowań

  Instalacja kamery cofania 
  Aby skrócić czas pracy oraz koszty serwisowania kamperów. Wszystkie 

modele są wyposażone w instalacje kamery cofania, którą możesz zamówić 
u swojego dealera. Kamera jest w standardzie w wersji Welcome  
oraz Special Edition.

  Instalacja  TV 
 Wszystkie modele posiadają instalacje 230 V/12 V  i TV

Optymalny garaż,
w zależności od modelu
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Technologia IRP, jako główna innowacja

Niezależnie od wersji Flash lub Welcome nasze konstrukcje wykonane są z taką samą,  
wysoką jakością.  
IRP jest naszą główną innowacją zapewniającą lepszą izolację, większą wytrzymałość 
oraz podwyższoną ochronę przed czynnikami zewnętrznymi.  
Wystarczy rzucić okiem na trzon naszych produkcyjnych sekretów.

Lepsza izolacja opiera się na kombinacji technologii zapewniających lepsze samopoczucie

Bezkompromisowość oznacza spokój i lepszą  ochronę

Dowód naszej wiarygodności: 7 lat gwarancji 

Dla zwiększenia wytrzymałości.

    Izolacja XPS , specjalna pianka zapewnia wysoką izolacje dźwiękową i termiczną.  
CHAUSSON wybrał najlepszą na rynku markę : Styrofoam.

   Specialnie zaprojektowana grubość dachu i podłogi  dla zwiększenia izolacji ponad normy stosowane przez konkurencję.

   Przeciwko przeciekom gdyż nasze materiały są odporne na korozje a szerokie panele narożne są klejone a nie wiercone

   Przeciwko burzom  gdyż system (GRP) chroni przed gradem( ściany i dach) i przed solą (podłoga).

   Przeciwko gorącu, zimnu i hałasowi  gdyż system (GRP) wraz se specjalnymi grubościami skutecznie izoluje od wszelkich warunków

  Od ponad 35 lat naszym głównym celem jest nieustanne zwiększanie komfortu i trwałości; 
jesteśmy pewni za nasze rozwiązania techniczne i procesy produkcyjne.

  Dlatego oferujemy Państwu 7 lat gwarancji szczelności,  
przy corocznym przeglądzie wykonanym w certyfikowanym serwisie.

   Ochronna poliestrowa powłoka 
zewnętrzna (GRP) ,  
zwiększa odporność na zadrapania, 
drobne uderzenia, promieniowanie 
UV i oddziaływanie złych warunków 
pogodowych np gradu.

   Extra grubość dachu i podłogi,  
jedna z najlepszych na rynku, oferująca 
zwiększoną odporność na obciążenia i 
ograniczająca odksztacenia po długim 
czasie.

   Połączenie wysokiej jakości 
drewna i kompozytu , wzmocniona 
struktura ścian i podłóg za pomocą 
kombinacji specjalnego kompozytu z 
najwyższej jakości drewnem

    Wodoszczelność   
Wszystkie materiały zewnętrzne są 
całkowicie odporne na korozje i działanie 
wilgoci.

  *   Uwaga : ze względu na swój wyjątkowy 
kształt , dach naszych alkow , ma grubość  
34,5 mm i izolację EPS .

54.5 mm*

63.5 mm 

Dach ze wzmocnionego 
polyestru (GRP) 

Wodoodporna 
masa na łączeniach 
paneli

Klejony aluminiowy profil 

Powłoka (GRP) 

Kantówka drewniana
kantówka z kkompozytu

Dolna powłoka ze wzmocnionego polyestru (GRP)
Wodoodporna 
sklejka

Skraplacz wody

Wewnętrzna sklejka

podłoga z PVC

6 mm sklejka

Zmniejszenie zużycia gazu
Wybór oleju napędowego jako zasilania do 
ogrzewania to bardzo istotna sprawa szczególnie 
w zimie kiedy tradycyjną butle gazową trzeba 
zmieniać co kilka dni. Poza komfortem niezależności 
ten sposób zasilania daje nam realną oszczędność 
pieniedzy gdyż, maksymalne zużycie paliwa to 0,5 
l/h

Pełna  dostępność  paliwa
W przeciwieństwie do standardowej butli gazowej, 
która czasami jest ciężko dostępna w innych krajach 
gdzie są inne systemy podłączeń, olej napędowy jest 
dostępny w kadym kraju....

Łatwość w  użyciu i kontroli
Aby sprawdzi poziom gazu wystarczy zerknąć na desk rozdzielczą. Już nie będziesz 
zaskoczony brakiem gazu w środku nocy.  
Z Chausson, nie będziesz musiał męczyć się z nieustanną wymianą butli. Tylko lodówka , 
kuchenka i czasami ogrzewanie ciepłej wody ( wersja z Webasto) są zasilane z butli gazowej.

Mniejsza masa i dodatkowa przestrzeń ładunkowa

Wybór oleju napędowego dodatkowo powoduje zmniejszenie wagi całego kampera. Dwie 
butle 11 kg gazu w rzeczywistości ważą 52 kg ( 11 kg to masa samego gazu) 
Używając tylko jednej butli zmniejszamy wagę wi ęc zyskujemy dodatkową ładowność.

 Ogrzewanie podczas jazdy  
W przeciwieństwie do ogrzewania gazowego, które wymaga specjalnych zabezpieczeń , 
ogrzewanie zasilane olejem napędowym możemy w pełni bezpiecznie używać w czasie jazdy. 
W kamperze Chausson nawet w najchłodniejsze dni podróż może przebiegać w najbardziej 
komfortowych warunkach przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa . Większość  
naszych konkurentów ma taki system zasilania jako opcje a niektórzy nie mają go wcale.

Wszystko w jednym miejscu TECHNI BOX

Zasilanie ogrzewania

Dostępne ze specjlanego zewnętrznego włazu miejsce zapewniające dostęp do wszystkich 
najważniejszych mechanizmów kontrolnych w twoim kamperze.

   Część elektryczna daje dostęp do panelu 
sterowania wszystkimi mediami kampera. 
Wymiana bezpiecznika nie będzie już 
problemem!

    Część wodna pozwala na: :
 - wlewanie czystej wody do zbiornika,
 -  uzupełnianie i opróźnanie wody w zależności od 

ilości pasażarów i bagażu,
 -  łatwe czyszczenie zbiornika czystej wody, higiena 

to podstawa.
 

  Technibox  jest standardem we wszystkich 
alkowach i półintegrach!.

Bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze

Chausson w celu zapewnienia maksymalnej 
ochrony klientów, wszystkie samochody 
wyposaża w mechanizm różnicowy 30mA 
w standardzie.

W przeciwieństwie do tradycynego bezpiecznika , wyłącznik różnicowy zapewnia 
ochronę również przed porażeniem.
Mechanizm różnicowy zabezpiecza nasz instalację przed zwarciem i przegrzaniem 
przewodów w przypadku przeciążenia.

  Techni Box jest szczelny i podzielony na dwie strefy : elektryczną i wodną 

230 V outside power outlet

Część wodna

zawór do spuszczania czystej wody 
właz do czyszczenia zbiornika
wlew czystej wody

Część elektryczna  
 
panel elektryczny
bezpieczniki
 
ładowarka akumulatora
Osłona

For more information  
scan me.

Chausson jest całkowicie przejrzysty



1312

Malaga
Flash,  
Welcome,  
Exaltis

Auckland
Flash,  
Welcome,  
Exaltis

Madame
Welcome,  
Exaltis

Seychelles
Welcome,  
Exaltis

Elite*
Welcome,  
Exaltis

Vatoa
Special  
Edition

Salinas
Special  
Edition

      

160 cm

Wewnętrzne  wyposażenie

optymalizacja sypialni naprawdę wpełni wyposażona kuchnia 
  Duża lodówka AES
  większość modeli posiada lodówkę 161 L  

lub 145 L typu  “Slim” 

  Szklana pokrywa kuchenki
  Kiedy pokrywa jest podniesiona , służy jako ochrona ściany,  

po jej opuszczeniu służy jako blat roboczy.

  Szuflady z cichym domykiem
 Z blokadami na czas jazdy.

   Szafka pod lodówką
 W zależności od modelu

  Standardowa szerokość 160-cm łoża małżeńskiego 
 patrz strona 13.

  Wysokiej jakości materac
 patrz strona 13.

  Easy Bed regulacja wysokości łóżka
 Większość łóżek nad garażem (z wyjątkiem  
        podwójnych) posiada regulacje wysokości  30cm

  Mądra przestrzeń ładunkowa
  Nasze sypialnie posiadają zarówno szafki podwieszane nad  

łóżkami jak i podnoszone łóżka zapewniające  
dobry dostęp do garażu

  Głębokie szafy
  Z automatycznym oświetleniem włączajcym się po otwarciu  

drzwi w wersjach Welcome i Exaltis

  Lampki do czytania
 Wszystkie łóżka wyposażone są w indywidualne oświetlenie 
      do czytania.

Wysokiej jakości  materac
Dla krótkiej drzemki po obiedzie , relaksującego snu podczas długiej nocy...

Przed kolejną wyprawą górską, wycieczką rowerową czy zwiedzaniem nowych miejsc... 
Zrelaksuj się i ciesz się , że jesteś w Chausson...

Wygodny materac 
z solidnym stelażem

  Wszystkie nasze materace są :
  - Produkowane we Francji, 
 - Projektowane specjalnie do kamperów z wysokiej jakości specjalistycznej pianki.

  Wszystkie materace posiadają specjalne pokrowce które są : 
 - antybakteryjne i anty-roztoczowe ( dla pełnej higieny) , 
 - posiadają certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 (wolne od substancji szkodliwych dla zdrowia).

  W wersjach Welcome i Exaltis, wszystkie materace ( w głównych łóżkach ) posiadają :  
 - Specjalną piankę dopasowującą się do kształtu ciała w celu zmniejszenia naprężeń,
 - Regulację ciepła Thermocool dla lepszego odprowadzenia ciepła z ciałą, 
 - Warstwę wzmocnionej waty dla miłego dotyku..

Większość naszych łóżek posiada wytrzymały stelaż dla zwiększenia komfortu i wentylacji. 
Łóżka w alkowach dodatkowo posiadają specjalne anty-kondensacyjne płyty które mogą być podnoszone w celu ułatwienia 
przechodzenia z kabiny do części mieszkalnej, pozostawiając 150 cm miejsca w alkowie.

Dodatkowe   łóżko podwieszane

Chausson jest całkowicie przejżysty

  komfort i bezpieczeństwo za kierownicą 
 patrz strony 14 i 15.

   Schowek nad kabiną
  Wszystkie półintegry posiadają specjalny schowek 

nad kabiną z oświetleniem LED z obu stron

   Podwójny port USB
  do ładowania telefonu, tableta , etc.

praktyczna  łazienka  siedzenie kierowcy
   podwójna wentylacja

  podwójne odpływy z brodzika
 

   Uchwyty na papier, mydło i ręcznik w 
standardzie.

Bardzo wygodny materac solidny stelaż

Łóżko centralne o szerokości, 1.60 m

Wszystkie podwójne łóżka mają 90 cm szerokości

   Chausson znowu jest pionierem i jako pierwszy oferuje wszystkie łoża małżeńskie o szerokości 160 cm.

  Poza wyśmienitą długością podwójne łóżka mają szerokość 90 cm co jest ewenementem na rynku.

 Dwa rodzaje wykończeń 
mebli

 cztery tapicerki

wybierz twój 
typ łóżka

łóżko centralne

łóżko podwójne

łóżko francuskie

łóżka piętrowe

łóżka nad garażem

podwieszane łóżka

 Każdy z modeli półintegr możę zostać wyposażony w dodatkowe łóżko podwieszane jedno lub dwu osobowe

  W ciągu dnia masz przestronny salon a wieczorem wygodne łóżko dla ciebie i przyjaciół.

  Wszystkie podiweszane łóżka są opuszczane elektrycznie jednak istnieje moliwość opuszczenia ich ręcznie.

Wszystkie modele z MAXI salonem posiadają łóżko opuszczane do pozycji umożliwiającej wchodzenie bez używania 
drabiny.
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Fiat ciągle wyznacza trendy na rynku kamperów 
a niezawodność Ducato jest wszystkim dobrze znana

Z usług serwisowych możesz skorzystać w jednym z 1800 
wyspecjalizowanych warsztatów należących do  
Fiat Camper Assistance 

W Chausson wybraliśmy producentów specjalistycznych podwozi przeznaczonych do budowy kamperów 
posiadających odpowiednią sieć serwisów w całej Europie.

Podwozie, podstawa dobrej podróży.

Ford i Chausson są partnerami już od ponad 30 lat

Z ponad 7 milionami sprzedanych egzemplarzy na całym świecie 
legendarny Ford Transit udowodnił swoją wartość i 
niezawodność.

Jest wyposażony w najnowsze technologie i rozwiązania 
zwiększające komfort i bezpieczeństwo.

  Podwozie kampera o obniżonym środku ciężkości w celu ułatwienia 
wchodzenia do kampera.

 Poszerzona tylna oś w celu zwiększenia stabilności na drodze.

 - Poduszka powietrzna kierowcy,

 -  ABS

     -  ASR

 -  ESP

 - 6-ścio biegowa skrzynia biegów

 - wspomaganie ruszania pod górę,

 - opuszczana dźwignia hamulca ręcznego.

  Obrotowe fotele z podłokietnikami i regulacją wysokości.

 -  Ford Audio System z AM/FM radio, Bluetooth®,  
USB

  - skórzana kierownica,

 Centralny zamek w kabinie.

 Panele boczne w kolorze nadwozia.

  - 16" koła,

 - zestaw naprawczy do kół.

Samochody Fiata wybrane przez Chausson posiadają wszystko co  
potrzebne do poszerzania Twoich horyzontów w pełnym komforcie 
i całkowitym bezpieczeństwie.

  Podwozie kampera o obniżonym środku ciężkości w celu ułatwienia  
wchodzenia do kampera.

 Poszerzona tylna oś w celu zwiększenia stabilności na drodze.

  - Poduszka powietrzna kierowcy,

 -  ABS 

 -  ASR

 - 6-ścio biegowa skrzynia biegów

  Bardzo komfortowe kapitańskie fotele posiadają wbudowany zagłówek , 
doskonałe boczne i tylne trzymanie oraz podwójne podłokietniki. 
Pełny zakres regulacji w standardzie.

  - Instalacja radia i głośników 

 - elektryczne szyby,

 -  centralna konsola z miejscem na telefon.

  Centralny zamek .

  Antena radiowa wbudowana w lusterko .

  - Kołpaki,

 - Zestaw naprawczy opon .

White Bronze (O) White Anthracite (O)

pojemność 2.3 L 2.3 L 2.3 L
moc HP-kW 130-96 150-110 180-130
moment Nm 320 380 400 
rozrząd belt belt belt

Pojemność 2 L 2 L
moc HP-kW 130-92 170-125
moment Nm 330 405
rozrząd belt belt

Chausson jest całkowicie przejżysty

Nowa automatyczna skrzynia biegów (option)

Wyposażona w sześć biegów, przekładnia wykorzystuje konwerter 
momentów oraz elektroniczny system przekładni.

Nowa skrzynia biegów wykrywa zmianę terenu (górzysty, płaski)

I automatycznie dostarczy pomoc na wzniesieniach w trybie «drive».

Skrzynia biegów Comfort-Matic (opcja) nie tylko ułatwia jazdę,
zmniejsza również zużycie paliwa zawsze uruchamiając optymalne 
przełożenie, niezależnie od okoliczności.
Znacznie różni się od automatycznych skrzyń biegów z hydraulicznym 
sterowaniem momentowym, ponieważ reaguje tak szybko, jak ręczna 
skrzynia biegów.
Wykorzystuje ten sam współczynnik przełożenia sześciobiegowego, a 
sprzęgło i wybór stosunku są sterowane przez siłownik elektrohydrauliczny.

Alkowy  &  
pół integry

Special Edition  
pół integry Integry

Specyfikacja  
silnika

130 HP S S S
150 HP O O O
180 HP O O

podwozie 3,5 T S S S
3,650 T (light) O O O
4,250 T (heavy) 130 HP* O O O
4,4 T (heavy) 150-180 HP* O O

Alkowy pół integry Special Edition  
pół integry 

specyfikacja 
silnika

130 HP S S
170 HP O O S

podwozie 3.5 T S S S
4.1 T* O O
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C656 Flash Auckland

            

Flash

Alkowy

Alkowy

Najnowsza generacja alkow Chausson.  
Linia zaprojektowana specjalnie 

dla rodzin, bazująca 
na maksymanej ergonomi i komforcie.
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Flash, Welcome

635 Flash Auckland

Półintegry

Półintegry 
Całkowita elastyczność

Flash to klucz do wprowadzania  
w świat kamperów Chausson:  

to wersja znakomicie łącząca świetne wykonanie 
z bardzo dobrą ceną.

Welcome*  to wyjtkowe wersje 
kamperów półzintegrowanych Chausson. 

Ten poziom wykończenia skierowany jest głównie 
dla najbardziej wymagających klientów 
ktrzy cenią połączenie dobrego designu 

z dobrą jakością i wysokim poziomem wyposażenia
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630

630 Welcome Seychelles

Półintegry z Maxi salonem

Maxi salon  

Jak pokazały sukcesy legendarnych już
modeli 610 i 630,
Chausson jest pionierem w  unikalnych 
układach wnętrz.
Modele z ‘‘ Maxi salonem’’ posiadają  
elektrycznie opuszczane łóżka , które 
w ciągu dnia podoszone są pod sufit 
pozostawiajc bardzo przestronny salon, 
dla Ciebie i Twojej rodziny.
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711 Welcome Travel Line Elite

711  Welcome  
Travel Line

711 to unikalny model na rynku przeznaczony dla 4 osób , posiada 4 kapitańskie 
fotele i 4 drzwi dla wygodnego podróżowania. Na postoju dysponujemy 2  
salonkami oraz 2 dwuosobowymi elektrycznie opuszcznymi łóżkami.

Design patent

711 Welcome Travel Line
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747GA Welcome Madame

Smartlounge

Ten bardzo sprytny nowy pomysł salonu zapewnia komfort, 
atrakcyjność i praktyczność zarówno w drodze, jak i na postoju. 
Każda z dwóch ławek może szybko zostać przekształcona 
w wygodne fotele do podróży.   
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716 Flash Auckland

716 Flash

Unikalne na rynku rozwiązanie DUO BED w modelu 716.  
Przeznaczone dla rodzin z dziećmi które uwielbiają spanie 
na łóżkach piętrowych. W pełni elektrycznie opuszczane 

 łóżka w ciągu dnia z znikają podwieszone  pod sufitem 

pozostawiając miejsce do zabaw i relaksu. 
Z przodu duży salon pozwala na spędzanie czasu  
dla całej rodziny. 
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738XLB

747GA

C656

16
0 

cm

635

640

Słodkich snów
Alkowy i półintegry

patrz strona  13.

Wszystkie łóżka małżeńskie mają 160 cm szerokości

Wszystkie podwójne łóżka 
mają 90 cm szerokości  

(z wyjątkiem 757)

Wszystkie łóżka 
podwieszane są 

elektryczne
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WelcomeFlash

640 Welcome

Łazienki
Alkowy i półintegry

Wieszak na ręczniki pod oknem 
dachowym.

Brodziki posiadają dwa odpywy aby 
polepszyć odprowadzenie wody z 
kabiny
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640 Welcome

Kuchnia

Alkowy i półintegry

Szuflady z cichym domykiem i zabezpieczeniem na czas jazdy

Kuchenka ze szklaną pokrywą :  
gdy jest podniesiona chroni ścianę a 
gdy jest opuszczona służy jako blat roboczy.

lodówka o pojemności 167 L lub wersja Slim o 
pojemności  145 L.

Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne 
100% LED l

Centralny stół z regulacją we wszystkich 
kierunkach, a w niektórych modelach z 
moliwością dzilenia na pół.

Większość modeli półintegr ma 
możliwość wyboru podwozia Fiat lub 
Ford patrz strony 14/15.

IRP główna innowacja  
patrz strona 10.

Szczelność gwarantowana przez 7 
lat , przy corocznych przeglądach w 
autoryzowanym serwisie.  

Obrotowe fotele pasażera i kierowcy z 
regulacją wysokości i podłokietnikami.

Pasy bezpieczeństwa odpowiadajce 
ilości pasażerow.

Panoramiczne okno otwierające kampera na świat. Specjalnie schowki z oświetleniem 
LED po obu stronach.

Uchwyt wejściowy pomagający przy 
wchodzeniu i wychodzeniu z kampera.

Ramowe okna SEITZ z roletami i 
moskitierami.

Instalacja TV, 230 V i 12 V

Standardowe wyposażenie

Dla zwiększenia bezpieczeństwa i 
komfortu siedzenia wyposażone są w 
regulowane zagłówki.

Podwójne gniazdo USB do łądowania 
telefonów, tabletów, etc.

Większość lamp z możiwości zmiany 
natężenia światła.
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Malaga
Flash,  
Welcome

Auckland
Flash,  
Welcome

Madame
Welcome

Seychelles
Welcome

Elite*
Welcome

 
Flash, 
Welcome

 
Welcome

 
Flash, 
Welcome

 
Welcome

FLASH PACK

W
ELCOME PACK

Standardowe wyposażenie (cont.)

Alkowy i półintegry

Wikększość łóżek nad garażem posiada 
regulację wysokości do 30 cm; patrz 
strona  13.

Wikszość łóżek pozwala na dogodny 
dostęp do schowkw pod nimi.

Wentylator w wersji Welcome pozwala 
na szybkie wywietrzenie kampera w 
prosty sposób.

Ogrzewanie może by ć stosowane 
podczas jazdy.

Wbudowane oświetlenie podogi 
pozwala na bezpieczne poruszanie się 
po kamperze w nocy.

Luksusowe wykończenie drzwi 
(Welcome).

W wersji Welcome oświetlenie szaf 
jest automatycznie uruchamiane po 
otwarciu drzwi.

Dwa lub nawet 3 włazy do garażu.

Łatwe spuszczanie brudnej szarej wody! Zewnętrzne oświetlenie LED.

Opcjonalne  wyposażenie

IMoskitiera drzwi wejśćiowych + 
kosz na śmieci + centralny zamek 
+podwójne zamykanie   
(VIP Welcome pack).

Rolety Rermis w szoferce (Flash).

5 miejsce do siedzenia w czasie jazdy 
(w zależności od modelu.)

Easy Chef. Gazowy grill wysuwany z 
boku zabudowy. 

Hak holowniczy .

Kamera cofania wbudowana w tylny 
panel.

Moskitiera drzwi wejściowych (Flash).

Wszystkie modele nie wyposażone w 
standardzie w relety REMIS posiadają 
specjalną zasłonę odzielającą kabinę od 
części mieszkalnej.

Wszystkie sypialnie z łóżkiem centralnym 
w standardzie posiadaj miejsce na drugi 
telewizor.

TECHNIBOX 
patrz strona 11.

Wszystkie garaże są ogrzewanei 
wyposażone w gniazda 12 V/230 V.

 Meble

 Cztery tapicerki

White Anthracite*

Kolory nadwozia
White Bronze*

>  Manuala klimatyzacja
> Airbag pasażera 
> Tempomat
> Podgrzewane lusterka wsteczne
>Zderzak w kolorze nadwozia
> Błyszczący gril
> Luksusowe wykończenie deski rozdzielczej
> Pokrowce siedzeń
> Panoramiczne okno dachowe SEITZ  
> Przednie świat w stylizacji BLACK (Fiat)
> Lampy przeciwmgielne (Ford)

Pakiety VIP*
>  Manuala klimatyzacja
> Airbag pasażera 
> Tempomat
> Podgrzewane lusterka wsteczne
>Zderzak w kolorze nadwozia
> Błyszczący gril
> Luksusowe wykończenie deski rozdzielczej
> Rolety w szoferce
> Luksusowe wykończenie drzwi wejściowcyh
> Centralny zamek w dzrwiach do części 
mieszkalnej
> Drzwi z dużym oknem
> Przednie świat w stylizacji BLACK (Fiat)
> Lampy przeciwmgielne (Ford)
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Special Edition

718XLB Special Edition

757 Special Edition Salinas

727GA Special Edition

         

Special Edition

SPeciAl edition
Sześć modeli “all inclusive”

Wtym roku poza wersjiami Flash  
i  Welcome , Chausson oferuje 

specjalne sześć modeli “all-inclusive”  
które charakteryzują się: 

- ekskluzywnym wykończeniem od środka i na zewnątrz,

- jednym z sześciu najlepiej spredających się układów wnętrz,

- wieloma dodakami w standardzie.

Meble  Salinas montowane tylko w seri  Special Edition 
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Special Edition

727GA Special Edition Salinas

610 610 718XLB 727GA
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Salinas
Special Edition

Vatoa
Special Edition

 
Special Edition

 
Special Edition

-7 m +7 m

628EB
Special Edition 718XLB

Special Edition

627GA
Special Edition

727GA
Special Edition

757
Special Edition

©

610
Special Edition

Special Edition

Standardowe wyposażenie

Panoramiczne okno otwierające kampera na świat. Specjalnie schowki z oświetleniem LED po obu 
stronach.

poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.

Kamera cofania.

16” aluminiowe felgi (Fiat).

Tempomat

Manualna klimatyzacja Drzwi wejściowe z oknem i żaluzją

Elektryczne i podgrzewane lusterka. Panoramiczne okno dachowe.

Meble

Tapicerka

White

White

Nadwozie

Wybierz jeden z sześciu modeli  ‘‘All Inclusive’’

Całe to wyposażenie  jest w standardzie

Łóko  
centralne 
Z lub bez 
podwójnego łóżka  
podwieszanego z 
przodu

Podwójne 
łóżko  
Z lub bez 
podwójnego łóżka  
podwieszanego z 
przodu

Maxi 
salon

Wszystkie te modele dostępne są również w wersji 
Flash i Welcome

Jakość
7-lat gwarancji szczelności
IRP: 
Technibox
Okna SEITZ
Oświetlenie wewntrzne i zewnętrzne 100 % LED
Izolowany stopień wejściowy 
Szuflady kuchenne z cichym domykiem i zabezpieczeniem na czas jazdy

Bezpieczeństwo
Specjalne podwozie dedykowane do kamerów
Poszerzona tylna oś
Fotele z regulacją wysokości i podłokietnikami (Ford)
Antena radia wbudowana w lusterko wsteczne (Fiat)
ESP (Ford)
16” koła (Ford)

Komfort
Panoramiczne okno w szoferce 
Radio ze sterowaniem z kierownicy (Ford)
lodówka AES 
Ogrzewanie w czasie jazdy
Zewnętrzne oświetlenie LED
USB 
Teleskopowa noga stou*
Dwa wazy do garażu*
Ogrzewany garaż z gniazdami, 12 V/220 V *

Mocne strony Special Edition
Specjalne oklejenie zewnętrzne
Meble “Salinas”
Manualna klimatyzacja
Silnik 170 HP (Ford)
16’’ aluminiowe felgi (Fiat)
Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Kamera cofania 
Tempomatr
Elektryczne i podgrsewane lusterka wsteczne
Lakierowny zderzak
Gril w połysku
Przednie świata w stylizacji BLACK(Fiat)
Lampy przeciwmgielne(Ford)
Lukcusowe wykończenie deski rozdzielczej
Pokrowce na fotele
Panoramiczne okno  SEITZ*
Moskitiera
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Exaltis

Exaltis 7038XLB Seychelles

Integry

*

integry
Duch Chausson

Jeżeli wybrałeś integrę Chausson , to znaczy  że  
nie idziesz na żadne kompromisy .  

Zaprojektowaliśmy je z myślą o zapewnieniu:  
doskonałego komfortu, nowoczesnego designu i 

poprawnych własności trakcyjnych (specjalna rama,
w opcji ALKO).
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7047GA7038XLB 6028EB

160 cm

90 cm

Exaltis 6010 Auckland

Słodkich snów patrz strona  13.

Integry
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Exaltis 7147GA Elite

23
 c

m

Dotykowy panel kontrolny

Ciepła woda
Zabezpieczenie przed 
zamarzaniem

Konwektorowe panele
grzewcze

Kompaktowy  
boiler Alde  

Podgrzewana mata
Opcja

Wybierz  
podwójną podłogę!

  Mierząca 23 cm wysokości, izolowana, ogrzewaną z 
zabudowaną instalacją wodną, gazową i elektryczną, 

  Dzięki niej będziesz posiadał izolacje termiczną, akustyczną 
oraz ochronę przed zamarzaniem zbiorników wody

 Jej zastosowanie daje również dodatkową przestrzeń      
       magazynową.

Integry Exaltis z podwójną podłągą są: 

  Zbudowane na ramie Al-KO AMC,  
innowacyjna koncepcja bazująca na lekkiej konstrukcji:

 -  Poszerzona tylna oś w celu polepszenia własności 
trakcyjnych,

 -  Zmniejszona masa bez wpływu na stabilność konstrukcji,.

 - Obniżony środek ciężkości polepsza właściwości jezdne .

 Ogrzewanie ALDE :
 - Ogrzewanie bazujące na płynie jako nośniku ciepła jak w  
         instalacji domowej,

 - Ciepło emitowane przez wodę jest równomiernie  i cicho 
rozporwadzone oraz posiada odpowiednią wilgotność ,

 - Stale ciepła woda do twojej łazienki i kuchni,

 -  Zasilanie 230 V lub gaz  w zależności od podtrzeby lub 
oba jednocześnie przy maksymalnej mocy podczas 
nagrzewania kampera w zimie..

Integry z podwójną podłogą
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Integry

Szuflady z cichym domykiem i zabezpieczeniem na czas jazdy.

Szklana pokrywa na kuchence gazowej: 
- kiedy jest podniesiona chroni ścianę ,
-  kiedy jest zamknięta służy jako blat roboczy..

Lodówka AES o pojemności 175 L.

 Kuchnia

Łazienka
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Malaga
Exaltis

Auckland
Exaltis

Madame
Exaltis

Seychelles
Exaltis

Elite*
Exaltis

EXALTIS PACK

Wysokiej jakości podwozie FIAT; patrz 
strona 14.

Izolacja XPS; patrz strona  10. Wodoodporność oraz odporność na 
korozję - wszystkie zewnętrzne elementy 
są zabezpieczone przed działaniami 
warunków atmosferycznych.

7 - letnia gwarancja szczelności 
(przy corocznym przeglądzie w 
autoryzowanym serwisie). 

Integry

Standardowe wyposażenie

Ogrszewanie Truma 6 kW disel

Obracane i regulowane we wszystkich 
płaszczyznach fotele kapitańskie 

kanapa w kształcie L z centralnie 
umiejscowionym stołem.

Siedzenia wykonane ze specjalistycznej 
pianki w celu zwiększenia komfortu 
podróży.

Okna ramowe SEITZ .Panoramiczne okno  dachowe SEITZ 
700x500.

Siedzenia pasażerów  z regulowanymi 
zagłówkami.

Oświetlenie wewnętrzne 100% LED Ogrzewanie z możliwością używania 
w czasie jazdy. (zasilane olejem 
napędowym).

Instalacja TV. Uchwyt wejściowy 

Luksusowe wykończenie drzwi i wejścia..

Większość łóżek posiada możliwość 
regulację wysokości 30 cm; patrz 
strona 13.

Wbudowane oświetlenie podłogi LED   
pozwala na bezpiecze poruszanie się po 
kamperze w nocy. .

Dwa lub nawet trzy włazy garażowe.Większość łóżek ma możliwość 
podniesienia w celu dostania się do 
przestrzeni bagażowych.

Czujniki cofania Oświetlenie zewnętrzne LED.

Opcjonalne wyposażenie

Hak holowniczy.

Pneumatyczne zawieszenie Al-KO

Nadwozie
Biały

Pakiet VIP*

> Manualna klimatyzacja
> Poduszka powietrzna pasażera 
> Tempomat
> Elektryczne lusterka wsteczne  typ ‘‘ bus’’
> Światła przeciwmgielne
> Rolety remis w szoferce
> Luksusowe wykończenie deski rozdzielczej
> Okrągłe zegary licznika wykończone w chromie
> Luksusowe wykończenie drzwi wejściowych
> Centralny zamek w kabinie i części mieszkalnej
> Moskitiera
> Czujniki cofania z  przodu. 

Ogrzewanie ALDE .

 Meble

Cztery rodzaje tapicerki


