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FRANKIA A 740 PLUS

In topvorm onderweg, 
altijd
Waarom zijn alle campers van de F-Line van FRANKIA 
zo uniek? De krachtige basis van Fiat Ducato met  
verlaagd AL-KO chassis geeft ons de mogelijkheid  
al onze sterke kanten in de meest uiteenlopende  
campers te realiseren. En dat in een veelzijdigheid 
zoals geen ander dat kan: In 2022 heeft u de keuze 
uit 15 plattegronden in zes lengtes – alkoof- en  
integraalmodellen, waaronder vijf PLUS-modellen  
met drie fantastische rondzitgroepvarianten.
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Veelzijdigheid en uniciteit op Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis  
De nieuwe TITAN NEXT, F-Line I 680 PLUS, F-Line I 740 GD en de F-Line A 740 PLUS (v. l. n. r.)

Ervaring maakt groots
Wat maakt Fiat en FRANKIA als team zo sterk? Of het 
nu gaat om de unieke dubbele bodem of het maximale 
rijplezier: De krachtige Fiat Ducato met verlaagd AL-KO 
chassis geeft ons de perfecte basis om bijzondere 
campers te realiseren en daardoor gericht op uw  
wensen en behoeften in te gaan.
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AL MEER DAN 35 JAAR  
ONTWIKKELINGSPARTNERS
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Steeds een ronde verder 
Hier worden onvergetelijke herinneringen gemaakt en bijzondere 
ogenblikken beleeft, die men zich nog lang zal heugen: Met z'n 
tweeën of met vrienden – de enorme panoramarondzitgroepen 
in de FRANKIA F-Line zijn klaar voor de volgende ronde.
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A / I 680 PLUS

A / I 740 PLUS
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Rondzitgroep op Fiat  
Ducato in drie platte- 
grondlengtes. De 680 PLUS  
en 740 PLUS is behalve als 
integraalmodel ook leverbaar 
als alkoofmodel

Middenin het  
leven "zitten"
Hier speelt het leven zich af: 
in uw FRANKIA-rondzitgroep.  
Om ervoor te zorgen dat het 
centrum van uw F-Line perfect 
bij u past, heeft u een enorme 
keuze – uit drie varianten in vijf 
plattegronden.



I 840 PLUS
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Elke dag een  
beetje luxe
Een goede smaak is nu heel eenvoudig: men neme van 
alle ingrediënten alleen het beste. Net als FRANKIA dat 
doet bij het inrichten van uw vakantiekeuken.
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Vanuit elke hoek 
verfrissend
In de FRANKIA-wellnessbadkamer kunt u 
uw time-out net zo doorbrengen als u dat 
wilt. Want de F-Line biedt u meer ruimte … 
om te ontspannen, te relaxen of even op 
te frissen. En dat in elke hoek.
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14 FRANKIA I 890 QD-B
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Slapen op niveau
Precies dat kunt u in de slaapkamers van de FRANKIA F-Line. Hoe, 
wanneer en of u wilt slapen. Hier is alles mogelijk – in comfortabele 
lengtebedden, in het slimme dwarsbed, in het fantastische hefbed, 
in het luxe queensbed of in de ruime alkoof.
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Tussen ruisen en gekwetter
Onvergetelijk: gewoon lekker blijven liggen en luisteren naar de natuur. 
Dat moet u zichzelf gunnen – in de FRANKIA-alkoof. Want hier heeft u 
zelfs genoeg ruimte om in de lengte te slapen.
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Dat is nou ontspannen
Meer licht, meer ruimte voor uw hoofd, meer comfort, meer stabiliteit: 
ruime elektrische hefbedden vindt u in alle FRANKIA-integraalmodellen.
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19FRANKIA I 840 QD

Bij mij is voldoende ruimte
In de FRANKIA F-Line zit meer voor u, vooral opbergruimte. Daarom zien 
wij potentieel in elke hoek en halen daar het beste voor u uit. Daarbij is 
alles onzichtbaar geplaatst en desondanks gemakkelijk toegankelijk – 
ook in de dubbele bodem van 35 cm.  



20 FRANKIA I 890 GD-B (afbeelding als voorbeeld)
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Ik ga het liefst op reis als het onder 0 °C is 
In de campers van de F-Line vindt u alles wat u voor de perfecte wintervakantie nodig heeft: 
FRANKIA ThermoProtect-wandopbouw, effectieve verwarmingssystemen, slimme opbergruimte 
en assistentiesystemen die bij minusgraden veiligheid en comfort bieden. 
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De FRANKIA F-Line overtuigt met fascinerende opbouwmogelijk-
heden, die alleen een Fiat Ducato-basis in combinatie met ver-
laagd AL-KO chassis biedt. Integraal of alkoof, compacte unieke 
camper of luxeliner – u kunt kiezen uit 15 bijzondere plattegron-
den met een lengte van 6,5 tot 9 meter.

Volledig geïsoleerde Thermo Guard Plus-wandopbouw 
met 7 jaar garantie, Alde Compact-warmwaterverwar-
ming, doorlopende, verwarmde dubbele bodem met  
een hoogte van ca. 350 mm

Met de perfecte uitrusting  
voor alle seizoenen

De populaire en royale FRANKIA-rondzitgroep is le-
verbaar in drie verschillende vormen en lengtes in vijf 
plattegronden van de F-Line (integraal of alkoof).

Met de PLUS: de heel bijzondere 
FRANKIA-plattegronden

Nooit tevreden zijn, steeds beter worden, iets unieks 
creëren – dat was én is de spirit die FRANKIA, Fiat 
Ducato en AL-KO verbindt. 36 jaar geleden, vandaag  
en morgen 

Met sterke partners  
grenzen overschrijden 

Highlights van de  
FRANKIA F-Line

Met Fiat Ducato van  
veel vrijheid genieten
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Klein, maar heel bijzonder: dat laten de I 680 SG met 
compleet uitgebouwde achterzijde en de I 640 SD met 
grote wellnessbadkamer dwars achterin zien

Met de beste afkortingen  
sinds de F-Line er is

Op een lengte van bijna 9 meter ervaart u in de  
FRANKIA F-Line I 890 fantastisch comfort. De keuze  
is aan u: face-to-face- of barzitgroep, aparte bedden  
of queensbed

Met de premiumliner F-Line I 890  
boven zichzelf uitstijgen

Traploos interieur met een stahoogte van meer dan 2 meter, 
dubbele bodem toegankelijk vanuit het interieur, extra grote 
ramen, FRANKIA centrale voorziening, XL-garage achterin 
met een hoogte van max. 1,24 m en nog veel meer

Superslim in serie –  
gewoon typisch FRANKIA

Nieuwe cockpit met zeer moderne assistentiesystemen, 
dieseltank tot 90 liter, automatische transmissie met 
koppelomvormer en 9 versnellingen (alles optioneel), 
milieuvriendelijke AdBlue-technologie 

Met de ideale basis  
nieuw rijplezier ervaren
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In je comfortzone stappen
FRANKIA brengt de klassieker naar een volgend niveau,  
en maakt van de modellen uit de F-Line met alkoof echte  
luxeliners. Uw PLUSpunten: meer comfort, meer ruimte,  
meer licht, meer gezelligheid! – en nog meer ontspanning  
in een van de grote rondzitgroepen! 
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Mijn bijzondere standaardhighlights
Standaarduitrusting van de FRANKIA F-Line (keuze)

Passend voor elke stemming:  
de dimbare LED-verlichting

Koelkast en vriesvak in de TecTower 
kunnen nu aan beide kanten open

Centrale besturing – goed zichtbaar en 
eenvoudig te bedienen

Beladen van de garage en uitladen door 
verstelbaar achterluik en zijluiken

Praktische bescherming: in de  
opbouwdeur geïntegreerde hor

FRANKIA dubbele bodem: traploos door-
lopende hoogte van 35 cm, verwarmd 

Zelfoprollende kabelhaspel met 15 m 
kabel en centrale voorziening

Buitenspiegels elektrisch verstel-  
en verwarmbaar
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Harmonieus opfrissen: hoogwaardige kranen in de FRANKIA-wellnessbadkamer Douchecabine met sfeerverlichting

Dimbare leeslampjes in FRANKIA-design 
met nachtlampfunctie

Elektrisch verstelbaar hefbed bij  
integraalmodellen

Exclusieve kast met glazen deuren voor 
uw FRANKIA-wijnglazen

In elke FRANKIA-camper: meerdere 
praktische USB-contactdozen

Ruime kledingkasten met  
aangename binnenverlichting

Praktisch: vakken op de bestuurdersstoelen 
(bij alle integraalmodellen van FRANKIA)

Mijn bijzondere standaardhighlights
Standaarduitrusting van de FRANKIA F-Line (keuze)
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Hiernaast verbleken  
de meesten
Voor het exterieurdesign maakt de FRANKIA F-Line  
gebruik van kleurcontrasten, dynamische lijnen en  
hoogwaardige lak.  Op uitstekende kwaliteit kunt u  
ook rekenen als het om de lak gaat. Want alle soorten  
lak worden direct in onze fabriek gemaakt.
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Ideaal voor dwars- en lengteslapers: uittrekbaar FRANKIA-duobed (2x 2 m)

Veel ruimte: bedverbreding 
voor aparte bedden (GD)

Alpine Dolby surround luidsprekersys-
teem

Alphatronics-flatscreen SL-24" met 
DVB-S2/T2/C-tuner,  
dvd-speler en Bluetooth

Alpine radio met touchscreen, navigatie, 
dvd/cd-speler, DAB/DAB+, Bluetooth en 
nog veel meer

Alles in het oog: bird-view-cam met 
360°-view en groot display

Keukenzuil/fornuiscombinatie (met grill, 
gasbakoven, 3-pits kookplaat)

De bijzondere extra's
Speciale uitrusting van de FRANKIA F-Line (keuze)
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Extra zitplaatsen met veiligheidsgordel bij alle FRANKIA PLUS-plattegronden

Geïntegreerde bakoven  
van Thetford

Onderhoudsarm werkblad – bijv. van 
hoogwaardige minerale grondstof

Elektrisch verduisteringsplissé 
aan de voorkant met privacy- en  
zonneschermfunctie (serie bij Luxury)

Luifel – optioneel met geïntegreerd 
LED-verlichtingsprofiel

Krachtig gastoestel Onderhoudsarme vloerbedekking  
in de gehele interieurruimte

Comfortabel en praktisch  
apothekersrek voor de garage
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Voor zoveel stijl maak ik een buiging

VENETIË

MILAAN

NAPELS

Keuze uit zes woonwerelden
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PYRIET

MARMER

AQUAMARIJN
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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 ton

4,5 ton4,5 ton

4,5 ton

4,5 ton4,5 ton

RONDZITGROEP RONDZITGROEP

F-Line  Plattegronden
Integraal

Ca. lengte van de camper Standaard/optieToelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand Zitplaatsen met veiligheidsgordelSlaapplaatsen
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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 ton

5,5 ton

5,0 ton/5,5 ton

5,0 ton/5,5 ton5,0 ton/5,5 ton

5,0 ton/5,5 ton5,0 ton/5,5 ton

RONDZITGROEP

790/840/890 
Plattegronden ook  
als TITAN
leverbaar
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A 680 PLUS

A 740 PLUS
7,5 m

7,1 m

4,5 ton

4,5 ton

RONDZITGROEP

RONDZITGROEP

F-Line  Plattegronden
Alkoof
A 680

A 740

Ca. lengte van de camper Standaard/optieToelaatbaar totaalgewicht in beladen toestand Zitplaatsen met veiligheidsgordelSlaapplaatsen
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De charme zit in het detail
Het zijn de kleine dingen die iets bijzonders buitengewoon maken. 
Daarom steken wij al onze knowhow in liefdevolle en slimme  
details, die ervoor zorgen dat u zich onderweg thuis voelt.  
Uiteraard wordt alles nauwkeurig met de hand verwerkt.

Bijzonder comfort ervaren: LED-lichtstrip, verzonken wastafel, XXL-spiegelkast, wellnessdouche 



36 FRANKIA I 790 GD TITAN

Overtreft alle verwachtingenOvertreft alle verwachtingen
De FRANKIA TITAN geeft u de vrijheid om de wereld zelf te 
ontdekken – ook ver van de toeristische routes. Want in de 
hoogwaardige luxeliner op de Fiat Ducato zit uw persoon-
lijke upgrade: een techniekpakket voor onafhankelijkheid, 
exclusief reiscomfort en veel bijzonder extra's standaard.
+  Integraal-luxeliner in 9 plattegronden
+  Uniek techniekpakket
+  NIEUW: TITAN Next, de volgende generatie
+  Alles bij de hand: inclusief volledige uitrusting
+  Vrijheid: tot wel 300 l-verswatertank
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Meer informatie  
in de actuele FRANKIA 
TITAN-catalogus.



Onze bijzondere drijfveer?  
Passie en liefde voor detail
Om ervoor te zorgen dat u steeds weer iets bijzonders ervaart, werkt ons team 
al 60 jaar met veel liefde voor detail aan elke FRANKIA-camper en ontwikkelt 
met passie nieuwe oplossingen die uw thuis nog beter maken, wanneer u op 
reis bent. Meubels maken of naaien, spuiten of naadloos monteren – om ervoor 
te zorgen dat u altijd op de beste FRANKIA-kwaliteit kunt vertrouwen, wordt 
alles direct in onze fabriek in Marktschorgast uitgevoerd.
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Ontdek de wereld van FRANKIA op internet:

www.frankia.com
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FRANKIA is een onderneming van de PILOTE-groep
FRANKIA-GP GmbH
Bernecker Straße 12 | D - 95509 Marktschorgast
Telefoon: +49 (0)92 27 738-0 | Fax: +49 (0)92 27 738-49
E-mail: info@frankia.de

De afbeeldingen in deze catalogus zijn voorbeelden. Deze kunnen ook accessoires en speciale  
uitrustingen bevatten die niet tot de standaardlevering behoren. Daadwerkelijke modeluitvoeringen 
kunnen afwijken. Technische wijzigingen en vergissingen voorbehouden. Als standaard en/of optioneel 
vermelde uitrustingen kunnen per land verschillen. Op grond van fluctuaties tijdens het drukken  
kunnen er bij afbeeldingen kleurafwijkingen ontstaan. Gedrukt in Duitsland.
© Copyright 2021 by FRANKIA-GP GmbH

Heel eenvoudig:  
QR-code scannen en de prijslijst 
op uw smartphone downloaden.


