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FRANKIA CAMPERS 2022 MET 3 ,5 TON OP MERCEDES-BENZ
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Laat je niet tegenhouden
Met de NEO laat FRANKIA de sterke Mercedes-Benz-basis van 
haar lichte kant zien. Met een unieke combinatie van lichtheid, 
kwaliteit en ruimte – vanaf een totaalgewicht van 3,5 ton. Hoe 
dat kan? Met een revolutionaire dubbele bodemtechniek. Met 
nog nooit eerder gebruikte lichtgewichtmaterialen. En natuurlijk: 
met een unieke ruimtebeleving en in een nieuw design. Gewoon 
typisch FRANKIA.

Slechts 3,5 ton totaalgewicht
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IN ARBEITIN ARBEIT

Laat de sterren spreken
FRANKIA en Mercedes-Benz hebben samen veel succesverhalen 
geschreven. Al meer dan 48 jaar bouwen wij bijzondere campers 
op de sterke basis en ook in de toekomst zijn onze doelen: grenzen 
opnieuw verkennen, altijd in topvorm verschijnen en u de vrijheid 
bieden om zelf te beslissen welke FRANKIA perfect bij uw wensen 
past. Daarom laten wij ook in 2022 de ster in de meest  
uiteenlopende facetten stralen. 

Van buscamper tot luxeliner: Microliner Yucon by FRANKIA, FRANKIA NEO op 3,5 ton,  
luxeliner FRANKIA PLATIN of half-integraal FRANKIA M-Line? U beslist.
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Laat je gaan
Zo gaat men NEO-like op vakantie: Leg je voeten 
omhoog, neem tijd voor jezelf en doe gewoon datgene 
waar je op dat moment zin in hebt. In de nieuwe  
FRANKIA NEO met dwarsbed achterin en een extra  
grote zitgroep is daarvoor nu nog meer ruimte. 
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Laat je verwennen
Verse Noorse zalm of zoete Franse crêpes ... op tafel komt 
waar u zin in hebt. De perfect doordachte NEO-keuken met 
extra grote koelkast biedt meer dan voldoende ruimte om 
elk favoriete gerecht ontspannen te bereiden.
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Laat de boel de boel
Eigenlijk zijn de aparte lengtebedden of het nieuwe 
dwarsbed achterin te mooi om in te slapen ... want bij 
het ruisen van de branding en het gekwetter van vogels 
is het ook heerlijk om de hele dag in bed te blijven. 
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Laat je opfrissen 
Lekker royaal, heel veel ruimte, nog meer verfris-
sing. Onmogelijk? Nee hoor. Want de FRANKIA NEO 
heeft koppiekoppie. Multifunctionele oplossingen 
en een slim ruimteconcept in de NEO-badkamer 
maken het mogelijk.
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Push-to-open: wastafel gemakkelijk in- en uitschuifbaar 

Wellnessdouche met extra grote douchebak

Toiletzitting verdwijnt via push-to-open  
onder de wastafel
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Laat de lijnen los
Is het werkelijk mogelijk alles mee te nemen wat men 
onderweg nodig heeft om gelukkig te zijn? Jazeker, in 
de NEO. Wat die heeft voldoende bergruimte.  En niet 
alleen dat: Het FRANKIA Easy-Load-System maakt  
in- en uitpakken wel heel gemakkelijk.
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Meer dan genoeg ruimte in de FRANKIA dubbele bodem

Slim: de kledingkast onder het bed

Belangrijke zaken bereikbaar vanuit het interieur

Gewoon slim: Inpakken met het  
FRANKIA Easy-Load-System(optioneel)

Compleet nieuw ontwikkelde voertuigachterkant 

Grote garage achterin met een hoogte van 1,20 m 

Reusachtig eendelig achterluik 1,50 x 1,15 m 

Verlaagd achterdeel met zeer lage laadrand 

FRANKIA dubbele bodem aan de voorkant doorlaad-
baar – toegankelijk vanuit het interieur en van buitenaf 
(afhankelijk van de plattegrond)

Slimme nieuwe klepoplossing: opbergruimte in de zitgroep

FRANKIA MT 7 BD NEO
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De FRANKIA NEO weet waar het op aankomt: Daarom heeft hij  
een innovatieve lichtgewichtconstructie van 3,5 of 4,5 ton totaal-
gewicht op een wendbare lengte van minder dan 7 m. Zijn sterke 
basis: de Sprinter van Mercedes-Benz met krachtige voorwielaan-
drijving.

Royale ruimtebeleving + lichtheid + kwaliteit = NEO!  
Zo eenvoudig is dat met een doorlopende interieurhoog-
te van 2 m en een hoogwaardige lichtgewichtconstructie 
in FRANKIA-kwaliteit

In ieder geval de  
NEO-formule ontdekt

Perfect om 's winters op reis te gaan: nieuwe wandop-
bouw ThermoProtect gemaakt van een hoogwaardige 
aluminiumlegering, dak van sterke GVK en verwarmde 
dubbele bodem

In ieder geval erop uit,  
maakt niet uit wanneer

Nooit tevreden zijn, grenzen overschrijden, nieuwe 
mogelijkheden creëren – dat was en is de spirit die 
FRANKIA en Mercedes-Benz verbindt. 48 jaar geleden, 
vandaag en morgen

In ieder geval  
toonaangevend

Highlights van de  
FRANKIA NEO

Laat je overtuigen! 
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Doorlopende dubbele bodem met een hoogte van  
20 tot 40 cm dankzij speciaal voor FRANKIA vervaardigde 
AL-KO chassisconstructie, grote garage met een hoogte 
van 1,20 m, heel veel opbergruimte in het interieur

In ieder geval 
voldoende ruimte

Met Light-Wing-lampen (optioneel), multifunctionele 
oplossingen in de badkamer, rijassistentiesystemen zo-
als een zijwindassistent en Keyless Start, zelfoprollende 
kabelhaspel, SKA-stoelen en nog veel meer

In ieder geval blijft  
hij slim

Inpakken was nog nooit zo eenvoudig: innovatief Easy-
Load-System by FRANKIA (optioneel) – met extra groot 
achterluik, verlaagde garage en doorlaadbare dubbele 
bodem aan de voorzijde

In ieder geval  
relaxed

Behalve de MT 7 GDK met lengtebedden is de NEO  
nu ook leverbaar als MT 7 BD – met dwarsbed achterin 
en ruime zitgroep. Beiden met een grote keuken en 
84l-koelkast

In ieder geval 
past hij bij mij
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Laat je verrassen
... door twee echt sterke karaktertypes. Want de twee 
FRANKIA NEO-modellen zijn nu ook leverbaar in de 
editie BLACK LINE – met een markant contrastrijk 
buitendesign, luxe lederen microvezelbekleding en 
inclusief een heleboel extra uitrusting.
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Laat je inspireren
Kleren maken de man. Dat geldt ook voor de  
NEO: Daarom zijn hier ook geen strikte richtlijnen. 
De modern-heldere woonwerelden kunnen  
inspireren om zelf accenten te plaatsen en  
met een heel eigen stijl van de NEO een  
persoonlijkheid te maken.
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NEO MILAAN NEO VENETIË

NEO NAPELS

NEO PYRIET

NEO GRANIET

NEO BLACK LINE

Antraciet

Vloer Kussenstoffen Gordijnstoffen
Visby/White

Hout Zittingstoffen Zittingstoffen

Grijs gestippeld Bruin

Roze Venetië

Antraciet

Vloer Kussenstoffen Gordijnstoffen
Visby/White

Hout Zittingstoffen Zittingstoffen

Bruin Donkergrijs

Gestippeld Napels

Antraciet

Vloer Kussenstoffen Gordijnstoffen
Manhattan/White

Hout Zittingstoffen Zittingstoffen

Lichtbruin

Beige / Beige Pyriet

Antraciet

Vloer Kussenstoffen Gordijnstoffen
Manhattan/White

Hout Zittingstoffen Zittingstoffen

Grijs Taupe

Beige / Grau Graniet

Antraciet

Vloer Kussenstoffen Gordijnstoffen
Visby/White

Hout Zittingstoffen Zittingstoffen

Leder Microvezel

Beige / Beige BLACK LINE
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Laat je zien
Dertien in een dozijn maken kan iedereen. De FRANKIA NEO zet optisch in op een bijzondere 
vormtaal. Automotive dynamiek en markante lijnen geven hem een bijzonder karakter. Want in 
de FRANKIA NEO wil men niet alleen kijken, men wil er ook in gezien worden.

Tenoriet-stijl
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7,0 m

6,8 m

3,5 ton/4,5 ton

3,5 ton/4,5 ton

FRANKIA MT 7 BD NEO

Neem de tijd om te beslissen 
Meer ruimte door het dwarsbed achterin of meer ruimte om te slapen in de aparte 
verlengbare lengtebedden? Keuze uit twee FRANKIA NEO-plattegronden. 

Slechts 3,5 ton totaalgewicht
BLACK LINE

3,5 ton

3,5 ton

Ca. lengte van de camper Standaard/optieToelaatbaar totaalgewicht  
in beladen toestand

Zitplaatsen met veiligheidsgordelSlaapplaatsen
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Ontdek de wereld van FRANKIA op internet:

www.frankia.com

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.


