
Basisvoertuig
 · Carthago full-led koplampen (dimlicht en groot licht) inclusief 
led-dagrijlicht

 · Mistlamp
 · 16 inch stalen velgen 

 Iveco Daily 
 · Motor: HPI diesel 3,0 l met AdBlue (20 l), 156 pk / 115 kW, Euro VI E, 
6 versnellingen, achterwielaandrijving 

 · Model 50 LE: Iveco Daily 5,6 t (toegestaan totaalgewicht standaard 
5,6 t, optie 5,8 t) 

 · Modellen 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (toegestaan totaalge-
wicht standaard 6,7 t) 

 · Hoog chassis met dubbellucht achteras
 · Brandstoftank 90 l
 · Vooras met onafhankelijke wielophanging en torsievering, dubbele 
draagarm en verhoogde aslast, achter starre as met paraboolvering

 · ESP, ABS, elektronische startblokkering, ASR, Hillholder
 · Cruisecontrol
 · Rijassistentiescherm (centraal TFT-cluster)
 · Voorbereiding trekhaak (uitsparing in GVK-achterzijde met elektrische 
aansluitingen) 

 · Reservewiel met houder onder garagevloer
 · Stootwielen achteraan

Carrosseriebouw van de Liner premiumklasse
 · 10 jaar garantie op waterdichtheid
 · Houtvrije carrosseriebouw met GVK dak en vloerbedekking
 · Dak-wandverbinding met dakronding en draagbalken
 · Daksysteemrails aan de zijkant met regenwaterafvoer 
 · Zij- en achterwand met aluminium aan de buiten- en binnenkant
 · Isolatiekern van RTM-hardschuim in dak, vloer en zijwand
 · Verbinding van bodem en zijwanden door volledig verlijmde alumini-
um draagbalken met extra koudestop 

 · Totale wand- en dakdikte 38 mm
 · Carrosserie met geteste bliksembeveiliging / kooi van Faraday 
 · Buitenkleppen van origineel zijwandmateriaal ‘Carthago Isoplus’ 
 · Klepafdichting aan binnen- en buitenzijde, buitenste afdichting als 
spatwaterbescherming

 · Buitenkleppen en camperdeur met verdekte scharnieren
 · Tankdop brandstof vlak in de zijwand geïntegreerd
 · Busachtersteven van GVK dubbelwandig geïsoleerd, separate achter-
bumper

 · Carthago achterlichten met led-looplicht 
 · Opbouwvenster Seitz de Luxe, koudebrugvrij dubbel kozijn met 
geïsoleerde beglazing en raam vlak in de buitenwand geïntegreerd, 
rolhor en verduisteringsvouwgordijn 

 · Led buitenlamp boven camperdeur met regengoot
 · Instaptrede camperdeur elektrisch uitschuifbaar inclusief waarschu-
wingszoemer

Bestuurderscabine
 · Dashboard naar voren ver verlaagd voor meer zicht op het wegdek
 · Extra hoge en naar beneden doorgetrokken panoramavoorruit 
 · Frontdesign ‘exclusive’ met zwart vlak boven voorruit
 · Motorkapdesign ‘liner’ - optische verlenging voorruit
 · Vouwverduistering achter zijruiten (van de zijkant te bedienen)
 · Regenwaterafvoer door verlenging van spiegelarm
 · Frontmasker van GVK, dubbelwandig geïsoleerd
 · De zitpositie in de bestuurderscabine is verder naar buiten ver-
plaatst: beter zicht en bredere doorgang in de cabine

 · Cabinedeur met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedien-
bare raambediening, regengoot

 · In tegengestelde richting bewegende touringcar ruitenwisserinstallatie 
 · Geluidsisolatie motorruimte 
 · Comfortabele bestuurders- en bijrijdersstoelen Aguti ‘Roadliner’ 
met Carthago-logo, in woonkamerstof, draaibaar, met geïntegreerde 
veiligheidsgordels en gestoffeerde armleuningen

· Carthago full-led koplampen 
· Moderne busachterbumper van glasve-

zelversterkte kunststof
· Carthago achterlichten met led-looplicht

Standaarduitrusting
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Exclusief buitendesign:

· Two-level ruimtelijk concept met stahoog-
te in het woongedeelte: 2,11 m

· Royale en comfortabele ronde zitgroep 
voor 6 personen

· Netto hoogte tot 74 cm (6,7 t: 78 cm) 
· Toegang van buiten via meerdere grote 

kleppen. Toegang van binnen via de 
zitbankklep van de ronde, kantelbare 
zijbank en vloerluiken in het woonge-
deelte

· Grote, centrale doorlaadruimte (bin-
nenhoogte 20 cm) met bergruimte 
(netto hoogte 20 cm), gemakkelijk in 
te laden ook door de XL-camperdeur 
via grote, opklapbare vloerluiken in het 
woongedeelte

· Volledig verwarmde dubbele vloer met 
warmteopslagfunctie

· 235 l vers water / 200 l vuil water

· 2 x 80 Ah gel-accu's (uit te breiden)

· Alde warmwaterverwarmingstechniek

Woonconcept: 

Maximale zelfvoorziening: 

Kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde 
opbergruimte: 

· Achterwielaandrijving met hoge trekkracht 
· Trekgewicht tot 3.500 kg 
· Extreem krachtige motoren met 3,0 l 

cilinderinhoud tot 207 pk / 152 kW en een 
koppel van 470 Nm (optie)

Iveco Daily:

De krachtpatser van de Carthago Liner klasse:  
op Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t met achterwielaandrijving/
dubbellucht voor een hoog trekvermogen
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 · Dashboard met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding 
voor geïntegreerde achteruitrijcameramonitor en drinkfleshouders 

 · Onderkant hefbed afgewerkt met leer, led lichtspotjes en opbergvak-
ken aan de zijkant

 · Stahoogte onder het hefbed tot 190 cm 
 · Sideboard aan bijrijderszijde met twee verwarmingsconvectoren en 
bergruimte erboven

Bestuurderscabine-thermoconcept
 · Geïsoleerde dubbele beglazing bestuurderscabine: zij- en deurramen 
 · Convectorpakket met 2-standen ventilator (booster) onder bestuur-
dersstoel 

 · Elektrisch isolerend honingraatplissé voor de voorruit met afzonder-
lijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie 

 · Dashboardoppervlak gericht verwarmd als aanvullende verwarming 
in de bestuurderscabine (oppervlakteverwarmingseffect): geïn-
tegreerde verwarmingsconvectoren met circulatieplaat (dubbele 
convectoren aan bestuurders- en bijrijderszijde) 

Kelder in dubbele vloer
 · Netto hoogte tot 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
 · Verwarmde en verlichte doorlaadbare opslagruimte
 · Toegang van buiten via meerdere grote kleppen
 · Toegang van binnenuit via ronde zitgroep met gepatenteerd beslag, 
kantelbare zijbank en grote vloerluiken in het woongedeelte

 · Centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 20 cm) met verlaagde berg-
ruimte onderin (netto hoogte 20 cm)

Grote scootergarage
 · Scootergarage belastbaar tot 450 kg 
 · Grote garagekleppen bestuurders- en bijrijderszijde, met gasdruk-
dempers 

 · Bodemplaat met GVK op boven- en onderkant, antislipmateriaal
 · Rondom vorstbestendig geïsoleerd en verwarmd
 · Bevestigingssysteem via aluminium draagbalk met acht sjorogen 
 · Buitendouche in scootergarage aan bijrijderszijde (warm / koud) 

Interieur
 · Design linea chiara: meubelafwerking Noce Fino met bovenkastdeur-
tjes in hoogglans ivoor en lotuswit

Woonkamer
 · Binnenzijde wanden en dak met isolerende en ventilerende microve-
zelwandbekleding 

 · Grote ronde zitgroep voorin met brede zijbank
 · XL-modellen: ronde XL-zitgroep met lange zijbank inclusief uittrek-
baar lig-/ zitoppervlak aan bijrijderszijde

 · Panoramadakluik Heki III boven ronde zitgroep met led-spotjes
 · Raam boven zijbank bijrijderszijde
 · Luxe tafel, in twee standen verschuifbaar (met voetpedaal) 
 · Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders in de zitbankon-
derbouw, vergrendeling via elektr. centrale vergrendeling keuken

 · Zitkussens met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en ondersteu-
ning in de rug 

 · Dubbele verbindingstechniek ‘Durafix’: meubeldelen geschroefd en 
met pennen vastgezet 

 · Kleppensluiters met softdemping 
 · Decoratief gordijn afneembaar, vouwgordijnsysteem verticaal te 
verstellen en vast te zetten

Keuken
 · Comfort-hoekkeuken met uittrekbaar aanrecht, werkbladvergroting, 
gemakkelijk toegankelijke opbergruimte, flessenhouder en twee 
afvalemmers

 · Keukenwerkblad in decor Savannah met Corian druiprand
 · Onderkant keukenblad verlicht met led-lichtstrip

 · Keukenlades met ‘easy glide’ rollagers met softclose-sluiting
 · Elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte inclusief glazen-
kast en schoenenkast 

 · Separate besteklade met indeling
 · 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met gedeelde glazen afdekplaat voor 
extra werkoppervlak met robuust gietijzeren rooster en gemakkelijk 
te reinigen glazen onderplaat

 · Ronde rvs spoelbak in aanrechtblad geïntegreerd, met multifunctio-
nele spoelbakafdekking inclusief wandhouder voor extra werkruimte

 · Design waterkraan van metaal met uittrekbare handdouche
 · Keukenachterwand met decoratieglas crème 
 · Koffiezetapparaatlift neerlaatbaar vanuit bovenkast 
 · Grote koelkast die opent aan twee kanten met apart vriesvak, auto-
matische energiebronzoekfunctie 12 V / 230 V / gas 

 · Voorraadkast uittrekbaar, XL-modellen kamerhoog 
 · Elektrische dakluikventilator

Badkamer & kleedkamer
Kleedkamer & ruimtescheiding
 · Kleedkamer incl. dakluik Mini Heki met afsluitbare scheidingsdeur of 
massief houten schuifdeur (XL-modellen) naar de woonkamer

 · Massief houten schuifdeur voor de slaapkamer (model 50 LE) 
 · Massief houten schuifdeur voor de slaapkamer inclusief grote spiegel 
(XL-modellen)

 · Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een schap in de 
kleedkamer geïntegreerd

Badkamer met afzonderlijke doucheruimte (model 50 LE)
 · Watervaste douchevloer in design woonkamervloer 
 · Regendouche met dakluik, stahoogte 1,98 m 
 · Douchebak en douchezuil in donkere granietlook, douchewanden 
met marmerdessin incl. kledinghaken

 · Handsproeier in hoogte verstelbaar aan stang van chroom 
 · Wastafelonderkast met toiletpapierhouder, spiegelkast 
 · Badkamerdeur met 3 functies (dubbele deur wasruimte voor  
afscheiding toilet en woongedeelte) 

XL-badkamer met XL-ruimteconcept (modellen 61 XL LE,  
64 XL QB)
 · Open wasgedeelte en design wastafel 
 · Dakluik Mini-Heki 
 · Ronde XL-douche met waterbestendig doucherooster in design 
woonkamervloer, gelijkvloerse douche-instap ‘one level’ 

 · Regendouche met dakluik inclusief verduisteringsvouwgordijn 
 · Handsproeier in hoogte verstelbaar aan stang van chroom
 · Douchebak en douchezuil in donkere granietlook, douchewanden 
met marmerdessin incl. kledinghaken

 · Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen 
in dubbele vloer badkamer

 · Dakluik Mikro Heki in toiletruimte 
 · Aparte toiletruimte met zijraam, handdoekwarmer en voetruimte-
vergroting

Slapen
Hefbed boven bestuurderscabine
 · Lattenbodem en kwaliteitsmatras
 · Extra lage positie van het bed: instap via zijzitplaats 
 · Wiebelvrije positie in slaapstand, boekenplank en led-spotjes
 · Scheidingsgordijn voor hefbed naar het woongedeelte
 · Dakluik Mini-Heki 

Vaste achterbedden
 · Medisch aanbevolen, puntelastisch slaapsysteem Carawinx, ver-
warmd en van onder geventileerd

 · Kwaliteitskoudschuimmatras met 7 zones
 · Dakluik Mini-Heki 
 · Opklapbaar hoofdgedeelte 
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Eenpersoonsbedden in lengterichting 
 · Comfortabel uittrekbaar toegangstrapje met extra bergruimte inclu-
sief uitbreiding van het ligvlak

 · Geïntegreerde tv-kast in de slaapkamer met legplanken
 · Kledingkasten onder de bedden, verlaagd in kelder van dubbele 
vloer, met liftfunctie en gedeeld matras

 · Rondom doorlopende bovenkasten 

Boordapparatuur
Water
 · Schoon- en vuilwatertank in de kelder van de verwarmde dubbele 
vloer, reinigingsopening via vloerluiken in de woonkamer of scooter-
garage (afhankelijk van het model) 

 · Aftapkogelkraan vorstvrij in kelder van dubbele vloer geplaatst (wa-
teraftapsysteem)

 · Onderhoudsarm drukpompsysteem
 · Afvalwaterslangenset met bajonetaansluiting

Gas
 · Aan de buitenzijde laag geplaatste gasflessenkast
 · Kast voor 2 gasflessen van 11 kg
 · Gasafsluitkranen in de keuken

Elektra
 · Elektrocentrale goed toegankelijk in scootergarage inclusief laadap-
paraat / zekeringen / aardlekschakelaar, automatische lader 22 A, 
elektronische regeling, automatische uitschakeling bij onderspan-
ning, inclusief laadfunctie startaccu

 · Accucentrale verwarmd, 2 x 80 Ah gel-accu in dubbele vloer, toegang 
vanuit scootergarage, hoofdstroomschakelaar

 · Multifunctioneel paneel achter technisch paneel boven toegangs-
deur 

 · 230 V-stopcontact in zitgroepgedeelte, entree, keuken, badkamer, 
scootergarage

 · 12 V-stopcontact in bestuurderscabine, scootergarage
 · USB-aansluiting in bestuurderscabine (2 x)

Innovatief lichtconcept
 · Verlichtingssysteem met talrijke led-spots in bestuurderscabine, 
woon- en kleedkamer traploos dimbaar

 · Plafondbaldakijnen met extra led-spotjes en indirecte led-verlichting 
 · Led-accentverlichting met achtergrondverlichting in de entree
 · Led-accentverlichting in het keukengedeelte / zitbankonderbouw
 · Led-accentverlichting met achtergrondverlichting in ronde badka-
merwand 

 · Nachtverlichting langs de vloer met led-lichtspots, schakelbaar bij de 
entree en in het slaapgedeelte

 · Opstapje in de woonruimte naar de kleedkamer met geïntegreerde 
oppervlakteverlichting

TV
 · Tv-uitschuifsysteem ‘Quick up’ in rugleuning zijbank voor 32", voor-
bereiding aansluiting voor 32"/40" led flatscreen

Alde warmwaterverwarmingstechniek
 · Alde warmwaterverwarming (XL-modellen met aparte verwarmings-
kringloop), op stroom 230 V of gas, inclusief 230 V-verwarmings-
element, warmwaterboiler, ontluchtingskleppen, talrijke verwar-
mingsconvectoren in bestuurderscabine, dashboard, woonruimte, 
dubbele vloer en scootergarage

 · Vloerverwarmingseffect door verwarmde isolerende opbergruimte in 
dubbele vloer 

 · Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen 
in dubbele vloer XL-badkamer 

 · Dashboard gericht verwarmd voor aanvullende verwarming van de 
bestuurderscabine: geïsoleerde sandwichconstructie onder dash-
board met warmwaterverwarmingsslangen voor paneelverwarming  
Booster: convectorpakket met 2-standen ventilator onder de be-
stuurdersstoel, extra convector bij deurinstap
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Uitrustingspakketten

Artikelnr. 212090

Superpakket    BPM 106)   945 EUR Gewicht  

kg EUR
Chassis-opties
Automatische airco bestuurderscabine 33) 1.915
ESP met Traction Control en heuvelrem 41) 795
Leren stuurwiel met optie multifunctionele toetsen (bij handgeschakelde versnellingsbak incl. leren pook) 990
Elektrische handrem 930
Luxe dashboard met afwerking in chroom 275
Comfortabele cabinestoelen met hoekverstelling (voor) 590
Uitdraaisteunen achter ter stabilisering in geparkeerde stand 470
Opbouwopties
Busspiegels ‘Carthago best view’ met instapverlichting, elektrisch verstelbaar en te verwarmen 420
XL-camperdeur ‘Safetyluxe’ (breedte 63 cm) met dubbele veiligheidsvergrendeling en ‘coming home’ 17) 1.750
Centrale vergrendeling voor cabine- en camperdeur, buiten- en scootergaragekleppen 98) 1.170
Upgrade scootergarage met naaldvilt, bagagenetten, bevestigingssysteem 360
SOG-toiletventilatie via dakschoorsteen 380
Alde warmtewisselaar (gebruik van motorwarmte) 1.200
Truma DuoControl CS 73) 450
Design barkast met glazenrek en glazenset boven keuken 18) 500
Carthago 3-delige Nautic-scheepsklokkenset in onderkant hefbed geïntegreerd 53) 330
Toilet Thetford C260 met keramische pot 92) 235
USB-aansluiting in de bovenkast boven het achterbed 115
Voorbereiding zonnepanelen 245
Voorbereiding satellietsysteem 245
Voorbereiding achteruitrijcamera (enkele lens) 245
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8'' incl. DAB+, radiovoorber, dakantenne, luidsprekers (4 x) 80) 88) 1.120
Achteruitrijcamerasysteem met enkele lens en 7" kleurenmonitor aan de zijkant in het dashboard 1.170
Totaalprijs opties 15.900

Pakketprijs 101 11.775
Uw besparing 5.070

210330 MEERPRIJS Mediacenter Pioneer 9" incl. navigatie, routebegeleiding voor campers, DAB+ 19) - 930

210300 MEERPRIJS Achteruitrijcamera met dubbele lens in plaats van enkele lens 83) 1 705

Artikelnr. 212500

Pakket camperdeur ‘luxe’ Gewicht
Elektrisch sluitsysteem voor het zacht sluiten �

Extra led-verlichting in deurraam voor ‘coming & leaving home’-functie �

Sleutelloos toegangssysteem via RFID-chip (2x) �

Elektrische deuropeningsondersteuning binnen en buiten �

Pakketprijs 2 1.130

Artikelnr. 212312

Rijassistentiepakket Iveco 56)    BPM 106)   1.680 EUR Gewicht
kg EUR

Noodremassistent met City Brake (AEBS) �

Adaptive Cruise Control (ACC) met fileassistent �

Automatische inschakeling grootlicht �

Actieve rijstrookassistent met waarschuwingsgeluid �

Bandenspanningscontrolesysteem �

Regensensor met automatische dimlichten �

Zijwindassistent incl. ESP �

Pakketprijs 4 10.315
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Uitrustingspakketten

Artikelnr. 210561 210563

Satelliet- en tv-pakket    BPM 106)   225 EUR Gewicht 32": 
50 LE

40": 
61 XL LE, 64 XL QB

kg EUR EUR
Led-flatscreen 32" 39) 2.015 -
Elektrisch uittreksysteem voor led-flatscreen 40" - 1.000
Led-flatscreen 40" 39) - 2.130
Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot 12) 23) 3.510 3.510
Totaalprijs opties 5.525 6.640

Pakketprijs 38/46 4.265 4.985
Uw besparing 1.260 1.655
210213 MEERPRIJS Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met Skew / Twin LNB voor 
tweede tv 12) 23) 2 370 370

210217 MEERPRIJS Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede  
tv 12) 23) 9 580 580

Artikelnr. 210580 210584

Tv-pakket slaapkamer Gewicht Modellen:  
50 LE, 61 XL LE

Model: 
64 XL QB

kg EUR EUR
Carthago tv-uitschuifsysteem voor tv-kast in de slaapkamer 36) 785 -
Led-flatscreen 24" slaapgedeelte 23) 39) 1.485 -
Tv-voorbereiding incl. kabelset in baldakijn en afdekpaneel - 295
Led flatscreen 24" slaapgedeelte incl. tv-houder, contactschakelaar 23) 39) 86) - 1.985
Totaalprijs opties 2.270 2.280

Pakketprijs 18/13 1.570 1.580
Uw besparing 700 700
210212 MEERPRIJS Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 Skew / Twin LNB voor tweede 
tv 12) 23) 30 3.205 3.205

210216 MEERPRIJS Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew en Twin LNB voor tweede  
tv 12) 23) 37 3.520 3.520

Artikelnr. 210731

Pakket keuken / koffie Gewicht
kg EUR

Spanningsomvormer 12 V naar 230 V, 1800 watt, prioriteitsschakeling 1.985
Koffiecupmachine met aansluiting voor koffiemachinelift incl. kopjesset en koffiecuphouder 96) 580
Totaalprijs opties 2.565

Pakketprijs 12 2.220
Uw besparing 345

Artikelnr. 210841 210842

Airco Summer-pakket Gewicht Model: 
50 LE

Modellen: 61 XL 
LE, 64 XL QB

kg EUR EUR
Dakairconditioning Truma Aventa comfort 12) 2.760 2.760
Elektrische dakluifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m 43) 3.065 -
Elektrische dakluifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m 43) - 3.390
Totaalprijs opties 5.825 6.150

Pakketprijs 90/95 4.730 4.985
Uw besparing 1.095 1.165
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Artikel-
nr. BPM 106)

€ incl.  
21 %  

btw en 
BPM 106)

kg

I 5
0 

LE

I 6
1 

XL
 L

E

I 6
4 

XL
 Q

B

Chassis Iveco Daily 
310010 Iveco Daily-uitvoering met toel. totaalgewicht van 6,7 t (i.p.v. 5,6 t), verhoogde vooraslast 2,3 t 31) 4.695 17.925 290  X X

310263 Motor Iveco 21: 207 pk / 152 kW, Euro VI E, incl. 8-traps automatische transmissie 70) 2.715 14.400 128   

330600

Iveco Daily 5,6 t: comfortpakket basisvoertuig (pakket aanbevolen!) 13)

- Spoorverbreding voor- en achteras 
- Speciale comfortschokdempers voor en achteras / volledige luchtvering achteras 
- Lichtmetalen velgen vooras met banden 235/65 R 16C 24)

- Verhoging MTTM standaard chassis 5,6 t (van 5,6 t naar 5,8 t)

12.430 42  – –

330606

Iveco Daily 6,7 t: comfortpakket basisvoertuig (pakket aanbevolen!) 13)

- Spoorverbreding vooras 
- Speciale comfortschokdempers voor- en achteras / volledige luchtvering achteras     
- Lichtmetalen velgen vooras 24)

 13.595 65   

310620 Sperdifferentieel achteras 378 1.588 11   

331440 Trekhaak (trekgewicht max. 3.260 kg, bij Iveco Daily 5,6 t) 2.635 50   

331340 Hydraulische 4-kanaals hefsteuninstallatie met automatische nivellering 40) 46) 48) 9.345 130   

410010 Instaptrede bestuurderscabine elektrisch in- en uitschuifbaar 34) 590 5   

330070 Stoelverwarming bestuurderscabine (bestuurders-/ bijrijdersstoel) 62) 158 973 2   

Opbouw buiten
410150 Extra veiligheidssloten in cabine- en camperdeur 725 2   

410260 Buitenlakconcept ‘silverline’ (bestuurderscabine en opbouw zilver) 21) 4.355 1   

410601 Dakluifel, cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m 2.380 55   

410640 Elektrische dakluifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 5,5 m 43) 3.065 60   

410670 Elektrische dakluifel (230 V) cassette aluminium, doek grijs, lengte: 6,0 m 43) 3.390 65 –  

410690 Led-lichtstrip aan dakluifel 360 5   

410710 Bergruimte-uittreksysteem in dubbele vloer met vier transportboxen 59) 1.010 20   

Elektra
510040 3e gelaccu, in totaal: 3 x 80 Ah 94) 675 25   

510061 Elektro-energiepakket Iveco Daily 6,7 t: in totaal 4 x 80 Ah gelaccu's, incl. laadapparaat 44 Ah 1.140 50   

510051 Lithium-ion-accu 90 Ah incl. accucomputer en apart touchscreen 55) 1.935 -37,5   

510052 2e lithium-ion-accu 90 Ah, totaal 180 Ah, incl. accucomputer 55) 2.150 12,5   

510081 Zonnepanelen: 2 x 100 watt 12) 2.025 20   

510101 Zonnepaneel: 1 x 135 watt 12) 1.520 15   

510121 Zonnepanelen: 2 x 135 watt 12) 2.435 30   

510180 Spanningsomvormer 12 V naar 230 V, 1.800 W met prioriteitsschakeling 1.985 10   

510255 Stopcontactenpakket met extra stopcontacten (3 x 230 V, 2 x USB) 45) 500 3   

510201 Alarminstallatie Carthago Security 35) 1.070 5   

510500 Elektrische voorruitverwarming met timer 1.315 -   

Gas | water | overig
610021 Gasfilter voor Truma DuoControl CS (aanbevolen) 95) 225 1   

610120 Buitenaansluiting gas achter buitenbergruimte dubbele vloer bijrijderszijde 275 5   

610060 Vaste gastank, met Eis-Ex-verwarmingsregelaar, 60 l inhoud 40) 46) 2.280 50   

610260 Toilet Thetford met pompsysteem en septische tank 16) 74) 3.010 30   

610243 Keramisch toilet met vaste tank: inhoud 120 l  61) 2.705 25   

Gas | water | overig
610300 Spoelinrichting septische tank met grijs water door overpompen 1.010 5   

610500 Aluminium profielplaatvloer voor scootergarage 185 20   

610520 Kluis (montage in de dubbele vloer, afhankelijk van de indeling) 530 10   

Optionele uitrusting

 = optionele uitrusting     X = standaarduitrusting     – = niet mogelijk      = inbegrepen in het pakket



53

Artikel-
nr. BPM 106)

€ incl.  
21 %  

btw en 
BPM 106)

kg

I 5
0 

LE

I 6
1 

XL
 L

E

I 6
4 

XL
 Q

B

Keuken | apparatuur
550020 Keukenaanrecht in hoogwaardige Corian-uitvoering 1.620 10   

550081 Tec-Tower koelkastcombinatie 153 l met aparte gasoven 75) 895 20   

550284 Koffiecupmachine met aansluitset incl. kopjesset en koffiecuphouder 96) 580 3   

Verwarming | airconditioning
650190 Aanvullende warmwatervloerverwarming: verwarmingsslangen onder zitgroep 91) 590 10   

650260 Dakairconditioning Truma Aventa Comfort 12) 2.760 30   

Multimedia
710029 Mediacenter Pioneer 9” incl. navigatie, routebegeleiding voor campers en DAB+ 19) 1.590 -   

710180 Achteruitrijcamerasysteem met dubbele lens, shutter incl. 7" kleurenmonitor 83) 1.875 7   

710548 Led-flatscreen 32" voor tv-uitschuifsysteem 39) 2.015 10  – –

710505 Led flatscreen 40" incl. elektrisch uitschuifsysteem 39) 3.125 18 –  

710471 Carthago tv-uitschuifsysteem voor tv-kast slaapkamer 36) 785 8   –

710477 Tv-aansluitvoorbereiding slaapkamer incl. kabelset en afdekpaneel 295 3 – – 

710470 Led flatscreen 24" voor tv-kast in slaapkamer 23) 25) 39) 87) 1.485 10   –

710478 Led flatscreen 24" slaapgedeelte incl. tv-houder, contactschakelaar stroom, tv-signaal 23) 39) 86) 1.985 10 – – 

710575 Servicecamera op afvoerpijp vuilwatertank 85) 580 2   

Satellietinstallaties
750041 Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met CI-slot 12) 23) 3.510 28   

750046 Satellietontvanger Teleco Flatsat Classic 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv 12) 23) 3.875 30   

750086 Satellietontvanger Oyster Vision 85 met Skew / Twin LNB voor tweede tv 12) 23) 4.090 37   

Interieur
810032 Interieurdesign linea nobile 79) 705 -   

810100 Vloerbedekking voor woongedeelte 380 6   

810120 Vloerbedekking voor bestuurderscabine 195 4   

810465 ‘Sky Dream Comfort’ bestuurderscabine incl. twee panoramadakvensters (in plaats van hefbed) 
76) 2.330 10   

810361 Hefbed elektrisch bedienbaar incl. Carawinx-bedbodemsysteem 1.680 10   

810580 Zitgroep om te bouwen tot slaapgelegenheid 69) 600 10   

810830 Woonkamertafel uitschuifbaar 815 1 –  

810660 5e zitplaats zijbank met 3-puntsgordel 5) 4) 59) 1.050 10  – –

810662 5e zitplaats zijzitbank, met 3-puntsgordel 5) 27) 1.050 10 –  

Stoffering woongedeelte
850600 Barcelona (23) – antara-stofcombinatie Standaard - X X X

850610 Venezia – antara-stofcombinatie Standaard - X X X

850710 Gedeeltelijk leder ivoor – leer-stofcombinatie 1.520 7   

850720 Gedeeltelijk leder Macchiato (23) – leer-stofcombinatie 1.520 7   

850670 Deels leer Ivoor Supreme – leer-stofcombinatie 2.340 7   

850680 Deels leer Zand Supreme – leer-stofcombinatie 2.340 7   

850690 Leer Ivoor 3.745 10   

850730 Leer Zand 3.745 10   

850740 Leer Macchiato 3.745 10   

850750 Leer zand performance 4.325 10   

850760 Leer macciato performance 4.325 10   

850501 Slaapinterieur- en decoratieset: decoratieve kussens, plaid, hoeslakenenset 26) 420 7   

Optionele uitrusting

 = optionele uitrusting     X = standaarduitrusting     – = niet mogelijk      = inbegrepen in het pakket


