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Aanmelden  
voor nieuwsbrief

Wij hebben op onze website een schat aan aanvullende informatie voor u verzameld! Laat u via de videofilmpjes, 
360°-weergaven en technische achtergrondinformatie meevoeren naar de fascinerende wereld van de Carthago  
campers! Scan gewoon de QR-codes in de catalogus met de camera van uw smartphone of tablet en u komt direct  
bij het betreffende onderwerp terecht.

c-tourer lichtgewicht 44
De c-tourer Lightweight modellen hebben korte voertuiglengtes van 
maximaal 7 m, zijn goed te handlen en hebben een verbazingwekkend 
laag eigengewicht. Dankzij de lichtgewicht constructietechniek van 
Carthago zijn ze ideaal voor registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton

c-tourer Comfort 54
Als registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton geen doorslaggevende 
factor is en comfort belangrijker is dan gewicht, dan bieden de c-tourer 
Comfort modellen de juiste oplossing

FacebookYouTube

Meer informatie op www.carthago.com

3,5 t

3,5 t

AL-KOAL-KO
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chic e-line | chic e-line XL  104
Het paradepaardje van de Carthago Liner-klasse:  
meer comfort, meer zelfvoorziening, meer onafhankelijkheid

chic s-plus | chic s-plus XL  106
De krachtpatser van de Carthago Liner klasse op Iveco Daily 
5,6 t / 6,7 t met achterwielaandrijving/dubbellucht voor een 
hoog trekvermogen

liner-for-two new generation 134
Ronde loungezitgroep in het achterste gedeelte met  
elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil, uniek 4-ruimtenconcept

5,6 t / 6,7 t

AL-KO EA/DA 5,6 t / 6,7 t
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Carthago – meer dan een bedrijf
Beste campervrienden,
Meer dan 40 jaar Carthago Groep betekent tegelijkertijd ook 
meer dan 40 jaar topkwaliteit, veelzijdigheid en technische 
knowhow. 

Gedurende deze periode hebben we een enorme groei door-
gemaakt. Kijk maar naar ons hoofdkantoor met productiefa-
ciliteiten en grote showroom in het Zuid-Duitse Aulendorf 
en onze fabriek in Odranci, Slovenië. Daarnaast is het aantal 
medewerkers gestegen tot ruim 1.500, hebben we meer dan 
200 partners in binnen- en buitenland en is ons programma 
voertuigen natuurlijk met een groot aantal nieuwe modellen 
uitgebreid. 

Eén ding zal echter nooit veranderen. Ondanks ultramoderne 
productiemethoden wordt elke Carthago al meer dan 40 jaar 
lang zorgvuldig en met veel ambachtelijke kunde en liefde 
voor details vervaardigd. Met hart en ziel hebben we de 
Carthago Groep opgebouwd. 

Wij zijn alleen wat verplicht aan u, onze klanten. Deze onaf-
hankelijkheid werd in 2014 met de oprichting van de Carthago 

familiestichting bezegeld en blijft ook in de toekomst behou-
den. U kunt daar, net als onze medewerkers, op vertrouwen. 
De Carthago Groep blijft een door de eigenaar geleid familie-
bedrijf dat gekenmerkt wordt door enorme daadkracht, veel 
passie en een grote persoonlijke betrokkenheid.

Om ervoor te zorgen dat we de komende decennia topkwa-
liteit kunnen blijven garanderen, voeren we ideeën snel uit, 
denken we innovatief en houden we vast aan ons Carthago 
premium DNA. Kom uzelf persoonlijk overtuigen: bezoek ons 
online, op een beurs, in Carthago City of ga langs bij een van 
onze dealers. Wij verheugen ons op uw bezoek! 

Karl-Heinz Schuler
Oprichter, eigenaar en voorzitter stichtingsbestuur

De mensen achter het familiebedrijf: Sabrina Schuler, Karl-Heinz Schuler, Sebastian Schuler
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chic integriert

2019
liner-for-two
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Mercedes-Benz Sprinter

liner-for-two new generation 

Een uniek succesverhaal

Mijlpaal in de Liner-klasse

Introductie op de Europese markt

Ronde loungezithoek in het achterste gedeelte

Nieuw basisvoertuig

Liner op MAN-bus-chassis

Uitbreiding lichtgewichtbouwtechnologie

Topklasse geperfectioneerd

De beste in zijn soort
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Evenwichtig. Optimaal verdeeld.

Carthago laadvermogen & 
Weight and Balance

Ruimte gegarandeerd.

Carthago kelder in dubbele vloer 
met enorme bergruimte

Duurzaam. Zeer stabiel.

Carthago carrosseriebouw 
uit de Liner-premiumklasse

*  Beoordeling gebaseerd op cijfers van  
Caravaning Industrie Verband e.V.

Het Carthago premium DNA
Wij vinden dat alleen het beste goed genoeg is
Carthago is al meer dan 40 jaar lang een onafhankelijk familie-
bedrijf en vast onderdeel van het topsegment in de camper-
branche. Karl-Heinz Schuler, oprichter en eigenaar, vertelt 
wat het Carthago premium DNA precies is, waarom elke 
Carthago camper bijzonder is en wat alle campers gemeen 
hebben.

Meneer Schuler, wanneer besloot u om in de caravan
branche iets op te zetten?
KARL-HEINZ SCHULER Tijdens mijn studie viel mijn oog 
steeds weer op voorbijrijdende camperbussen. Ik heb me 
er toen eens in verdiept en kwam tot de conclusie: dat kan 
beter! Met dit idee en deze motivatie was de basis voor 
Carthago gelegd.
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Uniek. Onmiskenbaar.  
Extravagant.

Carthago personality

Veilig onderweg.

Carthago zichtconcept 
in bestuurderscabine 
met beste testscore

Een behaaglijk gevoel – het hele jaar 
door.

Carthago verwarmings- 
en aircotechniek

Carthago heeft zich sinds 1979 tot fabrikant van topkwali
teit ontwikkeld. Had u verwacht dat het zo’n succes zou zijn?
KARL-HEINZ SCHULER Dat we zo’n succes zouden hebben, 
had niemand verwacht, dat was ook onvoorspelbaar. Ons 
doel was altijd om de beste campers voor het bovenste 
segment te bouwen. Wat wij willen zijn tevreden klanten. 
Succes en groei komen dan vanzelf.

Waaruit bestaat jullie succesformule?
KARL-HEINZ SCHULER Cruciaal voor ons succes is de inven-
tiviteit van Carthago. We zijn toonaangevend op het gebied 
van innovatie binnen de camperbranche, elke nieuwe serie 
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en wij spelen steeds 
weer een pioniersrol in onze sector. Dat zit allemaal in het 
premium DNA van Carthago ingebakken.

Wat houdt premium DNA van Carthago in?
KARL-HEINZ SCHULER Ons Carthago premium DNA is de 
waardepropositie aan onze klanten die in al onze campers 
terug te vinden is. Dit is niet alleen een stimulans, maar 
tevens een verplichting. Typische kenmerken ervan zijn de 
Carthago-carrosseriebouw, het grootste opbergsysteem 
in zijn klasse, de uitgekiende verwarmings- en airconditio-
ningtechniek, het hoge laadvermogen, ons rijveiligheids- en 

zichtconcept en de karakteristieke Carthago Personality. 
We zijn nu eenmaal zeer bijzonder. Onze materialen, onze 
verbindingstechniek en de eisen die wij aan gewicht en 
stabiliteit stellen, zijn vergelijkbaar met die bij de vliegtuig-
techniek. Wij zijn terecht marktleider bij de integraalcam-
pers in de prijsklasse boven € 95.000* in Europa. Want een 
Carthago is nu eenmaal zonder weerga.

Hoe profiteren Carthagorijders van het premium DNA?
KARL-HEINZ SCHULER Onze kerncompetentie betreft cam-
pers van de Liner-premiumklasse. In iedere ontwikkelings- 
en fabricagestap komt onze ervaring van meer dan 40 jaar 
tot uitdrukking. Wij vinden dat alleen het beste goed genoeg 
is voor het comfort en de veiligheid van onze klanten! Wij 
bieden niet alleen maximale levensduur en waardevastheid, 
veiligheid, bescherming en comfort. Belangrijk voor ons is 
juist dat elk idee, elke innovatie het reizen in de praktijk van 
alledag zo prettig mogelijk moet maken. En dat geldt voor al 
onze voertuigen – of het nu gaat om de lichtgewichtklasse 
tot 3,5 ton of de Liner-klasse boven de 3,5 ton. Zo is iedere 
Carthago een synoniem voor exclusiviteit en kwaliteit. Of 
kort gezegd, Carthago staat voor ‘dé camper’.

7



Carthago City
Van harte welkom
Trouw aan onszelf maar met een open blik, dat is de filosofie 
van Carthago. Ons hoofdkantoor Carthago City bevindt zich 
noch steeds in Aulendorf/Oberschwaben tussen Ulm en de 
Bodensee. Een bewijs dat we onze wortels koesteren.

Naast de productiefaciliteiten voor onze premium campers 
zijn hier een grote verkoopshowroom, het servicecenter 
voor eindafnemers en servicepartners en het hoofdkantoor 
van de onderneming samengebracht.

Carthago is een populaire bestemming voor camperaars 
uit binnen- en buitenland. Bezoekers met campers zijn van 
harte welkom op ons speciale parkeerterrein bij de fabriek!

Tijdens een bezoek kunt u in onze grote showroom talloze 
modellen bewonderen – de Carthago experts ter plaatse 
adviseren u graag.

Overtuig uzelf van de combinatie van ambachtelijke perfec-
tie met hightech-componenten en ultramoderne productie-
methoden tijdens een rondleiding door de fabriek.

Het spreekt voor zich dat bij een topcamper van Carthago 
ook een topservice hoort. Circa 200 handels- en servicepart-
ners in heel Europa zorgen voor u en uw Carthago-camper. 
Waar u ook woont en waar u ook naartoe reist: Carthago 
is altijd bij u in de buurt! Uw eerste aanspreekpunt is uw 
plaatselijke dealer en tijdens uw reizen wordt u ondersteund 
door een fijnmazig netwerk van handels- en servicepartners 
in heel Europa.

Al onze handels- en servicepartners worden in een 
meerfasenprogramma van de Academie tot gecertificeerde 
Carthago-partner opgeleid. 

Ongewone situaties houden zich echter niet aan kantoortij-
den. Daarom heeft Carthago een alarmnummer ingesteld 
dat reizigers bij acute problemen ook in het weekend en op 
feestdagen kunnen bellen voor technische ondersteuning.

Carthago-hoofdkantoor in het Zuid-Duitse Aulendorf met eigen parkeerterrein en grote showroom.
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Neem een kijkje achter de schermen tijdens een fabrieksrondleiding! U hoeft zich alleen maar te registreren voor de door u gewenste datum op onze website  
www.carthago.com.
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INNOVATION
AWARD

EUROPEAN

KATEGORIE

AUSGEZEICHNET DURCH DIE 
FÜHRENDEN EUROPÄISCHEN 

CARAVANING-EXPERTEN

2021

ZIELGRUPPEN-FOKUS

GEWINNER

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Carthago Chic C-Line T 
Teilintegrierte über 60 000 €

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Carthago Chic E-Line I 
Integrierte über 80 000 €

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Carthago Chic C-Line I 
Integrierte über 80 000 €

2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Carthago C-Compactline I 
Integrierte bis 80 000 €

De mening van de kenners is duidelijk
Carthago – voortreffelijke campers 
Carthago zet als leider in innovatie en kwaliteit steeds opnieuw maatstaven in de camperbranche. In enquêtes en onderzoe-
ken wordt dit bevestigd door de mensen die dat het beste zouden moeten weten: onze klanten. Hun oordeel is bijzonder 
belangrijk voor ons!

Wat we het meest waarderen aan onze liner-for-two is het 
zeer luxueuze en ruime interieur. Het ruimtelijk gevoel is 
uniek dankzij de ronde loungezitgroep achterin en de grote 
eenpersoonsbedden in lengterichting, die overdag handig 
omhoog kunnen worden geklapt. Wij hebben gekozen voor 
een Iveco Daily als basisvoertuig vanwege het onbeperkte 

laadvermogen. Dit voertuig past overigens 
perfect bij het Carthago-bergruimteconcept. 
We zijn dol op kamperen en genieten bijna 
elk weekend en natuurlijk ook tijdens onze 
vakanties met volle teugen van onze Kalle.

Onze Carthago chic s-plus voldoet in alle opzichten 
aan onze wensen! Het knusse, ruimtelijke gevoel en de 
moderne, lichte inrichting spraken ons onmiddellijk aan. 
Het hoge resterende laadvermogen en het hoge trekge-
wicht voldoen aan al onze eisen. Met onze s-plus kunnen 
we alle hellingen met gemak de baas, ook 
met aanhangwagen. Bovendien werkt 
alle apparatuur perfect, of het nu gaat 
om de ALDE warmwaterverwarming, de 
watervoorziening of de koelkast. Als we nu 
opnieuw moesten kiezen, zouden we weer 
voor een Carthago chic s-plus gaan!

Karin & Josef | c-tourer Lightweight

Wij zijn al sinds 2012 trotse Carthago-klanten! 
Om extra te kunnen genieten van de laatste 
maar mooiste fase van ons leven hebben 
we onszelf vorig jaar een nieuwe chic c-line 

5.9 XL LE cadeau gedaan. Hiervoor hebben we al drie 
andere Carthago-campers gehad: een c-line, een e-line en 
een s-plus. We hebben nooit noemenswaardige problemen 
gehad. Ongeveer zeven jaar geleden hebben we Carthago-
fans opgericht en sindsdien zijn we de beheerders van deze 
groep. Tijdens onze bijeenkomsten ontmoeten we altijd 
blije Carthagofans met wie we later vaak bevriend raken.

Bärbel & Frank | chic c-line XL

Kirstin & Jörg | liner-for-two

Monika & Gerd | chic s-plus

We zijn dol op onze Carthago c-tourer I 143 LE. Hij is heel 
compact: niet te groot , maar ook niet te klein. Het was voor 

ons belangrijk dat onze camper niet zwaarder 
woog dan 3,5 ton. Het fijne ruimtelijke gevoel 
in combinatie met het fraaie interieur geeft ons 
een knus, warm gevoel. Wij reizen hoofdzakelijk 
met z'n tweeën, maar af en toe gaan onze 
kleinkinderen mee. Dan is het hefbed een unie-

ke en perfecte oplossing voor vier personen, zeker in deze 
gewichtsklasse! De eenpersoonsbedden in lengterichting, de 
grote combi-badkamer, de keuken en de grote garage voor 
fietsen of een motor maken voor ons het plaatje compleet. 
We vinden het gewoon heerlijk om, met onze Calimero op 
reis te gaan en de mooiste plekjes van Europa te ontdekken!
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2ND PLACE Campervan under £47,000
Concept Multi-Car 

HemBil Renault Trafic Escape

WINNER Coachbuilts £50,000 - £55,000
Bailey Alliance Silver Edition 66-2

WINNER Coachbuilts £55,000 - £60,000
Bailey Autograph 69-2

2ND PLACE A Class over £90,000
Carthago chic e-line I 51 QB DA 

Mercedes-Benz

MDA Banners_Layout 1  21/02/2020  14:06  Page 2

“In het woongedeelte verwelkomt de 
Carthago zijn gasten met een degelijke 
L-zitgroep met tegenoverliggende 
zijzitplaats. De heerlijk zachte kussens 
nodigen uit om te ontspannen rond 
de stabiele tafel met voldoende groot 
blad, die – na het lossen van de rem 
met het voetpedaal – in alle richtingen 
kan worden verschoven. Op die manier 
kunnen de omgedraaide cabinestoelen 
goed bij de zithoek worden getrokken. 
[...] De fraaie hoekkeuken biedt meer 
dan voldoende bergruimte in de grote 
wandkast en in de totaal zeven lades.”

Promobil 09/2021,
Vergelijkende test c-tourer Comfort

“Een zeer goed doordacht en bruikbaar 
concept. Rechts van de brede, goed 
sluitende camperdeur bevindt zich 
een zijbank die de L-zitgroep compleet 
maakt. Deze bank maakt het tegelij-
kertijd mogelijk om in het hefbed te 
klimmen, dat in een handomdraai ver 
omlaag kan worden gebracht. Hierdoor 
is een extra trap niet nodig. [...] Aan 
de buitenkant vallen vooral de stevige 
kleppen met verzonken scharnieren op. 
Ook de grote watertanks en de handige 
grote bergruimte in de verwarmde 
dubbele vloer met geïntegreerd 
waterafvoersysteem bieden praktische 
voordelen.”

AutoBild Reisemobil 07/2021,
Test chic e-line

“Met een opbouwbreedte van slechts 
2,12 m slalomt de slanke Carthago 
c-compactline overal tussendoor. 
Daarbij komen nog voordelen zoals het 
Carthago-zichtconcept in de bestuur-
derscabine, de busspiegels en de smal 
toelopende voorkant voor een goed 
zicht op de weg. [...] De indelingen 
en het ‘smartline’-meubeldesign zijn 
afgestemd op de slanke vormgeving – 
de reizigers hoeven niets in te leveren 
behalve een paar centimeter buiten-
breedte.”

Camping 02/2022,
Introductie c-compactline Super-Lightweight

“De naam van het model zegt het al: 
in de liner-for-two kunnen stellen bij-
zondere luxe verwachten. [...] Naast de 
royaal bemeten ronde loungezithoek 
achterin biedt het Carthago topmodel 
onder andere elektrisch verlaagbare 
eenpersoonsbedden in lengterichting 
met een royaal ligoppervlak uit één 
stuk, plus een extra brede keuken met 
elegant gebogen keukenbar en een 
comfort-badkamer.”

Liner Wohnmobile 01/2022,
Presentatie liner-for-two

“Door de 60 centimeter kortere wiel-
basis is de Carthago iets handelbaarder. 
Hij scoort ook met een beter zicht naar 
voren, omdat het dashboard naar voren 
toe is verlaagd en de voorruit verder 
naar beneden doorloopt. […] Elegant en 
handig: onder de L-vormige bank kan 
een schoenenkast naar buiten geklapt 
worden – een typisch Carthago-detail.”

Reisemobil International 11/2021,
Vergelijkende test chic c-line I

“Voor het nieuwe seizoen heeft 
Carthago de Liner-klasse geperfectio-
neerd: de zitgroep heeft bij de XL-in-
delingen afgeronde hoeken gekregen 
om meer bewegingsruimte te creëren, 
en de koffiecupmachine in de boven-
kast heeft nu een lift voor nog meer 
gemak.”

AutoBild Reisemobil 02/2021,
Introductie vernieuwde chic s-plus

Wat de pers over ons zegt
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De kerncompetentie van Carthago
Al van veraf is het individuele ontwerp van de Carthago 
premium integraalcampers fascinerend om te zien. Onder-
weg het uitzicht op het landschap en het verkeer dankzij 
het uitstekende zicht. Aangekomen op uw bestemming, 
het buitengewoon ruimtelijk gevoel. Er zijn vele redenen 
waarom wij intussen marktleider in Europa zijn bij de inte-
graalcampers in de prijsklasse boven € 95.000. Treed binnen 
in de wereld van de premium integraalcampers! U zult de 

royale ruimte in het woongedeelte en in de perfect daarin 
geïntegreerde bestuurderscabine waarderen. Ruimte is de 
ware luxe – geniet ervan, bij het wonen, bij het ontspannen 
voor de tv, in de keuken of in de af te scheiden kleedruimte. 
En 's nachts wordt u verwelkomd door het comfortabel 
toegankelijke hefbed boven de voorstoelen of door de 
achterbedden met extra groot ligoppervlak en bijzonder 
aangenaam ligcomfort.

Elektrisch voorruitplissé met afzonderlijk programmeerbare privacy- en  
zonweringsfunctie (vanaf de chic e-line serie)

Extra grote zitgroepen met ergonomisch vormgegeven meubelkussens,  
gemakkelijk verschuif- en verdraaibare woonkamertafel en innovatieve 
tv-uitschuifsystemen

De fascinatie van de premium integraalcampers

*  Beoordeling gebaseerd op cijfers van Caravaning Industrie Verband e.V.12



56°

83 cm

Grootste hefbed in zijn klasse met royale zithoogte en comfortabele instap via de 
zijbank door lage positie van het bed, unieke bedbreedte tot 160 cm

Driedimensioneel gevormd frontpaneel, vlakke invalshoek voor minder lucht-
weerstand, lager brandstofverbruik en minder windgeruis

Rijveiligheid: overzichtelijk en functioneel vormgegeven, warmtestraling in de 
bestuurderscabine door verwarmd dashboardoppervlak

Bestuurdersdeur met extra lage deurinstap en dubbele veiligheidsvergrendeling. 
Deksel brandstoftank vlak in de zijwand geïntegreerd

13



1)

4)

5)

2) 3)

Alle goede dingen bestaan uit drie!
Ruimste keuze aan chassis in de topklasse 

AL-KO DA 
tot 5,5 t 

AL-KO 
tot 4,5 t

AL-KO 
tot 4,8 t

AL-KO DA 
tot 5,5 t

5,6 t / 6,7 t

1)  Optioneel: 16" aluminium velgen voor Fiat Ducato f35 light chassis
2)  Optioneel: 16" aluminium velgen voor Fiat Ducato f40 heavy chassis / f35 light chassis i.c.m.  

automatische transmissie
3)  Optioneel: 16" speciale lichtmetalen velgen voor verhoging TTM naar 4.800 kg  

(verkrijgbaar voor chic e-line enkele as / liner-for-two enkele as op Fiat Ducato)

4)  Optioneel: 16" lichtmetalen velgen met vierseizoenenbanden voor Mercedes-Benz Sprinter-chassis (standaard bij superior-modellen)

5)  Optioneel: Lichtmetalen velgen voor vooras voor Iveco Daily-chassis, wielsierdoppen achteras optisch passend bij lichtmetalen velgen vooras
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* meer informatie online | alle gegevens zijn afhankelijk van het model

Mercedes-Benz Sprinter
Technisch innovatief basisvoertuig met veel comfort.

 + Laag gewicht, voorwielaandrijving

 + Verlaagd AL-KO chassis met grote spoorbreedte

 + Krachtige motoren met 2,2 l cilinderinhoud tot 170 pk (125 kW) 
vermogen en een koppel van 400 Nm

 + Lage emissies die voldoen aan de Euro VI-norm

 + Optionele automatische 9G-TRONIC-transmissie

 + Brandstofbesparende elektro-hydraulische stuurbekrachtiging, 
praktische elektrische handrem

 + Comfortabel ingerichte cockpit

 + Maximaal toegestaan totaalgewicht tot 4,5 t / 5,5 t op enkele of 
dubbele as

 + Diverse rijassistentie- en veiligheidssystemen: airbag, 
zijwindassistent, Hill Start Assist, ABS, ASR, EBV, ESP 
(standaard), DISTRONIC-afstandsassistent, remassistent, 
vermoeidheidsassistent, bandenspanningscontrolesysteem 
(optioneel)*

 + Infotainmentsysteem MBUX (Mercedes-Benz User Experience, 
optioneel)

 + bij de series c-tourer Lightweight, c-tourer Comfort, chic c-line, 
chic e-line

Iveco Daily
De meester in het uitvoeren van zware taken, zeer robuust en zwaar belastbaar.

 + Ladderchassis bijzonder zwaar belastbaar en robuust

 + Krachtige achterwielaandrijving, dubbele wielen

 + Hoog trekgewicht tot 3.500 kg

 + Extreem krachtige motoren met 3,0 l cilinderinhoud tot 207 pk 
(152 kW) vermogen en een koppel van 470 Nm

 + Lage emissies die voldoen aan de Euro VI E-norm

 + Optionele 8-traps automatische transmissie van ZF

 + Brandstofbesparende elektro-hydraulische stuurbekrachtiging, 
praktische elektrische handrem

 + Toegestaan totaalgewicht tot 6,7 t

 + Iveco-rijassistentiesystemen: ESP, ASR, ABS, elektronische 
startonderbreker, Hillholder (standaard), noodremassistent, 
adaptieve cruisecontrol, automatische inschakeling grootlicht, 
rijstrookassistent, bandenspanningssensoren, regensensor, 
zijwindassistent (optioneel)*

 + Verkrijgbaar bij de series chic s-plus, liner-for-two new generation

Fiat Ducato
Grondig opgewaardeerd, licht en zeer economisch basisvoertuig dat zich inmiddels bewezen heeft.

 + Laag gewicht, voorwielaandrijving

 + Verlaagd AL-KO chassis met grote spoorbreedte

 + Krachtige motoren met 2,2 l cilinderinhoud tot 180 pk (132 kW) 
vermogen en een koppel van 450 Nm

 + Lage emissies die voldoen aan de Euro 6d Final-norm

 + Optionele 9-traps automatische transmissie van ZF

 + Elektrische stuurbekrachtiging 

 + Maximaal toegestaan totaalgewicht tot 4,8 t / 5,5 t op enkele of 
dubbele as

 + Diverse rijassistentie- en veiligheidssystemen: airbag, ESP, ABS, 
ASR, elektronische startonderbreker, Hillholder, Traction Plus, Hill 
Descent Control, automatisch start-stopsysteem, cruisecontrol, 
zijwindassistent, Trailer Stability Assist, remsysteem ter 
voorkoming van botsingen(standaard)

 + Modern infotainmentsysteem (o.a. digitaal combi-instrument 
met kleurendisplay, multimediasysteem 10,1" incl. navigatie en 
routebegeleiding voor campers)

 + Verkrijgbaar bij de series c-compactline Super-Lightweight, 
c-tourer Lightweight, c-tourer Comfort, chic c-line, chic e-line, 
liner-for-two new generation
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kg

AL-KO

AL-KO

AL-KO

AL-KO

AL-KO

Gewichtsklasse/  
laadvermogen

Wooncomfort Keukencomfort Badkamercomfort Slaapcomfort Zelfvoorziening/capaciteit Dubbele vloer/bergruimte Winterbestendigheid/ 
verwarmingstechniek

c-compactline Super-Lightweight
De lichtste camper van de integrale premiumklasse tot 3,5 ton,  
geschikt voor de stad dankzij 15 cm smallere buitenbreedte en  
compacte voertuiglengtes

Chassis: Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis special light

Afmetingen: lengte: 641 tot 695 cm
 breedte: 212 cm
 hoogte: 289 cm

3,5 t

4,25 t

Trekgewicht:
max. 2,0 t

Voertuigbreedte 2,12 m
L-zitgroep met uittrekbare zijzit-
plaats of L-zitgroep met zijbank* 
voor vijf personen, uitdraaibare 
schoenenkast 
198 cm stahoogte in woonge-
deelte
gelijkvloers woongedeelte

Ruimtebesparende zijkeuken 
voor korte voertuiglengtes
Slimtower koelkast van 133 l op 
grijphoogte die opent aan twee 
kanten
Koffiecupmachine incl. uit-
schuifsysteem (optie)

Vario-badkamer/combi- 
badkamer*
Af te scheiden kleedkamer *

Bedden met groot ligoppervlak
Eenpersoonsbedden achterin 
met tweedelige, verwarmde en 
geventileerde lattenbodem, lage 
bedinstap en toegangstrapje
Hefbed in de bestuurderscabine

150 l vers water,
140 l vuil water,
1 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)
in kelder van dubbele vloer geïnte-
greerd waterafvoersysteem

Kelder in dubbele vloer met zeer grote ver-
warmde bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm, 
toegang van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte van 120 cm, belast-
baar tot 350 kg

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek 
Truma Combi 6
Kelder in dubbele vloer met vloerver- 
warmingseffect

c-tourer Lightweight
De c-tourer Lightweight modellen hebben korte voertuiglengtes onder 
de 7 m, zijn goed te handlen en hebben een verbazingwekkend laag 
eigengewicht. Dankzij de lichtgewicht constructietechniek van Carthago 
zijn ze ideaal voor registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton

Chassis:  Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis special light;  
Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO 
chassis; achteras met grote spoorbreedte van 198 cm

Afmetingen: lengte: 667 tot 708 cm
	 breedte:	227 cm
 hoogte Fiat: 289 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 294 cm

3,5 t 

4,5 t

Trekgewicht:
max. 2,0 t

Voertuigbreedte 2,27 m
L-zitgroep met uittrekbare zijzit-
plaats of L-zitgroep met zijbank* 
voor vijf personen, uitdraaibare 
schoenenkast
198 cm stahoogte in woonkamer
gelijkvloers woongedeelte

Ruimtebesparende zijkeuken 
voor korte voertuiglengtes 
Slimtower koelkast van 133 l op 
grijphoogte die opent aan twee 
kanten
Koffiecupmachine incl. uit-
schuifsysteem (optie)

Vario-badkamer/combi- 
badkamer*
Af te scheiden kleedkamer

Bedden met het grootste ligop-
pervlak in zijn klasse
Eenpersoonsbedden achterin 
met tweedelige, verwarmde 
en geventileerde lattenbodem, 
lage bedinstap en uitschuifbaar 
toegangstrapje
Hefbed in bestuurderscabine 
met het grootste ligoppervlak in 
zijn klasse

150 l vers water,
140 l vuil water,
1 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)
in kelder van dubbele vloer geïnte-
greerd waterafvoersysteem

Kelder in dubbele vloer met zeer grote ver-
warmde bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm, 
toegang van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte van 120 cm, belast-
baar tot 350 kg

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek 
Truma Combi 6
Kelder in dubbele vloer met vloerver- 
warmingseffect

c-tourer Comfort
Als registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton geen doorslaggevende 
factor is en comfort belangrijker is dan het gewicht, dan zijn de 
c-tourer Comfort modellen de juiste oplossing

Chassis:  Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis special light; 
Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO 
chassis; achteras met grote spoorbreedte van 198 cm 

Afmetingen: lengte: 739 tot 765 cm
	 breedte:	227 cm
 hoogte Fiat: 289 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 294 cm

4,5 t

Trekgewicht:
max. 2,0 t

Voertuigbreedte 2,27 m
L-zitgroep met kantelbare zijbank 
(optionele 5e zitplaats met gordel) 
voor vijf personen, uitdraaibare 
schoenenkast 
198 cm stahoogte in woonkamer
gelijkvloers woongedeelte

Hoekkeuken/comfort-hoekkeu-
ken* 
koelkast van 153 l op grijphoogte 
die opent aan twee kanten
Koffiecupmachine incl. uit-
schuifsysteem (optie)

Combi-badkamer/comfort- 
badkamer* 
houten schuifdeur / uittrekbare 
tv-wand en scheidingswand naar 
slaapkamer*
Af te scheiden kleedkamer

Bedden met het grootste ligop-
pervlak in zijn klasse
Vaste bedden achterin met 
tweedelige, verwarmde en geven-
tileerde lattenbodem, lage bedin-
stap en uittrekbaar comfortabel 
trapje bij eenpersoonsbedden in 
lengterichting
Hefbed in bestuurderscabine 
met het grootste ligoppervlak in 
zijn klasse

150 l vers water,
140 l vuil water,
1 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)
in kelder van dubbele vloer geïnte-
greerd waterafvoersysteem

Kelder in dubbele vloer met zeer grote 
verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 
55,5 cm, toegang van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 120 cm*,  
belastbaar tot 350 kg
Pedelec-scootergarage*: binnenhoogte tot 
124 cm, belastbaar tot 250 kg

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek 
Truma Combi 6
Kelder in dubbele vloer met vloerver- 
warmingseffect
Alde warmwaterverwarming (optioneel)

De premium integralen vergeleken

Halfintegraalmodellen in aparte catalogus

Halfintegraalmodellen in aparte catalogus
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Gewichtsklasse/  
laadvermogen

Wooncomfort Keukencomfort Badkamercomfort Slaapcomfort Zelfvoorziening/capaciteit Dubbele vloer/bergruimte Winterbestendigheid/ 
verwarmingstechniek

c-compactline Super-Lightweight
De lichtste camper van de integrale premiumklasse tot 3,5 ton,  
geschikt voor de stad dankzij 15 cm smallere buitenbreedte en  
compacte voertuiglengtes

Chassis: Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis special light

Afmetingen: lengte: 641 tot 695 cm
 breedte: 212 cm
 hoogte: 289 cm

3,5 t

4,25 t

Trekgewicht:
max. 2,0 t

Voertuigbreedte 2,12 m
L-zitgroep met uittrekbare zijzit-
plaats of L-zitgroep met zijbank* 
voor vijf personen, uitdraaibare 
schoenenkast 
198 cm stahoogte in woonge-
deelte
gelijkvloers woongedeelte

Ruimtebesparende zijkeuken 
voor korte voertuiglengtes
Slimtower koelkast van 133 l op 
grijphoogte die opent aan twee 
kanten
Koffiecupmachine incl. uit-
schuifsysteem (optie)

Vario-badkamer/combi- 
badkamer*
Af te scheiden kleedkamer *

Bedden met groot ligoppervlak
Eenpersoonsbedden achterin 
met tweedelige, verwarmde en 
geventileerde lattenbodem, lage 
bedinstap en toegangstrapje
Hefbed in de bestuurderscabine

150 l vers water,
140 l vuil water,
1 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)
in kelder van dubbele vloer geïnte-
greerd waterafvoersysteem

Kelder in dubbele vloer met zeer grote ver-
warmde bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm, 
toegang van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte van 120 cm, belast-
baar tot 350 kg

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek 
Truma Combi 6
Kelder in dubbele vloer met vloerver- 
warmingseffect

c-tourer Lightweight
De c-tourer Lightweight modellen hebben korte voertuiglengtes onder 
de 7 m, zijn goed te handlen en hebben een verbazingwekkend laag 
eigengewicht. Dankzij de lichtgewicht constructietechniek van Carthago 
zijn ze ideaal voor registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton

Chassis:  Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis special light;  
Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO 
chassis; achteras met grote spoorbreedte van 198 cm

Afmetingen: lengte: 667 tot 708 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 289 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 294 cm

3,5 t 

4,5 t

Trekgewicht:
max. 2,0 t

Voertuigbreedte 2,27 m
L-zitgroep met uittrekbare zijzit-
plaats of L-zitgroep met zijbank* 
voor vijf personen, uitdraaibare 
schoenenkast
198 cm stahoogte in woonkamer
gelijkvloers woongedeelte

Ruimtebesparende zijkeuken 
voor korte voertuiglengtes 
Slimtower koelkast van 133 l op 
grijphoogte die opent aan twee 
kanten
Koffiecupmachine incl. uit-
schuifsysteem (optie)

Vario-badkamer/combi- 
badkamer*
Af te scheiden kleedkamer

Bedden met het grootste ligop-
pervlak in zijn klasse
Eenpersoonsbedden achterin 
met tweedelige, verwarmde 
en geventileerde lattenbodem, 
lage bedinstap en uitschuifbaar 
toegangstrapje
Hefbed in bestuurderscabine 
met het grootste ligoppervlak in 
zijn klasse

150 l vers water,
140 l vuil water,
1 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)
in kelder van dubbele vloer geïnte-
greerd waterafvoersysteem

Kelder in dubbele vloer met zeer grote ver-
warmde bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm, 
toegang van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte van 120 cm, belast-
baar tot 350 kg

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek 
Truma Combi 6
Kelder in dubbele vloer met vloerver- 
warmingseffect

c-tourer Comfort
Als registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton geen doorslaggevende 
factor is en comfort belangrijker is dan het gewicht, dan zijn de 
c-tourer Comfort modellen de juiste oplossing

Chassis:  Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis special light; 
Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO 
chassis; achteras met grote spoorbreedte van 198 cm 

Afmetingen: lengte: 739 tot 765 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 289 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 294 cm

4,5 t

Trekgewicht:
max. 2,0 t

Voertuigbreedte 2,27 m
L-zitgroep met kantelbare zijbank 
(optionele 5e zitplaats met gordel) 
voor vijf personen, uitdraaibare 
schoenenkast 
198 cm stahoogte in woonkamer
gelijkvloers woongedeelte

Hoekkeuken/comfort-hoekkeu-
ken* 
koelkast van 153 l op grijphoogte 
die opent aan twee kanten
Koffiecupmachine incl. uit-
schuifsysteem (optie)

Combi-badkamer/comfort- 
badkamer* 
houten schuifdeur / uittrekbare 
tv-wand en scheidingswand naar 
slaapkamer*
Af te scheiden kleedkamer

Bedden met het grootste ligop-
pervlak in zijn klasse
Vaste bedden achterin met 
tweedelige, verwarmde en geven-
tileerde lattenbodem, lage bedin-
stap en uittrekbaar comfortabel 
trapje bij eenpersoonsbedden in 
lengterichting
Hefbed in bestuurderscabine 
met het grootste ligoppervlak in 
zijn klasse

150 l vers water,
140 l vuil water,
1 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)
in kelder van dubbele vloer geïnte-
greerd waterafvoersysteem

Kelder in dubbele vloer met zeer grote 
verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 
55,5 cm, toegang van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 120 cm*,  
belastbaar tot 350 kg
Pedelec-scootergarage*: binnenhoogte tot 
124 cm, belastbaar tot 250 kg

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek 
Truma Combi 6
Kelder in dubbele vloer met vloerver- 
warmingseffect
Alde warmwaterverwarming (optioneel)

* afhankelijk van het model 1717



Gewichtsklasse/  
laadvermogen

Wooncomfort Keukencomfort Badkamercomfort Slaapcomfort Zelfvoorziening/capaciteit Dubbele vloer/bergruimte Winterbestendigheid/ 
verwarmingstechniek

c-compactline Super-Lightweight
De lichtste camper van de integrale premiumklasse tot 3,5 ton,  
geschikt voor de stad dankzij 15 cm smallere buitenbreedte en  
compacte voertuiglengtes

Chassis: Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis special light

Afmetingen: lengte: 641 tot 695 cm
 breedte: 212 cm
 hoogte: 289 cm

3,5 t

4,25 t

Trekgewicht:
max. 2,0 t

Voertuigbreedte 2,12 m
L-zitgroep met uittrekbare zijzit-
plaats of L-zitgroep met zijbank* 
voor vijf personen, uitdraaibare 
schoenenkast 
198 cm stahoogte in woonge-
deelte
gelijkvloers woongedeelte

Ruimtebesparende zijkeuken 
voor korte voertuiglengtes
Slimtower koelkast van 133 l op 
grijphoogte die opent aan twee 
kanten
Koffiecupmachine incl. uit-
schuifsysteem (optie)

Vario-badkamer/combi- 
badkamer*
Af te scheiden kleedkamer *

Bedden met groot ligoppervlak
Eenpersoonsbedden achterin 
met tweedelige, verwarmde en 
geventileerde lattenbodem, lage 
bedinstap en toegangstrapje
Hefbed in de bestuurderscabine

150 l vers water,
140 l vuil water,
1 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)
in kelder van dubbele vloer geïnte-
greerd waterafvoersysteem

Kelder in dubbele vloer met zeer grote ver-
warmde bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm, 
toegang van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte van 120 cm, belast-
baar tot 350 kg

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek 
Truma Combi 6
Kelder in dubbele vloer met vloerver- 
warmingseffect

c-tourer Lightweight
De c-tourer Lightweight modellen hebben korte voertuiglengtes onder 
de 7 m, zijn goed te handlen en hebben een verbazingwekkend laag 
eigengewicht. Dankzij de lichtgewicht constructietechniek van Carthago 
zijn ze ideaal voor registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton

Chassis:  Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis special light;  
Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO 
chassis; achteras met grote spoorbreedte van 198 cm

Afmetingen: lengte: 667 tot 708 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 289 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 294 cm

3,5 t 

4,5 t

Trekgewicht:
max. 2,0 t

Voertuigbreedte 2,27 m
L-zitgroep met uittrekbare zijzit-
plaats of L-zitgroep met zijbank* 
voor vijf personen, uitdraaibare 
schoenenkast
198 cm stahoogte in woonkamer
gelijkvloers woongedeelte

Ruimtebesparende zijkeuken 
voor korte voertuiglengtes 
Slimtower koelkast van 133 l op 
grijphoogte die opent aan twee 
kanten
Koffiecupmachine incl. uit-
schuifsysteem (optie)

Vario-badkamer/combi- 
badkamer*
Af te scheiden kleedkamer

Bedden met het grootste ligop-
pervlak in zijn klasse
Eenpersoonsbedden achterin 
met tweedelige, verwarmde 
en geventileerde lattenbodem, 
lage bedinstap en uitschuifbaar 
toegangstrapje
Hefbed in bestuurderscabine 
met het grootste ligoppervlak in 
zijn klasse

150 l vers water,
140 l vuil water,
1 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)
in kelder van dubbele vloer geïnte-
greerd waterafvoersysteem

Kelder in dubbele vloer met zeer grote ver-
warmde bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm, 
toegang van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte van 120 cm, belast-
baar tot 350 kg

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek 
Truma Combi 6
Kelder in dubbele vloer met vloerver- 
warmingseffect

c-tourer Comfort
Als registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton geen doorslaggevende 
factor is en comfort belangrijker is dan het gewicht, dan zijn de 
c-tourer Comfort modellen de juiste oplossing

Chassis:  Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis special light; 
Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO 
chassis; achteras met grote spoorbreedte van 198 cm 

Afmetingen: lengte: 739 tot 765 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 289 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 294 cm

4,5 t

Trekgewicht:
max. 2,0 t

Voertuigbreedte 2,27 m
L-zitgroep met kantelbare zijbank 
(optionele 5e zitplaats met gordel) 
voor vijf personen, uitdraaibare 
schoenenkast 
198 cm stahoogte in woonkamer
gelijkvloers woongedeelte

Hoekkeuken/comfort-hoekkeu-
ken* 
koelkast van 153 l op grijphoogte 
die opent aan twee kanten
Koffiecupmachine incl. uit-
schuifsysteem (optie)

Combi-badkamer/comfort- 
badkamer* 
houten schuifdeur / uittrekbare 
tv-wand en scheidingswand naar 
slaapkamer*
Af te scheiden kleedkamer

Bedden met het grootste ligop-
pervlak in zijn klasse
Vaste bedden achterin met 
tweedelige, verwarmde en geven-
tileerde lattenbodem, lage bedin-
stap en uittrekbaar comfortabel 
trapje bij eenpersoonsbedden in 
lengterichting
Hefbed in bestuurderscabine 
met het grootste ligoppervlak in 
zijn klasse

150 l vers water,
140 l vuil water,
1 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)
in kelder van dubbele vloer geïnte-
greerd waterafvoersysteem

Kelder in dubbele vloer met zeer grote 
verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 
55,5 cm, toegang van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 120 cm*,  
belastbaar tot 350 kg
Pedelec-scootergarage*: binnenhoogte tot 
124 cm, belastbaar tot 250 kg

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek 
Truma Combi 6
Kelder in dubbele vloer met vloerver- 
warmingseffect
Alde warmwaterverwarming (optioneel)

* afhankelijk van het model 1818



kg

AL-KO EA/DA

AL-KO EA/DA

AL-KO EA/DA

AL-KO EA/DA

AL-KO EA/DA

Gewichtsklasse/ 
laadvermogen

Wooncomfort Keukencomfort Badkamercomfort Slaapcomfort Zelfvoorziening/capaciteit Dubbele vloer/bergruimte Winterbestendigheid/ 
verwarmingstechniek

De fascinatie van de Carthago Liner-klasse: elegant, comforta-
bel en extravagant

Chassis: Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis ‘special’, 
XL-modellen met dubbele as;

 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO 
chassis en XL-modellen met dubbele as; achteras 
met grote spoorbreedte van 198 cm

Afmetingen: lengte: 739 tot 878 cm
	 breedte:	227 cm
 hoogte Fiat: 289 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 294 cm

4,5 t (Fiat EA, Mercedes-Benz EA)

5,0 t – 5,5 t (Fiat DA,  
Mercedes-Benz DA)

Trekgewicht:
1,6 t – 2,0 t

Grote L-zitgroep met brede zijbank 
(optionele 5e zitplaats met gordel) 
XL-modellen: royale XL-zitgroep 
met lange zijbank, uitdraaibare 
schoenenkast
198 cm stahoogte in woongedeelte, 
gelijkvloers woongedeelte

Comfort-hoekkeuken
Verhoogde keukenbar als visuele 
ruimteverdeling en extra werkblad*
Uittrekbare voorraadkast**
Koelkast van 153 l op grijphoogte 
die opent aan twee kanten, design 
barkast (optioneel)
Koffiecupmachine met uit-
schuifsysteem (optie)

Comfort-bad-/kleedkamer/
XL-badkamer met af te scheiden 
kleedkamer*
Houten schuifdeur of uittrekbare 
tv-wand en scheidingswand naar 
slaapkamer*
Kamerhoge kledingkast*

Vaste bedden met Carawinx- 
slaapsysteem met puntelastisch 
bedbodemsysteem, lage bedinstap 
en uittrekbaar comfortabel trapje 
bij eenpersoonsbedden in lengte-
richting
Hefbed in bestuurderscabine met 
het grootste ligoppervlak in zijn 
klasse

170 l vers water,
140 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 70 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm) 
Scootergarage: binnenhoogte tot 120 cm*, belast-
baar tot 350 kg 
Pedelec-scootergarage*: binnenhoogte tot 
124 cm, belastbaar tot 250 kg

Voertuig- en waterverwarming Truma Combi 6 
kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings- 
effect
Alde-warmwaterverwarming (optioneel, standaard 
bij XL-modellen)

chic e-line | chic e-line XL
Het paradepaardje van de Carthago Liner-klasse: meer com-
fort, meer zelfvoorziening, meer onafhankelijkheid

Chassis:  Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis ‘special’, 
XL-modellen met dubbele as; Mercedes-Benz 
Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO chassis en 
XL-modellen met dubbele as; achteras met grote 
spoorbreedte van 198 cm

Afmetingen: lengte: 789 tot 899 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 305 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 310 cm

4,5 t (Fiat EA, Mercedes-Benz EA) 

4,8 t (Fiat EA) 

5,0 t – 5,5 t (Fiat DA,  
Mercedes-Benz DA)

Trekgewicht:
1,6 t – 2,0 t

Grote ronde zitgroep met brede 
zijbank (optionele 5e zitplaats met 
gordel)
XL-modellen: ronde XL-zitgroep 
met lange, uittrekbare zijbank; 
grote luxueuze woonkamertafel, 
uitdraaibare schoenenkast
two-level ruimteconcept met 
211 cm stahoogte in woongedeelte, 
gelijkvloers woongedeelte

Comfort-hoekkeuken met 
uittrekbare keukenbar als werk-
bladvergroting, elektrische cen-
trale vergrendeling voor volledig 
keukengedeelte, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden, 
koelkast van 153 l die opent aan 
twee kanten, design barkast (optio-
neel), koffiemachinelift

Comfort-bad-/kleedkamer/
XL-badkamer met af te scheiden 
kleedkamer*
Houten schuifdeur naar slaap-
kamer*
Kamerhoge kledingkast*

Vaste bedden met 
Carawinx-slaapsysteem met 
puntelastisch bedbodemsysteem, 
lage bedinstap, uittrekbaar comfor-
tabel trapje bij eenpersoonsbed-
den in lengterichting en 
queensbedden in kingsizeformaat 
200 cm
Hefbed in bestuurderscabine met 
het grootste ligoppervlak in zijn 
klasse

235 l vers water,
185 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah)

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 70 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 132 cm*,  
belastbaar tot 450 kg

Alde warmwaterverwarming
kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings- 
effect
Carthago thermoconcept bestuurderscabine

chic s-plus | chic s-plus XL
De krachtpatser van de Carthago Liner klasse op Iveco Daily 
5,6 t / 6,7 t met achterwielaandrijving/dubbellucht voor een 
hoog trekvermogen

Chassis: Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t,
 robuust hoog chassis,
 achterwielaandrijving met dubbele wielen 

Afmetingen: lengte: 791 tot 886 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Iveco Daily 5,6 t: 312 cm
 hoogte Iveco Daily 6,7 t: 329 cm

5,6 t – 5,8 t (Iveco)

6,7 t (Iveco)

Trekgewicht:
max. 3,5 t

Grote ronde zitgroep met brede 
zijbank (optionele 5e zitplaats met 
gordel)
XL-modellen: ronde XL-zitgroep 
met lange, uittrekbare zijbank; 
grote luxueuze woonkamertafel, 
uitdraaibare schoenenkast, two- 
level ruimteconcept met 211 cm 
stahoogte in woongedeelte, gelijk-
vloers woongedeelte

Comfort-hoekkeuken met 
uittrekbare keukenbar als werk-
bladvergroting, elektrische cen-
trale vergrendeling voor volledig 
keukengedeelte, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden, 
koelkast van 153 l die opent aan 
twee kanten, design barkast (optio-
neel), koffiemachinelift

Comfort-bad-/kleedkamer/
XL-badkamer met af te scheiden 
kleedkamer*
Houten schuifdeur naar slaap-
kamer*
Kamerhoge kledingkast*

Vaste bedden met 
Carawinx-slaapsysteem met 
puntelastisch bedbodemsysteem, 
lage bedinstap, uittrekbaar comfor-
tabel trapje bij eenpersoonsbed-
den in lengterichting en 
queensbedden in kingsizeformaat 
200 cm
Hefbed in bestuurderscabine met 
het grootste ligoppervlak in zijn 
klasse

235 l vers water,
200 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah),
keramisch toilet met vaste tank  
 (optioneel)

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 78 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
20 cm) met voorraadkelder (netto hoogte 20 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 145 cm*,  
belastbaar tot 450 kg

Alde warmwaterverwarming
kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings- 
effect
Carthago thermoconcept bestuurderscabine

liner-for-two new generation
Ronde loungezitgroep in het achterste gedeelte met elektrisch 
uitschuifbare tv-fauteuil, uniek 4-ruimtenconcept

Chassis: Fiat Ducato AL-KO EA/DA
 Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t 

Afmetingen: lengte: 783 tot 855 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 305 cm
 hoogte Iveco Daily 5,6 t: 312 cm
 hoogte Iveco Daily 6,7 t: 329 cm

4,8 t (Fiat EA)

5,0 t – 5,5 t (Fiat DA)

5,6 t – 5,8 t (Iveco)

6,7 t (Iveco)

Trekgewicht:
Fiat: 1,8 t 
Iveco: 3,5 t

Ronde loungezitgroep achterin 
met elektrisch uitschuifbare 
tv-fauteuil (optioneel)
Tv-sideboard 
40" led flatscreen elektrisch uit-
schuifbaar (optioneel)
198 cm stahoogte in woongedeelte,
182 cm in ronde zitgroep

Gewelfd keukenwerkblad 
met verhoogde keukenbar in 
verticale golfvorm, uittrekbare 
voorraadkast, elektrische centrale 
vergrendeling voor het volledige 
keukengedeelte, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden 
koelkast van 153 l op grijphoogte 
die opent aan twee kanten
Koffiecupmachine met uit-
schuifsysteem (optie)

Comfort-bad-/kleedkamer, kleed-
kamer af te scheiden door houten 
schuifdeur naar bestuurdersca-
bine en scheidingsdeur naar de 
keuken 
Kamerhoge kledingkast

Elektrisch verlaagbare eenper-
soonsbedden in lengterichting 
met Carawinx-slaapsysteem met 
puntelastisch bedbodemsysteem, 
uittrekbaar toegangstrapje en roy-
aal ligoppervlak uit één stuk
Sideboard met diepe lades aan 
bestuurders- en bijrijderszijde

210 l vers water,
155 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah)

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 57 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit
Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
tot 36 cm*) met grote bergruimte (netto hoogte 
tot 36 cm*), gemakkelijk in te laden via groot, op-
klapbaar vloerluik in de woonkamer, extra diepe 
buitenbergruimte in de dubbele vloer (hoogte 63 
cm, breedte 110 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 145 cm*,  
belastbaar tot 450 kg*

Alde warmwaterverwarming
Echte warmwatervloerverwarming in het  
zitgroepgedeelte
Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings-
effect 
Carthago thermoconcept bestuurderscabine

Halfintegraalmodellen	in	aparte	catalogus

chic c-line | chic c-line superior | 
chic c-line XL
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Gewichtsklasse/ 
laadvermogen

Wooncomfort Keukencomfort Badkamercomfort Slaapcomfort Zelfvoorziening/capaciteit Dubbele vloer/bergruimte Winterbestendigheid/ 
verwarmingstechniek

De fascinatie van de Carthago Liner-klasse: elegant, comforta-
bel en extravagant

Chassis: Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis ‘special’, 
XL-modellen met dubbele as;

 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO 
chassis en XL-modellen met dubbele as; achteras 
met grote spoorbreedte van 198 cm

Afmetingen: lengte: 739 tot 878 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 289 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 294 cm

4,5 t (Fiat EA, Mercedes-Benz EA)

5,0 t – 5,5 t (Fiat DA,  
Mercedes-Benz DA)

Trekgewicht:
1,6 t – 2,0 t

Grote L-zitgroep met brede zijbank 
(optionele 5e zitplaats met gordel) 
XL-modellen: royale XL-zitgroep 
met lange zijbank, uitdraaibare 
schoenenkast
198 cm stahoogte in woongedeelte, 
gelijkvloers woongedeelte

Comfort-hoekkeuken
Verhoogde keukenbar als visuele 
ruimteverdeling en extra werkblad*
Uittrekbare voorraadkast**
Koelkast van 153 l op grijphoogte 
die opent aan twee kanten, design 
barkast (optioneel)
Koffiecupmachine met uit-
schuifsysteem (optie)

Comfort-bad-/kleedkamer/
XL-badkamer met af te scheiden 
kleedkamer*
Houten schuifdeur of uittrekbare 
tv-wand en scheidingswand naar 
slaapkamer*
Kamerhoge kledingkast*

Vaste bedden met Carawinx- 
slaapsysteem met puntelastisch 
bedbodemsysteem, lage bedinstap 
en uittrekbaar comfortabel trapje 
bij eenpersoonsbedden in lengte-
richting
Hefbed in bestuurderscabine met 
het grootste ligoppervlak in zijn 
klasse

170 l vers water,
140 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 70 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm) 
Scootergarage: binnenhoogte tot 120 cm*, belast-
baar tot 350 kg 
Pedelec-scootergarage*: binnenhoogte tot 
124 cm, belastbaar tot 250 kg

Voertuig- en waterverwarming Truma Combi 6 
kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings- 
effect
Alde-warmwaterverwarming (optioneel, standaard 
bij XL-modellen)

chic e-line | chic e-line XL
Het paradepaardje van de Carthago Liner-klasse: meer com-
fort, meer zelfvoorziening, meer onafhankelijkheid

Chassis:  Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis ‘special’, 
XL-modellen met dubbele as; Mercedes-Benz 
Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO chassis en 
XL-modellen met dubbele as; achteras met grote 
spoorbreedte van 198 cm

Afmetingen: lengte: 789 tot 899 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 305 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 310 cm

4,5 t (Fiat EA, Mercedes-Benz EA) 

4,8 t (Fiat EA) 

5,0 t – 5,5 t (Fiat DA,  
Mercedes-Benz DA)

Trekgewicht:
1,6 t – 2,0 t

Grote ronde zitgroep met brede 
zijbank (optionele 5e zitplaats met 
gordel)
XL-modellen: ronde XL-zitgroep 
met lange, uittrekbare zijbank; 
grote luxueuze woonkamertafel, 
uitdraaibare schoenenkast
two-level ruimteconcept met 
211 cm stahoogte in woongedeelte, 
gelijkvloers woongedeelte

Comfort-hoekkeuken met 
uittrekbare keukenbar als werk-
bladvergroting, elektrische cen-
trale vergrendeling voor volledig 
keukengedeelte, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden, 
koelkast van 153 l die opent aan 
twee kanten, design barkast (optio-
neel), koffiemachinelift

Comfort-bad-/kleedkamer/
XL-badkamer met af te scheiden 
kleedkamer*
Houten schuifdeur naar slaap-
kamer*
Kamerhoge kledingkast*

Vaste bedden met 
Carawinx-slaapsysteem met 
puntelastisch bedbodemsysteem, 
lage bedinstap, uittrekbaar comfor-
tabel trapje bij eenpersoonsbed-
den in lengterichting en 
queensbedden in kingsizeformaat 
200 cm
Hefbed in bestuurderscabine met 
het grootste ligoppervlak in zijn 
klasse

235 l vers water,
185 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah)

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 70 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 132 cm*,  
belastbaar tot 450 kg

Alde warmwaterverwarming
kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings- 
effect
Carthago thermoconcept bestuurderscabine

chic s-plus | chic s-plus XL
De krachtpatser van de Carthago Liner klasse op Iveco Daily 
5,6 t / 6,7 t met achterwielaandrijving/dubbellucht voor een 
hoog trekvermogen

Chassis: Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t,
 robuust hoog chassis,
 achterwielaandrijving met dubbele wielen 

Afmetingen: lengte: 791 tot 886 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Iveco Daily 5,6 t: 312 cm
 hoogte Iveco Daily 6,7 t: 329 cm

5,6 t – 5,8 t (Iveco)

6,7 t (Iveco)

Trekgewicht:
max. 3,5 t

Grote ronde zitgroep met brede 
zijbank (optionele 5e zitplaats met 
gordel)
XL-modellen: ronde XL-zitgroep 
met lange, uittrekbare zijbank; 
grote luxueuze woonkamertafel, 
uitdraaibare schoenenkast, two- 
level ruimteconcept met 211 cm 
stahoogte in woongedeelte, gelijk-
vloers woongedeelte

Comfort-hoekkeuken met 
uittrekbare keukenbar als werk-
bladvergroting, elektrische cen-
trale vergrendeling voor volledig 
keukengedeelte, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden, 
koelkast van 153 l die opent aan 
twee kanten, design barkast (optio-
neel), koffiemachinelift

Comfort-bad-/kleedkamer/
XL-badkamer met af te scheiden 
kleedkamer*
Houten schuifdeur naar slaap-
kamer*
Kamerhoge kledingkast*

Vaste bedden met 
Carawinx-slaapsysteem met 
puntelastisch bedbodemsysteem, 
lage bedinstap, uittrekbaar comfor-
tabel trapje bij eenpersoonsbed-
den in lengterichting en 
queensbedden in kingsizeformaat 
200 cm
Hefbed in bestuurderscabine met 
het grootste ligoppervlak in zijn 
klasse

235 l vers water,
200 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah),
keramisch toilet met vaste tank  
 (optioneel)

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 78 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
20 cm) met voorraadkelder (netto hoogte 20 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 145 cm*,  
belastbaar tot 450 kg

Alde warmwaterverwarming
kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings- 
effect
Carthago thermoconcept bestuurderscabine

liner-for-two new generation
Ronde loungezitgroep in het achterste gedeelte met elektrisch 
uitschuifbare tv-fauteuil, uniek 4-ruimtenconcept

Chassis: Fiat Ducato AL-KO EA/DA
 Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t 

Afmetingen: lengte: 783 tot 855 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 305 cm
 hoogte Iveco Daily 5,6 t: 312 cm
 hoogte Iveco Daily 6,7 t: 329 cm

4,8 t (Fiat EA)

5,0 t – 5,5 t (Fiat DA)

5,6 t – 5,8 t (Iveco)

6,7 t (Iveco)

Trekgewicht:
Fiat: 1,8 t 
Iveco: 3,5 t

Ronde loungezitgroep achterin 
met elektrisch uitschuifbare 
tv-fauteuil (optioneel)
Tv-sideboard 
40" led flatscreen elektrisch uit-
schuifbaar (optioneel)
198 cm stahoogte in woongedeelte,
182 cm in ronde zitgroep

Gewelfd keukenwerkblad 
met verhoogde keukenbar in 
verticale golfvorm, uittrekbare 
voorraadkast, elektrische centrale 
vergrendeling voor het volledige 
keukengedeelte, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden 
koelkast van 153 l op grijphoogte 
die opent aan twee kanten
Koffiecupmachine met uit-
schuifsysteem (optie)

Comfort-bad-/kleedkamer, kleed-
kamer af te scheiden door houten 
schuifdeur naar bestuurdersca-
bine en scheidingsdeur naar de 
keuken 
Kamerhoge kledingkast

Elektrisch verlaagbare eenper-
soonsbedden in lengterichting 
met Carawinx-slaapsysteem met 
puntelastisch bedbodemsysteem, 
uittrekbaar toegangstrapje en roy-
aal ligoppervlak uit één stuk
Sideboard met diepe lades aan 
bestuurders- en bijrijderszijde

210 l vers water,
155 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah)

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 57 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit
Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
tot 36 cm*) met grote bergruimte (netto hoogte 
tot 36 cm*), gemakkelijk in te laden via groot, op-
klapbaar vloerluik in de woonkamer, extra diepe 
buitenbergruimte in de dubbele vloer (hoogte 63 
cm, breedte 110 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 145 cm*,  
belastbaar tot 450 kg*

Alde warmwaterverwarming
Echte warmwatervloerverwarming in het  
zitgroepgedeelte
Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings-
effect 
Carthago thermoconcept bestuurderscabine

* afhankelijk van het model
** hoogte afhankelijk van het model2020



Gewichtsklasse/ 
laadvermogen

Wooncomfort Keukencomfort Badkamercomfort Slaapcomfort Zelfvoorziening/capaciteit Dubbele vloer/bergruimte Winterbestendigheid/ 
verwarmingstechniek

De fascinatie van de Carthago Liner-klasse: elegant, comforta-
bel en extravagant

Chassis: Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis ‘special’, 
XL-modellen met dubbele as;

 Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO 
chassis en XL-modellen met dubbele as; achteras 
met grote spoorbreedte van 198 cm

Afmetingen: lengte: 739 tot 878 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 289 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 294 cm

4,5 t (Fiat EA, Mercedes-Benz EA)

5,0 t – 5,5 t (Fiat DA,  
Mercedes-Benz DA)

Trekgewicht:
1,6 t – 2,0 t

Grote L-zitgroep met brede zijbank 
(optionele 5e zitplaats met gordel) 
XL-modellen: royale XL-zitgroep 
met lange zijbank, uitdraaibare 
schoenenkast
198 cm stahoogte in woongedeelte, 
gelijkvloers woongedeelte

Comfort-hoekkeuken
Verhoogde keukenbar als visuele 
ruimteverdeling en extra werkblad*
Uittrekbare voorraadkast**
Koelkast van 153 l op grijphoogte 
die opent aan twee kanten, design 
barkast (optioneel)
Koffiecupmachine met uit-
schuifsysteem (optie)

Comfort-bad-/kleedkamer/
XL-badkamer met af te scheiden 
kleedkamer*
Houten schuifdeur of uittrekbare 
tv-wand en scheidingswand naar 
slaapkamer*
Kamerhoge kledingkast*

Vaste bedden met Carawinx- 
slaapsysteem met puntelastisch 
bedbodemsysteem, lage bedinstap 
en uittrekbaar comfortabel trapje 
bij eenpersoonsbedden in lengte-
richting
Hefbed in bestuurderscabine met 
het grootste ligoppervlak in zijn 
klasse

170 l vers water,
140 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 70 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm) 
Scootergarage: binnenhoogte tot 120 cm*, belast-
baar tot 350 kg 
Pedelec-scootergarage*: binnenhoogte tot 
124 cm, belastbaar tot 250 kg

Voertuig- en waterverwarming Truma Combi 6 
kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings- 
effect
Alde-warmwaterverwarming (optioneel, standaard 
bij XL-modellen)

chic e-line | chic e-line XL
Het paradepaardje van de Carthago Liner-klasse: meer com-
fort, meer zelfvoorziening, meer onafhankelijkheid

Chassis:  Fiat Ducato met verlaagd AL-KO chassis ‘special’, 
XL-modellen met dubbele as; Mercedes-Benz 
Sprinter 414 CDI met verlaagd AL-KO chassis en 
XL-modellen met dubbele as; achteras met grote 
spoorbreedte van 198 cm

Afmetingen: lengte: 789 tot 899 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 305 cm
 hoogte Mercedes-Benz: 310 cm

4,5 t (Fiat EA, Mercedes-Benz EA) 

4,8 t (Fiat EA) 

5,0 t – 5,5 t (Fiat DA,  
Mercedes-Benz DA)

Trekgewicht:
1,6 t – 2,0 t

Grote ronde zitgroep met brede 
zijbank (optionele 5e zitplaats met 
gordel)
XL-modellen: ronde XL-zitgroep 
met lange, uittrekbare zijbank; 
grote luxueuze woonkamertafel, 
uitdraaibare schoenenkast
two-level ruimteconcept met 
211 cm stahoogte in woongedeelte, 
gelijkvloers woongedeelte

Comfort-hoekkeuken met 
uittrekbare keukenbar als werk-
bladvergroting, elektrische cen-
trale vergrendeling voor volledig 
keukengedeelte, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden, 
koelkast van 153 l die opent aan 
twee kanten, design barkast (optio-
neel), koffiemachinelift

Comfort-bad-/kleedkamer/
XL-badkamer met af te scheiden 
kleedkamer*
Houten schuifdeur naar slaap-
kamer*
Kamerhoge kledingkast*

Vaste bedden met 
Carawinx-slaapsysteem met 
puntelastisch bedbodemsysteem, 
lage bedinstap, uittrekbaar comfor-
tabel trapje bij eenpersoonsbed-
den in lengterichting en 
queensbedden in kingsizeformaat 
200 cm
Hefbed in bestuurderscabine met 
het grootste ligoppervlak in zijn 
klasse

235 l vers water,
185 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah)

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 70 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 
46 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 132 cm*,  
belastbaar tot 450 kg

Alde warmwaterverwarming
kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings- 
effect
Carthago thermoconcept bestuurderscabine

chic s-plus | chic s-plus XL
De krachtpatser van de Carthago Liner klasse op Iveco Daily 
5,6 t / 6,7 t met achterwielaandrijving/dubbellucht voor een 
hoog trekvermogen

Chassis: Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t,
 robuust hoog chassis,
 achterwielaandrijving met dubbele wielen 

Afmetingen: lengte: 791 tot 886 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Iveco Daily 5,6 t: 312 cm
 hoogte Iveco Daily 6,7 t: 329 cm

5,6 t – 5,8 t (Iveco)

6,7 t (Iveco)

Trekgewicht:
max. 3,5 t

Grote ronde zitgroep met brede 
zijbank (optionele 5e zitplaats met 
gordel)
XL-modellen: ronde XL-zitgroep 
met lange, uittrekbare zijbank; 
grote luxueuze woonkamertafel, 
uitdraaibare schoenenkast, two- 
level ruimteconcept met 211 cm 
stahoogte in woongedeelte, gelijk-
vloers woongedeelte

Comfort-hoekkeuken met 
uittrekbare keukenbar als werk-
bladvergroting, elektrische cen-
trale vergrendeling voor volledig 
keukengedeelte, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden, 
koelkast van 153 l die opent aan 
twee kanten, design barkast (optio-
neel), koffiemachinelift

Comfort-bad-/kleedkamer/
XL-badkamer met af te scheiden 
kleedkamer*
Houten schuifdeur naar slaap-
kamer*
Kamerhoge kledingkast*

Vaste bedden met 
Carawinx-slaapsysteem met 
puntelastisch bedbodemsysteem, 
lage bedinstap, uittrekbaar comfor-
tabel trapje bij eenpersoonsbed-
den in lengterichting en 
queensbedden in kingsizeformaat 
200 cm
Hefbed in bestuurderscabine met 
het grootste ligoppervlak in zijn 
klasse

235 l vers water,
200 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah),
keramisch toilet met vaste tank  
 (optioneel)

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 78 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit 
Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
20 cm) met voorraadkelder (netto hoogte 20 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 145 cm*,  
belastbaar tot 450 kg

Alde warmwaterverwarming
kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings- 
effect
Carthago thermoconcept bestuurderscabine

liner-for-two new generation
Ronde loungezitgroep in het achterste gedeelte met elektrisch 
uitschuifbare tv-fauteuil, uniek 4-ruimtenconcept

Chassis: Fiat Ducato AL-KO EA/DA
 Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t 

Afmetingen: lengte: 783 tot 855 cm
 breedte: 227 cm
 hoogte Fiat: 305 cm
 hoogte Iveco Daily 5,6 t: 312 cm
 hoogte Iveco Daily 6,7 t: 329 cm

4,8 t (Fiat EA)

5,0 t – 5,5 t (Fiat DA)

5,6 t – 5,8 t (Iveco)

6,7 t (Iveco)

Trekgewicht:
Fiat: 1,8 t 
Iveco: 3,5 t

Ronde loungezitgroep achterin 
met elektrisch uitschuifbare 
tv-fauteuil (optioneel)
Tv-sideboard 
40" led flatscreen elektrisch uit-
schuifbaar (optioneel)
198 cm stahoogte in woongedeelte,
182 cm in ronde zitgroep

Gewelfd keukenwerkblad 
met verhoogde keukenbar in 
verticale golfvorm, uittrekbare 
voorraadkast, elektrische centrale 
vergrendeling voor het volledige 
keukengedeelte, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden 
koelkast van 153 l op grijphoogte 
die opent aan twee kanten
Koffiecupmachine met uit-
schuifsysteem (optie)

Comfort-bad-/kleedkamer, kleed-
kamer af te scheiden door houten 
schuifdeur naar bestuurdersca-
bine en scheidingsdeur naar de 
keuken 
Kamerhoge kledingkast

Elektrisch verlaagbare eenper-
soonsbedden in lengterichting 
met Carawinx-slaapsysteem met 
puntelastisch bedbodemsysteem, 
uittrekbaar toegangstrapje en roy-
aal ligoppervlak uit één stuk
Sideboard met diepe lades aan 
bestuurders- en bijrijderszijde

210 l vers water,
155 l vuil water,
2 x 80 Ah gel-accu  
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah)

Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarm-
de bergruimte, netto hoogte tot 57 cm, toegang 
van buitenaf en binnenuit
Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 
tot 36 cm*) met grote bergruimte (netto hoogte 
tot 36 cm*), gemakkelijk in te laden via groot, op-
klapbaar vloerluik in de woonkamer, extra diepe 
buitenbergruimte in de dubbele vloer (hoogte 63 
cm, breedte 110 cm)
Scootergarage: binnenhoogte tot 145 cm*,  
belastbaar tot 450 kg*

Alde warmwaterverwarming
Echte warmwatervloerverwarming in het  
zitgroepgedeelte
Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmings-
effect 
Carthago thermoconcept bestuurderscabine

* afhankelijk van het model 21



Premium-carrosseriebouw met volledig verlijmde  
aluminium draagbalken en dakronding

Zeer stabiele wandopbouw door de sandwichconstructie 
van aluminium/aluminium en RTM-hardschuimisolatie

Volledig verwarmde kelder in dubbele vloer met  
vloerverwarmingseffect

Kelder in dubbele vloer met enorme verwarmde berg-
ruimte, scootergarage tot 120 cm binnenhoogte met 
diepe verlaging achterin, belastbaar tot 350 kg

Vergelijk en bekijk welk voertuig met een praktische uitrusting over welk resterend laadvermogen beschikt. Voor de nauwkeurige 
gewichtsbepaling is het meerekenen van standaarduitrusting en voor de reis belangrijke extra uitrusting van cruciaal belang.

Een praktische uitrusting is ook bij onze lichtgewichtcampers 
vanzelfsprekend!

Gelijkvloerse woonkamervloer, grote L-zitgroep voor  
vijf personen

Slimtower koelkast van 133 l op grijphoogte die opent  
aan twee kanten

Vario- of combi-badkamer met afscheidbare ronde 
douche en kleedkamer

Extra grote ligoppervlakken, vaste bedden met kwa-
liteitskoudschuimmatras met 7 zones en van onder 
geventileerde lattenbodem met flexibel opgehangen 
houten latten

Gewicht omlaag, kwaliteit omhoog
Speciaal voor de gewichtsklasse tot 3,5 ton
Extreem stabiel en superlicht: Carthago vervult in zijn branche een voortrekkersrol op het gebied van intel-
ligente lichtgewichtbouw: Carthago beperkt het gewicht, maar niet het vertrouwde comfort of de kwaliteit. 
De Carthago-modellen c-compactline Super-Lightweight en c-tourer Lightweight zijn telkens de lichtste 
campers in hun klasse, maar beschikken wel over een hoge stabiliteit, kwaliteit, een optimaal comfort en 
omvangrijke uitrusting. 

De consequente lichtgewichtbouwtechnologie heeft veel voordelen: meer laadvermogen en tegelijkertijd 
een lager brandstofverbruik en minder uitstoot. Carthago is er als eerste in geslaagd een camper van 
topkwaliteit in de gewichtsklasse tot 3,5 ton te ontwikkelen die praktisch in gebruik is. Sindsdien vervult 
deze camper een voorbeeldfunctie in het hoge segment.

Lichtbouwtechnologie
Carthago

3,5 t
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Uw meerwaarde
 + Hoge wendbaarheid en minder gewicht door  
korte voertuiglengtes 

 + Meer laadvermogen ook in de gewichtsklasse  
tot 3,5 t

 + Lager brandstofverbruik
 + Rijbewijs categorie B voldoende
 + Minder beperkingen door verkeersvoorschriften

 + Minder tol

Carthago carrosseriebouwtechnologie: dankzij 
de voor het merk karakteristieke aluminium 
sandwichpanelen aan de buiten- en binnenzijde 
en de isolatiekern van RTM-hardschuim zijn zware 
wandverstevigingen niet nodig

Gebogen en afgeronde meubels bieden dankzij de 
piping-technologie een hoge stabiliteit en tegelijker-
tijd minder gewicht

Maximale stabiliteit en torsieweerstand dankzij 
dubbele vloer van Carthago met zelfdragende 
carrosserie en verlaagd AL-KO chassis special

23



AL-KO

Super-Lightweight

De lichtste camper van de 
premiumklasse integralen tot 3,5 ton
Geschikt voor de stad dankzij 15 cm smallere buitenbreedte  
en compacte voertuiglengtes
Licht betekent niet automatisch afzien. Tenminste, bij Carthago! De c-compactline Super-Lightweight 
zet de maatstaf in de gewichtsklasse tot 3,5 ton en dat zonder compromissen op het gebied van 
kwaliteit en comfort. 

Gewichtsklasse

 + Licht en wendbaar: een buitenbreedte van slechts 
2,12 m en korte voertuiglengtes van minder dan 
7 meter

 + Carthago lichtgewicht constructietechnologie – hoog 
laadvermogen, ook in de gewichtsklasse van 3,5 t

 + Tot 4,25 t opwaardeerbaar

Chassis

 + Fiat Ducato 35 light/40 heavy met verlaagd AL-KO chassis 

 + Standaard veiligheidspakket Fiat Ducato: airbag, ESP, 
ABS, ASR, elektronische startonderbreker, Hillholder, 
Traction Plus, Hill Descent Control, automatisch start-
stopsysteem, cruisecontrol, zijwindassistent, Trailer Sta-
bility Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine

 + XL-camperdeur ‘premium two 2.0’ met grotere deur-
breedte van 63 cm, dubbele veiligheidsvergrendeling, 
extra breed deurraam

Wooncomfort

 + Meubelontwerp ‘smartline’ – aangepast aan smalle 
voertuigbreedte voor maximaal wooncomfort en meer 
bewegingsvrijheid, keuze uit twee interieurdesigns

 + Woongedeelte geheel gelijkvloers

 + L-zitgroep met zijbank of uittrekbare zijzitplaats* en 
rechthoekige 360°- woonkamertafel met chromen rand

 + Ruimtebesparende zijkeuken met zes grote lades, 
verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en 
als extra schapruimte, 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ 
en ronde rvs spoelbak

 + Vario-badkamer, combibadkamer: maximaal comfort 
op een klein oppervlak met aan het zicht onttrokken 
kleedkamer*

 + Extra grote bedden met ligoppervlakken tot 200 cm 
lang

4,25 t

3,5 t

AL-KO

* afhankelijk van het model2424



Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm

 + Toegang van buiten via meerdere grote kleppen,  
comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep 
van de L-zitgroep en opklapbare zijbank*

 + Grote centrale doorlaadruimte* (binnenhoogte 22 cm) 
met verlaagde voorraadkelder (netto hoogte 46 cm) 
met een groot, opklapbaar vloerluik in de woonkamer

 + Scootergarage: binnenhoogte van 120 cm, belastbaar 
tot 350 kg

Zelfvoorziening/technologie

 + 150 l vers water, 140 l vuil water

 + 1 x 80 Ah gel-accu (uit te breiden naar 2 x 80 Ah)

Airco/verwarming

 + Warmeluchtopslagverwarmingstechniek Truma Combi 6

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

55,5 cm

* afhankelijk van het model 2525
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TV

TV

32"
24"

Tv-uitschuifsysteem in bovenkast boven de zitgroep (I 138 DB, I 141 LE, I 143 LE)* Elegant geïntegreerde design tv-kast incl. 32" led-flatscreen (I 138 DB, I 143 LE)*

Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders voor vier paar schoenenGrote L-zitgroep met zijbank in interieurdesign Rome (I 143 LE)

Highlights woonkamer

L-zitgroep met uittrekbare zijzitplaats

 + Meubelontwerp ‘smartline’ met bovenkastelement in verticale golfvorm, 
optimaal wooncomfort, elegantie en meer bewegingsvrijheid

 + 360°-woonkamertafel met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in 
twee standen verschuifbaar

 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek, werkverlichting met 
talrijke lichtspotjes en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 

 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen 
geïntegreerd in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting

 + Tv- uitschuifsysteem boven L-zitgroep voor 24" led flatscreen*
 + Gemakkelijke toegang tot het hefbed (180 x 160 cm) via de zijbank
 + Eenvoudige toegang tot de opbergruimte zonder kussens te verwijderen 

via zitbankdeksel in de L-zitgroep met gepatenteerd beslag

L-zitgroep met opklapbare zijbank

 + Meubelontwerp ‘smartline’ met bovenkastelement in verticale golfvorm, 
optimaal wooncomfort, elegantie en meer bewegingsvrijheid

 + 360°-woonkamertafel met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in 
twee standen verschuifbaar

 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek, werkverlichting met 
talrijke lichtspotjes en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 

 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen 
geïntegreerd in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting

 + Tv-uitschuifsysteem boven L-zitgroep voor 24" led flatscreen* of elegant 
geïntegreerde design tv-kast voor 32" led flatscreen*

 + Gemakkelijke toegang tot het hefbed (180 x 160 cm) via de zijzitbank
 + Eenvoudige toegang tot de opbergruimte zonder kussens te verwijderen 

via zitbankdeksel in de L-vormige zitgroep met gepatenteerd beslag en 
opklapbare zijbank

Model I 141 LE

Model I 138 DB, I 143 LE

* Optioneel3030
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Ruimtebesparende zijkeuken

 + Keukenblok met zes grote lades en aparte afvalemmer in apart comparti-
ment hygiënisch van elkaar gescheiden

 + Design bovenkast met verticale golfvorm
 + Vlak in het oppervlak geïntegreerde spoelbakafdekking die als extra 
werkruimte/snijplank kan worden gebruikt

 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Slimtower koelkast van 133 l die opent aan twee kanten met apart vriesvak
 + 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met eendelige glazen afdekplaat, sterk 
gietijzeren rooster en glazen onderplaat

 + Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in de bovenkast met verticale 
golfvorm

Highlights keuken

Modellen I 138 DB, I 141 LE, I 143 LE

Zes grote keukenladen en aparte afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment

Ruimtebesparende zijkeuken Slimtower koelkast van 133 l die opent aan twee kanten

Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in bovenkastje

* Optioneel 3131
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1

a

1

b

Vario badkamer met afscheidbare kleedkamer

Combibadkamer met af te scheiden kleedkamer*

Vario verdraaibare badkamer: was- en toiletruimte a  
of doucheruimte b  dankzij verdraaibare wastafel-
spiegelwand

Combi-badkamer: was-/toiletgedeelte met afscheid-
bare ronde douche

Aan het zicht onttrokken kleedkamer

Aan het zicht onttrokken kleedkamer

 + Praktisch comfort op een klein oppervlak
 + Verdraaibare binnenwand en douchevouwdeur, met slechts 

twee handelingen ontstaat een grote doucheruimte
 + Doucheruimte volledig van de wasruimte afscheidbaar
 + Grote spiegel met achtergrondverlichting, extra kast met 

plankindeling en schappen

 + Massieve badkamerdeur met verdekte scharnieren, 
metalen klink en deurvergrendeling

 + Dakluik Mini-Heki in wasruimte

 + Praktisch comfort op een klein oppervlak 
 + Royale, via schuifdeur volledig afscheidbare ronde douche
 + Ingebouwde doucheplanchet en handdoekstang in 

Mini-Heki 

 + Grote spiegelkast met schapindeling
 + Ruime wastafelonderkast
 + Massieve badkamerdeur met verdekte scharnieren, 
metalen klink en deurvergrendeling 

Vario-badkamer model I 141 LE

Modellen met combi-badkamer I 138 DB, I 143 LE

De badkamerdeur 1  dient als afscheiding voor de 
woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een aan 
het zicht onttrokken kleedkamer.

De badkamerdeur 1  dient als afscheiding voor de 
woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een aan 
het zicht onttrokken kleedkamer.

Kleedkamer met Vario-badkamer, model I 141 LE met eenpersoonsbedden in lengterichting
Zo kan de ruimte in één stap worden afgescheiden en ontstaat een kleedkamer.

Kleedkamer met combi-badkamer, model I 143 LE met eenpersoonsbedden in de lengterichting
Zo kan de ruimte in één stap worden afgescheiden en ontstaat een kleedkamer.

* afhankelijk van het model3232
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200/190 x  
85 cm

196 x  
147/135 cm

Highlights slaapkamer

Eenpersoonsbedden in de lengte

 + Uitbreiding van het ligoppervlak tussen de bedden met extra matras en 
verstelbaar hoofdgedeelte

 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting door liftfunctie 
en gedeelde matrassen gemakkelijk van voren en boven toegankelijk

 + Trapje voor comfortabele toegang tot het bed
 + Extra groot ligoppervlak, koudschuimmatras met 7 zones van hoge kwaliteit 

en ademende gestikte tijk 
 + Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem met flexibel 

opgehangen houten latten
 + Slaapinterieur & decoratieset met decoratieve kussens, plaid en hoeslakens 

op maat*

Tweepersoonsbed overdwars

 + Grote kledingkast onder bed, diepte kledingkast in de richting van de 
scootergarage kan naar wens worden veranderd

 + Toegang tot het bed via grote traptredes
 + Extra groot ligoppervlak, koudschuimmatras met 7 zones van hoge kwaliteit 

en ademende gestikte tijk 
 + Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem met flexibel 

opgehangen houten latten
 + Slaapinterieur & decoratieset met decoratieve kussens, plaid en hoeslakens 

op maat*

Model I 138 DB

Grote eenpersoonsbedden met verstelbaar hoofdgedeelte (I 141 LE, I 143 LE)

Kledingkast onder tweepersoonsbed overdwars (I 138 DB)

Model I 141 LE, I 143 LE

Groot tweepersoonsbed overdwars (I 138 DB)

Kledingkasten onder eenpersoonsbedden in de lengte dankzij liftfunctie comfortabel 
langs voren en boven toegankelijk (I 141 LE, I 143 LE)

* Optioneel 3333
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695 cm

667 cm

641 cm

21
2 

cm
21

2 
cm

21
2 

cm

200/190 x  
85 cm

200/190 x  
85 cm

196 x  
147/135 cm

180 x 
160 cm

180 x 
160 cm

180 x 
160 cm

c-compactline Super-Lightweight l 138 DB 
AL-KO

  3,5 t   4,25 t

c-compactline Super-Lightweight l 141 LE 
AL-KO

  3,5 t   4,25 t

c-compactline Super-Lightweight l 143 LE 
AL-KO

  3,5 t   4,25 t

Modellen & highlights

3434
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350

350

350

92,5 cm

12
0 

cm
 

105 cm

12
0 

cm

105 cm

12
0 

cm

 + Korte voertuiglengte speciaal voor de 3,5 t gewichtsklasse
 + Tot 4,25 t opwaardeerbaar*
 + L-zitgroep en opklapbare zijbank
 + Compacte zijkeuken 
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Combibadkamer met ronde douche en handige handdoekstang in Mini-Heki
 + Groot tweepersoonsbed overdwars
 + Kledingkast onder tweepersoonsbed overdwars, diepte in de richting van de scootergarage kan  

naar wens worden veranderd

 + Innovatieve vloerindeling met korte voertuiglengte speciaal voor de 3,5 ton gewichtsklasse
 + Tot 4,25 t opwaardeerbaar*
 + L-zitgroep met uittrekbare zijzitplaats
 + Compacte zijkeuken 
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Vario verdraaibare badkamer: maximaal comfort op een klein oppervlak
 + Aan het zicht onttrokken kleedkamer dankzij de badkamerdeur
 + Extra grote eenpersoonsbedden in lengterichting met ligoppervlakken tot 200 cm lang 
 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting: extra grote binnenhoogte  

door verlaging in de dubbele vloer

 + Allrounder: veel comfort, korte voertuiglengte, gering gewicht
 + Tot 4,25 t opwaardeerbaar*
 + L-zitgroep met opklapbare zijbank
 + Compacte zijkeuken 
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Combibadkamer met ronde douche en handige handdoekstang in Mini-Heki
 + Aan het zicht onttrokken kleedkamer dankzij de badkamerdeur
 + Extra grote eenpersoonsbedden in lengterichting met ligoppervlakken tot 200 cm lang
 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting: extra grote binnenhoogte  

door verlaging in de dubbele vloer

* Optioneel 3535
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Standaard wit
Opbouw, voertuigfront, A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en wielkasten wit

Exterieur 
AL-KO

Afwijkingen van kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen van materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang door de fabrikant zijn voorbehouden. Dit geldt 
ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig.

3636
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Bestuurderscabine Fiat Ducato
Standaarduitvoering met hefbed en opbergkasten aan de zijkant, met interieurdesign Venezia 

Bestuurderscabine Fiat Ducato
Optie geen hefbed, in plaats daarvan bovenkastjes rondom, met interieurdesign Venezia

Design bestuurderscabine

3737
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4b

3

2a

2b 5

11

31

4a

2a

2b

1
2a

Scootergarage met grote binnenhoogte door verlaag-
de vloer, toegang aan twee kanten via twee grote 
scootergaragedeuren aan bestuurders- en bijrijders-
zijde

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Inhoud eenvoudig binnen uit de opbergruimte nemen via opklapbare 
zitbankklep van de L-zitgroep met gepatenteerd beslag

Opbergruimte in dubbele vloer met zeer grote bergruimte

EASY ENTRY – comfortabel buiten inladen, eenvoudig binnen uitnemen

Netto hoogte 
tot 55,5 cm

Gasflessenkast

Scootergarage 
tot 

350 kg
belastbaar
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BESTUURDERSZIJDE

55,5 cm
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4b

4a

5

3

1 4a

3
5

Uw meerwaarde
 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm

 + Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen

 + Comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep L-zitgroep en via opklapbare zijzitbank* en groot vloerluik in woonkamer

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden 
ook door de XL-camperdeur via groot, opklapbaar vloerluik in de woonruimte

 + Kelder in dubbele vloer volledig verwarmd met warmteopslagfunctie en vloerverwarmingseffect

Grote, extra bergruimte in de dubbele vloer met aparte buitenklep

Groot luik in woonkamervloer bij de entree: met geopende XL-toegangsdeur 
comfortabel van buitenaf in te laden

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via extra 
buitenklep*

Inhoud comfortabel uitnemen via opklapbare zijbank*
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BIJRIJDERSZIJDE

* afhankelijk van het model 3939
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Extra warmtestraling in de bestuurderscabine
door verwarmd dashboardoppervlak. Dit vermindert koudestraling vanaf de 
voorruit naar de bestuurderscabine/woonkamer 

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek Truma Combi 6
met groot aantal warmeluchtopeningen overal in de kelder van de dubbele vloer, in 
de woonkamer, in de scootergarage, in de bestuurderscabine en bij de koudege-
voelige toegangsdeuren

Boordapparatuur

Elektrotechniek, watervoorziening, warmteopslagverwarmingstechniek

Verwarmingstechniek met 
warmeluchtopslag
Truma Combi 6

Kelder in dubbele vloer
met warmteopslagfunctie en 
vloerverwarmingseffect

Capaciteit
Verswatertank van 150 liter 
Vuilwatertank van 140 liter 
1 x 80 Ah gel-accu 
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)

4040
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Waterafvoersysteem
en watertanks in de vorstvrije kelder van de dub-
bele vloer; ook van buitenaf via de XL-camperdeur 
te bedienen

Gasflessenkast in achterste gedeelte
met comfortabele toegang via aparte gaskastdeur. Optie: comfortabel uitschuif-
systeem voor gasflessen

Accucentrale verwarmd 
met hoofdschakelaar; standaard: 1 x gelaccu 80 Ah, uit te breiden naar 2 x 
80 Ah, optionele lithium-ion-accu 90 Ah inclusief accucomputer en apart 
touchscreen

Elektrocentrale 
goed toegankelijk in scootergarage 

4141
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met laag gewicht en met personenauto vergelijkbaar rijcomfort

met beklede armleuningen, verstelbaar, zithoogte in woonstand op dezelfde hoogte 
als zitgroep

met praktisch sideboard en voorbereiding voor geïntegreerde achteruitrijcamera-
monitor en waterfleshouder

met grote hoofd- en dodehoekspiegel

met gemakkelijke toegang dankzij twee grote scootergaragedeuren aan bestuur-
ders- en bijrijderszijde

Verlaagd AL-KO chassis special light

Aguti-pilootstoelen in bestuurderscabine Stijlvol dashboard

Busspiegel ‘Carthago best view’

Garage toegankelijk aan beide zijden Voorruitplissé

Standaarduitrusting

met horizontaal, bedienbaar, multifunctioneel, isolerend vouwgordijn, daardoor 
tegelijkertijd dienst doend als zonneklep, zichtbelemmering en verduistering met 
isolatie

4242
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3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met eendelige glazen afdekplaat voor extra werkop-
pervlak en werkbladuitbreiding door wandhouder voor spoelbakafdekking

met afzonderlijk regelbare indirecte sfeerverlichting en werkverlichting met talrijke 
lichtspotjes

met verdekte scharnieren – vlak in de carrosserie geïntegreerd

met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar

met grotere deurbreedte van 63 cm, dubbele veiligheidsvergrendeling, extra breed 
deurraam, verduisterend vouwgordijn en geïntegreerde rolhor

als comfortabele voetensteun in tv-positie of als opstaphulp naar het hefbed

Comfortabel ingerichte zijkeuken

XL-camperdeur ‘premium two 2.0’

Zijzitbank

Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek

Buitenkleppen en deuren

360° woonkamertafel

4343
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AL-KOAL-KO

De veelzijdige allrounder
Sportief, opvallend en knus tegelijkertijd: met zijn  
‘Carthago v-face’-frontdesign, twee basisvoertuig-
varianten, een opbouwbreedte van 2,27 m en maximaal 
wooncomfort overtreft de c-tourer alle verwachtingen 
ten aanzien van de premium klasse.

c-tourer Lightweight
De c-tourer Lightweight modellen hebben korte voertuiglengtes van maximaal 7 m, zijn goed 
te handlen en hebben een verbazingwekkend laag eigengewicht. Dankzij de lichtgewicht 
constructietechniek van Carthago zijn ze ideaal voor registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton.

Modellen: I 141 LE, I 143 LE

Gewichtsklasse

 + Alle Lightweightmodellen hebben een praktisch laad-
vermogen, ook in de gewichtsklasse tot 3,5 ton, dankzij 
de Carthago lichtgewicht constructietechnologie en 
korte voertuiglengtes tot max. 7,08 m

 + Optioneel ook verkrijgbaar met een totaalgewicht tot 
4,5 ton en dus een nog hoger laadvermogen

Chassis

 + Fiat Ducato 35 light/40 heavy of Mercedes-Benz Sprinter 
414 CDI*, verlaagd AL-KO chassis special Carthago en 
grote achterasspoorbreedte 198 cm

 + Standaard veiligheidspakket Fiat Ducato: airbag, ESP, 
ABS, ASR, elektronische startonderbreker, Hillholder, 
Traction Plus, Hill Descent Control, automatisch start-
stopsysteem, cruisecontrol, zijwindassistent, Trailer Sta-
bility Assist, remsysteem ter voorkoming van botsingen 
/ Mercedes-Benz Sprinter: airbag, zijwindassistent, 
heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP 

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine 

 + Carthago full led koplampen**

 + XL-camperdeur ‘premium two 2.0’ met grotere deur-
breedte van 63 cm, dubbele veiligheidsvergrendeling, 
extra breed deurraam

Wooncomfort

 + Meubelontwerp ‘smartline plus’, keuze uit twee 
interieurdesigns

 + Woongedeelte geheel gelijkvloers

 + L-zitgroep met ergonomisch vormgegeven kussens, 
brede zijbank of uittrekbare zijzitplaats* en rechthoeki-
ge 360°- woonkamertafel met chromen rand

 + Ruimtebesparende zijkeuken met zes grote lades, 
verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en 
als extra schapruimte, 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ 
en ronde rvs spoelbak

 + Vario-badkamer, combi-badkamer*: maximaal comfort 
op een klein oppervlak met aan het zicht onttrokken 
kleedkamer

 + Extra grote bedden met ligoppervlakken tot 200 cm 
lang

4,5 t

3,5 t

AL-KO

AL-KO

* afhankelijk van het model
* Optioneel44



c-tourer I 143 LE Lightweight ook verkrijg-
baar op Mercedes-Benz Sprinter met  
AL-KO verlaagd chassis – zie modelover-
zicht en prijslijst!

Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm

 + Toegang van buiten via meerdere grote kleppen, comfort-
abele toegang van binnenuit via de geopende zitbankklep 
van de L-zitgroep

 + Grote centrale doorlaadruimte* (binnenhoogte 22 cm) 
met verlaagde voorraadkelder (netto hoogte 46 cm) met 
een groot, opklapbaar vloerluik in de woonkamer

 + Scootergarage: binnenhoogte van 120 cm, belastbaar tot 
350 kg

Zelfvoorziening/technologie

 + 150 l vers water, 140 l vuil water

 + 1 x 80 Ah gel-accu (uit te breiden naar 2 x 80 Ah)

Airco/verwarming

 + Warmeluchtopslagverwarmingstechniek Truma Combi 6

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

55,5 cm

* afhankelijk van het model 45
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TV

TV

24"
32"

Highlights woonkamer

L-zitgroep met uittrekbare zijzitplaats

 + 360°-woonkamertafel met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in 
twee standen verschuifbaar

 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek, werkverlichting met 
talrijke lichtspotjes en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 

 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen 
geïntegreerd in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting

 + Tv- uitschuifsysteem boven L-zitgroep voor 24" led flatscreen*
 + Gemakkelijke toegang tot het grootste hefbed in zijn klasse (195 x 160 cm) 
via de zijbank

 + Eenvoudige toegang tot de opbergruimte zonder kussens te verwijderen 
via zitbankdeksel in de L-zitgroep met gepatenteerd beslag 

 + Vlakke doorgang van woonkamer naar bestuurderscabine zonder 
struikelgevaar

L-zitgroep met opklapbare zijbank

 + 360°-woonkamertafel met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in 
twee standen verschuifbaar

 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek, werkverlichting met 
talrijke lichtspotjes en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 

 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen 
geïntegreerd in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting

 + Tv-uitschuifsysteem boven L-zitgroep voor 24" led flatscreen* of elegant 
geïntegreerde design tv-kast voor 32" led flatscreen*

 + Gemakkelijke toegang tot het grootste hefbed in zijn klasse (195 x 160 cm) 
via zijbank

 + Eenvoudige toegang tot de opbergruimte zonder kussens te verwijderen 
via zitbankdeksel in de L-vormige zitgroep met gepatenteerd beslag en 
opklapbare zijbank

 + Vlakke doorgang van woonkamer naar bestuurderscabine zonder 
struikelgevaar

Model I 141 LE

Model I 143 LE

Tv-uitschuifsysteem in bovenkast boven de zitgroep (I 141 LE, I 143 LE)* Elegant geïntegreerde design tv-kast incl. 32" led-flatscreen (I 143 LE)*

Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders voor vier paar schoenenGrote L-zitgroep met zijbank in interieurdesign Rome (I 143 LE)

* Optioneel48
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Highlights keuken

Ruimtebesparende zijkeuken Slimtower koelkast van 133 l die opent aan twee kanten

Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in bovenkastjeZes grote keukenladen en aparte afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment

Ruimtebesparende zijkeuken

 + Keukenblok met zes grote lades en aparte afvalemmer in apart 
compartiment hygiënisch van elkaar gescheiden

 + Design bovenkast met verticale golfvorm
 + Vlak in het oppervlak geïntegreerde spoelbakafdekking die als extra 
werkruimte/snijplank kan worden gebruikt

 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra 
schapruimte

 + Slimtower koelkast van 133 l die opent aan twee kanten met apart vriesvak
 + 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met ééndelige glazen afdekplaat, sterk 
gietijzeren rooster en glazen onderplaat

 + Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in de bovenkast met verticale 
golfvorm

Model I 141 LE, I 143 LE

* Optioneel 49
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1

a

1

b

Vario badkamer met afscheidbare kleedkamer

Combi-badkamer met af te scheiden kleedkamer

Vario verdraaibare badkamer: was- en toiletruimte a  
of doucheruimte b  dankzij verdraaibare wastafel-
spiegelwand

Combi-badkamer: was-/toiletgedeelte met afscheid-
bare ronde douche

Aan het zicht onttrokken kleedkamer

Aan het zicht onttrokken kleedkamer

 + Praktisch comfort op een klein oppervlak
 + Verdraaibare binnenwand en douchevouwdeur, 

met slechts twee handelingen ontstaat een grote 
doucheruimte

 + Doucheruimte volledig van de wasruimte afscheidbaar

 + Grote spiegel met achtergrondverlichting, extra kast met 
plankindeling en schappen

 + Massieve badkamerdeur met verdekte scharnieren, 
metalen klink en deurvergrendeling

 + Dakluik Mini-Heki in wasruimte

 + Praktisch comfort op een klein oppervlak 
 + Royale, via schuifdeur volledig afscheidbare ronde douche
 + Ingebouwde doucheplanchet en handdoekstang in Mini-Heki 

 + Grote spiegelkast met schapindeling
 + Ruime wastafelonderkast
 + Massieve badkamerdeur met verdekte scharnieren, 
metalen klink en deurvergrendeling 

Vario-badkamer model I 141 LE

Model met combi-badkamer I 143 LE

De badkamerdeur 1  dient als afscheiding voor de 
woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een aan 
het zicht onttrokken kleedkamer

De badkamerdeur 1  dient ook als afscheiding voor 
de woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een aan 
het zicht onttrokken kleedkamer

Kleedkamer met Vario-badkamer, model I 141 LE met eenpersoonsbedden in lengterichting
Zo kan de ruimte in één stap worden afgescheiden en ontstaat een kleedkamer.

Kleedkamer met combi-badkamer, model I 143 LE met eenpersoonsbedden in de lengterichting
Zo kan de ruimte in één stap worden afgescheiden en ontstaat een kleedkamer.

50
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200/190 x  
85 cm

Highlights slaapkamer

Eenpersoonsbedden in lengterichting

 + Extra groot ligoppervlak tot 200 cm lang met uitbreiding van het 
ligoppervlak tussen de bedden met extra matras en verstelbare 
hoofdgedeelten

 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting door 
liftfunctie en gedeelde matrassen gemakkelijk van voren en boven 
toegankelijk

 + Uitschuifbaar trapje voor comfortabele toegang tot de bedden ofwel 
optioneel comfortabel uitschuifbaar trapje met extra diepe treden en extra 
bergruimte

 + Hoogwaardig koudschuimmatras met 7 zones en actief ademende gestikte 
tijk 

 + Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem met flexibel 
opgehangen houten latten

 + Slaapinterieur & decoratieset met decoratieve kussens, plaid en hoeslakens 
op maat*

Model I 141 LE, I 143 LE

Kledingkasten onder eenpersoonsbedden dankzij liftfunctie comfortabel van voren 
en boven toegankelijk

Grote eenpersoonsbedden in de lengte met verstelbaar hoofdgedeelte en uittrekbaar trapje

Comfortabel uitschuifbaar toegangstrapje met extra diepe treden en extra opberg-
ruimte*

* Optioneel 51
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Fiat 695 cm / Mercedes-Benz 708 cm

667 cm

22
7 

cm
22

7 
cm

200/190 x  
85 cm

200/190 x  
85 cm

195 x 
160 cm

195 x 
160 cm

c-tourer Lightweight I 141 LE 
AL-KO

  3,5 t   4,5 t

c-tourer Lightweight I 143 LE 
AL-KO

 
AL-KO

  3,5 t   4,5 t

* Optioneel

Modellen & highlights

Gepatenteerd(1): 
comfortabel  
uitschuifbaar  
toegangstrapje*

Gepatenteerd(1): 
comfortabel  
uitschuifbaar  
toegangstrapje*

52

Li
gh

tw
ei

gh
t



350

350

105 cm

12
0 

cm

105 cm

12
0 

cm

 + Innovatieve vloerindeling met korte voertuiglengte speciaal voor de 3,5 ton gewichtsklasse
 + Tot 4,5 t opwaardeerbaar*
 + L-zitgroep met uittrekbare zijzitplaats
 + Compacte zijkeuken
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Vario verdraaibare badkamer: maximaal comfort op een klein oppervlak
 + Aan het zicht onttrokken kleedkamer dankzij de badkamerdeur
 + Extra grote eenpersoonsbedden in lengterichting met ligoppervlakken tot 200 cm lang
 + Uitschuifbaar trapje voor eenvoudige toegang tot de bedden, optioneel comfortabel uitschuifbaar 

trapje met extra diepe treden en extra bergruimte
 + Kledingkasten onder eenpersoonsbedden in de lengte met extra grote binnenhoogte door verdieping in 

de dubbele vloer
 + Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifsysteem en aansluitset*

 + Allrounder: veel comfort, korte voertuiglengte, gering gewicht
 + Tot 4,5 t opwaardeerbaar*
 + L-zitgroep met opklapbare zijbank
 + Compacte zijkeuken
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Combibadkamer met ronde douche en handige handdoekstang in Mini-Heki
 + Aan het zicht onttrokken kleedkamer dankzij de badkamerdeur 
 + Extra grote eenpersoonsbedden in lengterichting met ligoppervlakken tot 200 cm lang
 + Kledingkasten onder eenpersoonsbedden in de lengte met extra grote binnenhoogte door verdieping in 

de dubbele vloer
 + Uitschuifbaar trapje voor eenvoudige toegang tot de bedden, optioneel comfortabel uitschuifbaar 
trapje met extra diepe treden en extra bergruimte

 + Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifsysteem en aansluitset*

* Optioneel 53
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AL-KOAL-KO

De veelzijdige allrounder
Sportief, opvallend en knus: met zijn ‘Carthago v-face’- 
frontdesign, twee basisvoertuigvarianten, een opbouw-
breedte van 2,27 m en maximaal wooncomfort overtreft  
de c-tourer alle verwachtingen ten aanzien van de  
premium klasse.

Modellen: I 148 LE, I 149 LE, I 150 QB

Gewichtsklasse

 + Zeer comfortabele indelingen met een voertuiglengte 
vanaf 7,39 m

 + Groot ruimtelijk gevoel en hoog resterend laadvermo-
gen bij een totaalgewicht tot 4,5 t

Chassis

 + Fiat Ducato 35 light/40 heavy of Mercedes-Benz Sprin-
ter 414 CDI, verlaagd AL-KO chassis special Carthago en 
grote achterasspoorbreedte 198 cm

 + Standaard veiligheidspakket Fiat Ducato: airbag, ESP, 
ABS, ASR, elektronische startonderbreker, Hillholder, 
Traction Plus, Hill Descent Control, automatisch start-
stopsysteem, cruisecontrol, zijwindassistent, Trailer  
Stability Assist, remsysteem ter voorkoming van botsin-
gen / Mercedes-Benz Sprinter: airbag, zijwindassistent, 
heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP 

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine 

 + Carthago full led koplampen**

 + XL-camperdeur ‘premium two 2.0’ met grotere deur-
breedte van 63 cm, dubbele veiligheidsvergrendeling, 
extra breed deurraam

Wooncomfort

 + Meubelontwerp ‘smartline plus’, keuze uit twee 
interieurdesigns

 + Woongedeelte geheel gelijkvloers

 + L-zitgroep met ergonomisch vormgegeven kussens, 
brede zijbank en rechthoekige 360°- woonkamertafel 
met chromen rand

 + Comfort-hoekkeuken, hoekkeuken* met zes grote 
lades, verhoogde keukenbar als optische ruimtever-
deling en als extra schapruimte, 3-pitskookplaat ‘Profi 
Gourmet’ en ronde rvs spoelbak

 + Combi-badkamer, comfort-badkamer met kleedkamer:  
maximaal comfort met volledig af te scheiden kleed-
kamer

 + Extra grote bedden met ligoppervlakken tot 200 cm 
lang

4,5 t

AL-KO

AL-KO

c-tourer Comfort
Als registratie in de gewichtsklasse tot 3,5 ton geen doorslaggevende factor is en comfort belang-
rijker is dan het gewicht, dan zijn de c-tourer Comfort modellen de juiste oplossing.

* afhankelijk van het model
* Optioneel54



* afhankelijk van het model

Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm

 + Toegang van buiten via meerdere grote kleppen,  
comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep  
van de L-zitgroep en kantelbare zijzitbank

 + Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) met 
verlaagde voorraadkelder (netto hoogte 46 cm) met een 
groot, opklapbaar vloerluik in de woonkamer

 + Scootergarage: binnenhoogte tot 120 cm*, belastbaar tot 
350 kg

Zelfvoorziening/technologie

 + 150 l vers water, 140 l vuil water

 + 1 x 80 Ah gel-accu (uit te breiden naar 2 x 80 Ah)

Airco/verwarming

 + Warmeluchtopslagverwarmingstechniek Truma Combi 6 
optie: Alde warmwaterverwarming

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

55,5 cm

Alle c-tourer Comfort-modellen zijn 
ook op Fiat Ducato met AL-KO verlaagd 
chassis verkrijgbaar – zie modeloverzicht 
en prijslijst!
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TV

32"

Highlights woonkamer

Grote L-zitgroep met brede en kantelbare zijbank in woonkamer

 + 360°-woonkamertafel met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in 
twee standen verschuifbaar

 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek, werkverlichting met 
talrijke lichtspotjes en sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar

 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen 
geïntegreerd in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting

 + Tv- uitschuifsysteem ‘Quick up’ achter rugleuning zijbank voor 32" led 
flatscreen*

 + Gemakkelijke toegang tot het grootste hefbed in zijn klasse (195 x 160 cm) 
via zijbank

 + Eenvoudige toegang tot de opbergruimte zonder kussens te verwijderen 
via opklapbaar zitbankdeksel in de L-zitgroep met gepatenteerd beslag en 
kantelbare zijbank

 + Vlakke doorgang van woonkamer naar bestuurderscabine zonder 
struikelgevaar 

 + 5e zitplaats met gordel*

Modellen I 148 LE, I 149 LE, I 150 QB

Tv-uitschuifsysteem ‘quick up’* achter rugleuning zijbank Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek

Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders voor vier paar schoenenGrote L-zitgroep met brede zijzitbank in interieurdesign deels leer macchiato (23)

* Optioneel58

Co
m

fo
rt



Hoekkeuken met groot keukenblad en kruidenrek (I 148 LE) Comfort-hoekkeuken met gewelfd, extra groot keukenblad, kruidenrek en geïnte-
greerde kast voor flessen (I 149 LE, I 150 QB)

Highlights keuken

Hoekkeuken

 + Groot keukenblad
 + Keukenblok met zes grote lades en aparte afvalemmer in apart 

compartiment hygiënisch van elkaar gescheiden
 + Design bovenkast met verticale golfvorm
 + Tegenoverliggende koelkast van 153 l die opent aan twee kanten met  
apart vriesvak

 + Kruidenrek aan keukenwand 
 + De spoelbakafdekking is vlak in het oppervlak geïntegreerd en kan als  
extra werkruimte/snijplank worden gebruikt

 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra 
schapruimte

 + Sfeerverlichting in de vloerplinten
 + 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met gedeelde glazen afdekplaat, sterk 
gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen bodem

 + Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in de bovenkast met verticale 
golfvorm

Comfortabele hoekkeuken

 + Gebogen, extra groot keukenblad, doorgetrokken tot in de ronde 
badkamerwand

 + Keukenblok met zes grote lades en aparte afvalemmer in apart 
compartiment hygiënisch van elkaar gescheiden

 + Design bovenkast met verticale golfvorm
 + Tegenoverliggende koelkast van 153 l die opent aan twee kanten met  
apart vriesvak

 + Kruidenrek aan keukenwand
 + Geïntegreerde kast voor flessen
 + De spoelbakafdekking is vlak in het oppervlak geïntegreerd en kan als  
extra werkruimte/snijplank worden gebruikt

 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra 
schapruimte

 + Sfeerverlichting in de vloerplinten
 + 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met gedeelde glazen afdekplaat, sterk 
gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen bodem

 + Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in de bovenkast met verticale 
golfvorm

Model I 148 LE

Modellen I 149 LE, I 150 QB

* Optioneel 59
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2

3

De badkamerdeur 1  en de uittrekbare scheidingswand 2  dienen ook als 
afscheiding voor de woon-/slaapkamer en creëren tegelijkertijd een aan het zicht 
onttrokken kleedkamer. Met de massief houten schuifdeur 3  in de slaapkamer 
kan het slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze manier ontstaat een volledig 
afgescheiden kleedkamer.

 + Ronde douche volledig afscheidbaar van wasruimte
 + Ingebouwde doucheplanchet en handdoekhouder in Mini-Heki
 + Grote spiegelopbergkast met kastindeling en ruime 

wastafelonderkast

 + Dakluik Mini-Heki in wasruimte
 + Talrijke legplanken
 + Massieve badkamerdeur met verdekte scharnieren, metalen 
klink en deurvergrendeling 

Model met combi-badkamer I 148 LE

Combi-badkamer met kleedkamer

Kleedkamer met ruimteverdeler

Ruime douchecabineCombi-badkamer: was-/toiletgedeelte met afscheidbare ronde douche

Kleedkamer met combi-badkamer, model I 148 LE met eenpersoonsbedden in de lengterichting
Zo kunnen de verschillende ruimtes in drie stappen van elkaar gescheiden worden en ontstaat een volledig van het woon- en slaapgedeelte 
gescheiden kleedkamer.
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4

2

2

 + Royale was-/toiletruimte, tegenoverliggende douche
 + Watervaste douchevloer in design woonkamervloer, 

uitneembaar voor het douchen (I 150 QB) 
 + Grote spiegelopbergkast en ruime wastafelonderkast

 + Dakluik Mini-Heki in wasruimte
 + Talrijke legplanken
 + Grote badkamerdeur met verdekte scharnieren, metalen 
klink en deurvergrendeling

Modellen met comfort-badkamer I 149 LE, I 150 QB

Kleedkamer met comfort-badkamer, model I 150 QB met queensbed
Zo kunnen de verschillende ruimtes in enkele stappen van elkaar gescheiden worden en ontstaat een van het woon- en slaapgedeelte 
gescheiden kleedkamer met televisiewand.

Comfort-badkamer met kleedkamer

De badkamerdeur 1  dient als afscheiding voor de 
woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een aan 
het zicht onttrokken kleedkamer. Met de massief 
houten schuifdeuren 2  in de slaapkamer kan het 
slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze manier 
ontstaat een volledig afgescheiden kleedkamer.

De badkamerdeur 1  dient als afscheiding voor de 
woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een aan 
het zicht onttrokken kleedkamer. Met de uittrekbare 
televisiewand en scheidingswand 2  in de slaapkamer 
kan het slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze 
manier ontstaat een volledig afgescheiden kleedka-
mer.

Comfort-badkamer met kleedkamer afscheidbaar door afsluitbare badkamerdeur naar woonkamer en massief 
houten schuifdeur naar slaapkamer

De badkamerdeur 1  in de stand waarbij het woon-/
slaapgedeelte van elkaar worden gescheiden. De 
uittrekbare televisiewand en scheidingswand 2  in 
centrale positie om ontspannen televisie te kunnen 
kijken. Met de verdraaibare wand 3  en het uittrek-
bare schuifelement 4  in de slaapkamer kan het 
slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze manier 
ontstaat een volledig afgescheiden kleedkamer.

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewe-
gingsruimte, afscheiding naar het woon-/slaapgedeel-
te incl. centrale positie televisie om comfortabel tv 
te kijken.

Kleedkamer met comfort-badkamer, model I 149 LE met eenpersoonsbedden in lengterichting
Zo kunnen de verschillende ruimtes in slechts twee stappen van elkaar gescheiden worden en ontstaat een van het woon- en slaapgedeelte 
gescheiden kleedkamer.

61

Co
m

fo
rt



200/190 x  
85 cm

195 x  
145 cm

Highlights slaapkamer

Eenpersoonsbedden in lengterichting

 + Extra groot ligoppervlak tot 200 cm lang met uitbreiding van het 
ligoppervlak tussen de bedden met extra matras en verstelbare 
hoofdgedeelten

 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting door 
liftfunctie en gedeelde matrassen gemakkelijk van voren en boven 
toegankelijk (I 148 LE alleen aan bestuurderszijde)

 + Comfortabel uitschuifbaar toegangstrapje met extra diepe treden en  
extra opbergruimte

 + Hoogwaardig koudschuimmatras met 7 zones en actief ademende  
gestikte tijk 

 + Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem met flexibel 
opgehangen houten latten

 + Slaapinterieur & decoratieset met decoratieve kussens, plaid en  
hoeslakens op maat* 

Queensbed

 + Extra groot ligoppervlak met verstelbaar hoofdgedeelte
 + Kledingkasten links en rechts naast het queensbed
 + Grote lade in queensbed-frontpaneel 
 + Wegklapbaar matrasgedeelte aan bijrijderszijde voor extra brede doorgang
 + Uniek: uittrekbare tv-wand en scheidingswand om de badkamer af te 
scheiden

 + Hoogwaardig koudschuimmatras met 7 zones en actief ademende  
gestikte tijk 

 + Tweedelige, verwarmde en geventileerde lattenbodem met flexibel 
opgehangen houten latten

 + Slaapinterieur & decoratieset met decoratieve kussens, plaid en  
hoeslakens op maat*

Model I 148 LE, I 149 LE

Model I 150 QB

24" led flatscreen* voor tv-kast in slaapkamer (I 148 LE, I 149 LE) Wegklapbaar matrasgedeelte aan bijrijderszijde voor extra brede doorgang

* Optioneel62
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Grote eenpersoonsbedden in de lengte met verstelbaar hoofdgedeelte en comfortabel uittrekbaar trapje. Handige toegang vanaf de voor- en de bovenkant tot de kleding-
kasten eronder dankzij liftfunctie (I 148 LE alleen bestuurderszijde).

Queensbed met extra groot ligoppervlak en verstelbaar hoofdgedeelte. De kledingkasten bevinden zich links en rechts naast het queensbed. Aan de voorkant van het 
queensbed bevindt zich ook nog een grote lade.
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Fiat 739 cm / Mercedes-Benz 752 cm

22
7 

cm 200/190 x  
85 cm

22
7 

cm

Fiat 752 cm / Mercedes-Benz 765 cm

200/190 x  
85 cm

22
7 

cm

Fiat 748 cm / Mercedes-Benz 761 cm

195 x  
145 cm

195 x 
160 cm

195 x 
160 cm

195 x 
160 cm

c-tourer Comfort I 148 LE   
AL-KO

 
AL-KO

* Optioneel

Gepatenteerd(1): 
comfortabel  
uitschuifbaar  
toegangstrapje

Gepatenteerd(1): 
comfortabel  
uitschuifbaar  
toegangstrapje

c-tourer Comfort I 149 LE 
AL-KO

 
AL-KO

Gepatenteerd(1): 
uittrekbare televisie- 
en scheidingswand;
Pedelec- 
scootergarage*

c-tourer Comfort I 150 QB 
AL-KO

 
AL-KO

Modellen & highlights
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* Optioneel

 + Zeer comfortabele indeling: grote L-zitgroep, brede, kantelbare zijbank
 + Hoekkeuken met groot werkblad en sfeerverlichting in de vloerplinten
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Combi-badkamer met ronde douche, badkamerdeur als afscheiding en handige handdoekstang in  

Mini-Heki
 + Kleedkamer afscheidbaar door afsluitbare badkamerdeur naar woonkamer en massief houten 

schuifdeur naar slaapkamer 
 + Eenpersoonsbedden tot 200 cm lang met comfortabel uitschuifbaar trapje met extra diepe treden  

en extra opbergruimte
 + Kamerhoge kledingkast, extra kledingkasten met extra grote binnenhoogte onder de 
eenpersoonsbedden in de lengte

 + Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifsysteem en aansluitset*

 + Zeer comfortabele indeling: grote L-zitgroep met brede, kantelbare zijbank in woonkamer
 + Comfort-hoekkeuken met gebogen werkblad en sfeerverlichting in de vloerplinten
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Comfort-badkamer/kleedruimte met royale was-/toiletruimte en tegenoverliggende douche
 + Kleedkamer afscheidbaar door afsluitbare badkamerdeur naar woonkamer en massief houten 

schuifdeur naar slaapkamer
 + Eenpersoonsbedden tot 200 cm lang met comfortabel uitschuifbaar trapje met extra diepe treden  
en extra opbergruimte

 + Kledingkasten onder eenpersoonsbedden in de lengte met grote binnenhoogte
 + Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifsysteem en aansluitset*

 + Zeer comfortabele indeling: grote L-zitgroep met brede, kantelbare zijbank in woonkamer
 + Comfort-hoekkeuken met gebogen werkblad en sfeerverlichting in de vloerplinten
 + Verhoogde keukenbar als optische ruimteverdeling en als extra schapruimte
 + Comfort-badkamer/kleedruimte met royale was-/toiletruimte en tegenoverliggende douche
 + Kleedkamer afscheidbaar door afsluitbare badkamerdeur naar woonkamer en uittrekbare 

televisiewand en scheidingswand naar slaapkamer 
 + Groot queensbed, handige instap, comfortabele ligbreedte tot aan het voeteneind
 + Twee kledingkasten aan de zijkant van het bed
 + Twee grote lades aan de voorkant van het queensbed
 + Wegklapbaar matrasgedeelte aan bijrijderszijde voor extra brede doorgang 
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Standaard wit
Opbouw, voertuigfront, A-stijl, voor-, zij-, achterbumpers en wielkasten wit

Optie uitgebreid exterieurdesign met designpakket Exterieur 
Carthago full-led koplampen, mistlampen met chromen afwerking, uitgebreide striping ‘exterieur-line’ en motorkapdesign ‘liner’ voor 
optische verlenging voorruit 

Exterieur 
AL-KO

 
AL-KO

Frontdesign  
Fiat Ducato

Frontdesign  
Fiat Ducato met  
designpakket Exterieur

Design achterkant  
Mercedes-Benz Sprinter

Design achterkant  
Fiat Ducato

Frontdesign  
Mercedes-Benz Sprinter

Frontdesign  
Mercedes-Benz Sprinter met  
designpakket Exterieur

Mercedes-Benz Sprinter 

Designpakket Mercedes-Benz Sprinter

Fiat Ducato

Designpakket Fiat Ducato

Afwijkingen van kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen van materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang door de fabrikant zijn voorbehouden. 
Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig.

66

Li
gh

tw
ei

gh
t |

 C
om

fo
rt



Bestuurderscabine Fiat Ducato
Standaarduitvoering met hefbed en opbergkasten aan de zijkant, met interieurdesign Venezia 

Bestuurderscabine Mercedes-Benz Sprinter
Optie geen hefbed, in plaats daarvan bovenkastjes rondom, interieurdesign deels leer ivoor

Design bestuurderscabine
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1

12a

4a

3

2a 2b
5

4b

11

2a

2b

6

6

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Inhoud eenvoudig binnen uit de opbergruimte nemen via opklapbare  
zitbankklep van de L-zitgroep met gepatenteerd beslag

Vloerluik met opbergbox (42 cm netto diepte) in de verwarmde dubbele  
vloer in de woonkamer

Scootergarage 
kan tot  

350 kg 
beladen worden

Scootergarage met grote binnenhoogte door verlaag-
de vloer, toegang aan twee kanten via twee grote 
scootergaragedeuren aan bestuurders- en bijrijders-
zijde

Gasflessenkast

Kelder in dubbele vloer met zeer grote bergruimte

EASY ENTRY – comfortabel buiten inladen, eenvoudig binnen uitnemen

Netto hoogte 
tot 55,5 cm

BESTUURDERSZIJDE
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55,5 cm
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1 4a

3
5

4b

4a

5

3

Grote, extra bergruimte in de dubbele vloer met aparte buitenklep

Groot luik in woonkamervloer bij de entree: met geopende XL-camperdeur 
comfortabel ook van buiten in te laden

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep*

Comfortabel uitnemen van de inhoud via kantelbare zijbank*

Uw meerwaarde
 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 55,5 cm

 + Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen

 + Comfortabele toegang van binnenuit via de zitbankklep van de L-zitgroep, openklapbare (I 143 LE) of kantelbare zijbank (I 148 LE, 
I 149 LE, I 150 QB) en groot luik in woonkamervloer

 + Grote, centrale doorlaadruimte* (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden 
ook door de XL-camperdeur via groot, opklapbaar vloerluik in de woonruimte

 + Kelder in dubbele vloer volledig verwarmd met warmteopslagfunctie en vloerverwarmingseffect

BIJRIJDERSZIJDE

Bu
ite

n 
in

la
de

n
Bi

nn
en

 u
itn

em
en

* afhankelijk van het model 69

Li
gh

tw
ei

gh
t |

 C
om

fo
rt



Boordapparatuur

Elektrotechniek, watervoorziening, warmteopslagverwarmingstechniek

Warmeluchtopslag-verwarmingstechniek Truma Combi 6
met groot aantal warmeluchtopeningen overal in de kelder van de dubbele 
vloer, in de woonkamer, in de scootergarage, in de bestuurderscabine en bij de 
koudegevoelige toegangsdeuren

Diep verzonken gasfleskast ‘easy change’
voor het comfortabel vervangen van flessen, beide flessen zijn afzonderlijk 
toegankelijk (niet I 141 LE, I 143 LE)

Verwarmingstechniek met 
warmeluchtopslag
Truma Combi 6

Optioneel: Alde 
warmwaterverwarming 
(afhankelijk van het model)

Opbergruimte in dubbele vloer 
met warmteopslagfunctie en 
vloerverwarmingseffect

Capaciteit
Verswatertank van 150 liter 
Vuilwatertank van 140 liter 
1 x 80 Ah gel-accu
(uit te breiden naar 2 x 80 Ah)

Extra warmtestraling in de bestuurderscabine
door verwarmd dashboardoppervlak. Dit vermindert koudestraling vanaf de 
voorruit naar de bestuurderscabine/woonkamer (bij Alde warmwaterverwarming 
door verwarmingsconvectoren)
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Elektrocentrale 
in scootergarage goed toegankelijk

Waterafvoersysteem
en watertanks in de vorstvrije kelder van de dub-
bele vloer; ook van buitenaf via de XL-camperdeur 
te bedienen

Gasflessenkast in achterste gedeelte
met aparte buitendeur (I 141 LE, I 143 LE). Optioneel: comfortabel uitschuifsysteem 
voor gasflessen

Accucentrale verwarmd
met accuhoofdschakelaar; standaard: gelaccu 1 x 80 Ah, uit te breiden naar 
2 x 80 Ah, optionele lithium-ion-accu 90 Ah inclusief accucomputer en apart 
touchscreen
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met laag gewicht, met personenauto vergelijkbaar rijcomfort

met beklede armleuningen, verstelbaar, zithoogte in woonstand op dezelfde hoogte 
als zitgroep

met grote hoofd- en dodehoekspiegel

met gemakkelijke toegang dankzij twee grote scootergaragedeuren aan bestuur-
ders- en bijrijderszijde

met verdekte scharnieren – vlak in de carrosserie geïntegreerd met grotere deurbreedte van 63 cm, dubbele veiligheidsvergrendeling, extra breed 
deurraam, verduisterend vouwgordijn en geïntegreerde rolhor

Verlaagd AL-KO chassis special light

Aguti-pilootstoelen in bestuurderscabine

XL-camperdeur ‘premium two 2.0’

Busspiegel ‘Carthago best view’

Garage toegankelijk aan beide zijden 

Buitenkleppen en deuren

Standaarduitrusting
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met leer bekleed, handig sideboard en voorbereiding voor geïntegreerde achteruit-
rijcameramonitor en drinkfleshouders 

3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met gedeelde glazen afdekplaat* voor extra werk-
oppervlak en werkbladuitbreiding door wandhouder voor spoelbakafdekking

met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en mooi afgewerkte zijkant

met horizontaal, bedienbaar, multifunctioneel, isolerend vouwgordijn, daardoor 
tegelijkertijd dienst doend als zonneklep, zichtbelemmering en verduistering met 
isolatie

met afzonderlijk regelbare indirecte sfeerverlichting en werkverlichting met talrijke 
lichtspotjes

mooi en tegelijkertijd handig detail – voor het veilig opbergen van specerijen in de 
keuken (I 148 LE)

Dashboard in woonruimte geïntegreerd

Comfortabel ingerichte keukens Kruidenrek

Ergonomisch vormgegeven zitkussens

Voorruitplissé

Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek

* afhankelijk van het model 73
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AL-KOAL-KO

Gewichtsklasse

 + Indelingen met de nadruk op comfort tot 4,5 t  
toegestaan totaalgewicht

Chassis

 + Fiat Ducato 40 heavy/Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI, 
verlaagd AL-KO chassis special Carthago met grote 
achterasspoorbreedte 198 cm

 + Standaard veiligheidspakket Fiat Ducato: airbag, ABS, 
ESP, ASR, elektronische startonderbreker, Hillholder, 
Traction Plus, Hill Descent Control, automatisch start-
stopsysteem, cruisecontrol, Trailer Stability Assist, 
remsysteem ter voorkoming van botsingen, zijwin-
dassistent (enkele as) / standaard veiligheidspakket 
Mercedes-Benz Sprinter: airbag, zijwindassistent 
(enkele as), heuvelrem, ABS, ASR, EBV, ESP

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine

 + Carthago full-led koplampen (dimlicht en groot licht) 
incl. led-dagrijlicht

 + XL-camperdeur ‘premium two 2.0’ met grotere deur-
breedte van 63 cm, dubbele veiligheidsvergrendeling, 
extra breed deurraam

Wooncomfort

 + Meubeldesign ‘exklusiveline’, vloeiende vormgeving, 
afgeronde, exclusieve meubelpanelen, keuze uit drie 
interieurdesigns

 + L-zitgroep met ergonomisch vormgegeven kussens, 
brede zijbank en rechthoekige 360°-woonkamertafel 
met chromen rand

 + Comfort-hoekkeuken met zes grote lades, verhoogde 
keukenbar met design-barkast als visuele ruimteverde-
ling en extra werkblad, uittrekbare voorraadkast

 + Comfortbad-/kleedkamer, XL-badkamer*: maximaal 
comfort met volledig afscheidbare kleedkamer

 + Vaste bedden met puntelastisch slaapsysteem Carawinx

Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 70 cm

 + Toegang van buiten via meerdere grote kleppen, 
comfortabele toegang van binnenuit via zitbankklep in 
de L-zitgroep en kantelbare zijzitbank

4,5 t

70 cm

* afhankelijk van het model

De fascinatie van de  
Carthago Liner-premiumklasse:
elegant, comfortabel en extravagant
Elegant, comfortabel en tegelijkertijd buitengewoon praktisch. Met deze eigenschappen 
definieert de chic c-line de overgang naar de Carthago Liner-topklasse.

Verkrijgbaar op Fiat Ducato AL-KO en Mercedes-Benz Sprinter AL-KO.

AL-KO

AL-KO
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Alle chic c-line modellen ook op 
Mercedes-Benz Sprinter met AL-KO 
verlaagd chassis verkrijgbaar - zie 
modeloverzicht en prijslijst!

 + Grote centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) met 
verlaagde bergruimte (netto hoogte 46 cm) gemakkelijk 
van binnen en buiten in te laden via een groot opklapbaar 
vloerluik in de woonkamer

 + Scootergarage: binnenhoogte tot 120 cm*,  
belastbaar tot 350 kg

Zelfvoorziening/technologie

 + 170 l vers water, 140 l vuil water

 + 2 x 80 Ah gel-accu

Airco/verwarming

 + Warmeluchtverwarmings- en opslagtechniek Truma 
Combi 6, optie Alde warmwaterverwarming

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

* afhankelijk van het model 75



AL-KOAL-KO

superior

16" aluminium velg Fiat Ducato 16" aluminium velg Mercedes-Benz 
Sprinter

Uitgebreide striping 'superior’ Design-radiatorgrille ‘superior’ incl. ho-
rizontale chromen spijlen, frontdesign 
‘exclusive’ en motorkap-design ‘Liner’

Interieurdesign linea siena: meubeldecor in zomerkastanje 
met frontpanelen van bovenkastjes in bicolor design hoog-
glans ivoor

Keukenwerkblad in massieve en voegloze Corian-uitvoering Toilet Thetford C 260 met keramische pot

Highlights superior

De exclusieve uitvoering van de chic c-line in 
elegante jachtstijl en met superior-uitrusting
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AL-KO DAAL-KO DA

De XL-versie met XXL-comfort 
en AL-KO met dubbele as

AL-KO met dubbele as

Highlights XL
 + Fiat Ducato 40 heavy DA of Mercedes-Benz 
Sprinter 414 CDI DA, AL-KO verlaagd chassis 
special Carthago met grote breedspoorach-
teras 198 cm en tot 5,5 t toegestaan totaal-
gewicht 

 + Royale XL-zitgroep met lange zijbank incl. 
toegang tot de bergruimte eronder 

 + XL-badkamer met gescheiden toiletruimte, 
open wasgedeelte en royale ronde douche, 
volledig af te scheiden kleedkamer door de 
massief houten schuifdeuren, kamerhoge 
kledingkast in de kleedkamer geïntegreerd

 + Alde warmwaterverwarming

 + Isolerende dubbele beglazing zijruiten / 
portierramen bestuurderscabine

XL-zitgroep met lange zijbank

XL-badkamer met gescheiden toiletruimteXL-comfortindeling
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32"/40"

Highlights woonkamer

Grote L-zitgroep met brede zijbank

 + 360°-woonkamertafel met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in 
twee standen verschuifbaar

 + Tv-uitschuifsysteem incl. 32" led flatscreen achter rugleuning zijbank*
 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen 
geïntegreerd in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting

 + Eenvoudige toegang tot de bergruimte zonder kussens te verwijderen via 
opklapbaar zitbankdeksel in de L-zitgroep en kantelbare zijbank

 + Gemakkelijke toegang tot het grootste hefbed in zijn klasse (195 x 160 cm) 
via de zijzitbank

 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek met dimfunctie, werkver-
lichting met talrijke lichtspotjes en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk 
regelbaar 

 + 5e zitplaats met gordel*

Royale XL-zitgroep met lange zijbank

 + 360°-woonkamertafel met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in 
twee standen verschuifbaar

 + Elektrisch tv-uitschuifsysteem incl. 40" led flatscreen achter rugleuning 
zijbank*

 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen 
geïntegreerd in de zitbankonderbouw incl. led-accentverlichting

 + Lange zijbank aan bijrijderszijde met toegang tot bergruimte
 + Gemakkelijke toegang tot het grootste hefbed in zijn klasse (195 x 160 cm) 
via de zijbank

 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek met dimfunctie, werkver-
lichting met talrijke lichtspotjes en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk 
regelbaar

 + 5e zitplaats met gordel*

Tv-uitschuifsysteem achter rugleuning (32" of 40", afhankelijk van het model)* Uitdraaibare schoenenkast met schoenenhouders voor vier paar schoenen

Modellen I 4.9 LE, I 4.9 LE L, I 5.0 QB, I 5.0 QB L

Modellen I 5.9 XL LE, I 6.2 XL QB

* Optioneel84



Highlights keuken

Comfort-hoekkeuken
 + Verhoogde keukenbar met design-barkast als visuele ruimteverdeling en 

extra werkblad
 + Uitschuifsysteem incl koffiecupmachine* aan de zijkant van de barkast  
voor comfortabele toegang

 +  Elegant gewelfd keukenblad, aan de zijkant uitgebreid tot in de ronde 
badkamerwand

 + Aparte kast voor flessen 
 + 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met gedeelde glazen afdekplaat, sterk 

gietijzeren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen bodem
 + Zes grote lades en aparte afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment
 + Koelkast van 153 l die opent aan twee kanten met apart vriesvak
 + Spoelbakafdekking als extra werkruimte/snijplank
 + In de badkamerwand ingebouwde uittrekbare voorraadkast (XL-modellen 

kamerhoog)
 + Sfeerverlichting in de vloerplinten 

Uitschuifsysteem incl. koffiecupmachine*

Kamerhoge uittrekbare voorraadkast (I 5.9 XL LE, I 6.2 XL QB)

Zes grote lades en aparte afvalemmer hygiënisch in een apart compartiment

In ronde badkamerwand ingebouwde uittrekbare voorraadkast 
(niet I 5.9 XL LE, I 6.2 XL QB)

Modellen I 4.9 LE, I 4.9 LE L, I 5.0 QB, I 5.0 QB L, I 5.9 XL LE, I 6.2 XL QB

* Optioneel 85
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De badkamerdeur 1  met 3-voudige functie dankzij 
dubbele deur dient tegelijkertijd als afscheiding naar 
woon-/slaapkamer en toiletruimte. Zo ontstaat een 
aan het zicht onttrokken kleedkamer. Met de massief 
houten schuifdeuren 2  in de slaapkamer kan het 
slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze manier 
ontstaat een volledig afgescheiden kleedkamer.

De badkamerdeur 1  met 3-voudige functie in 
gesloten toestand. De dubbele deur creëert tegelij-
kertijd een afscheiding naar woon-/slaapkamer en 
toiletruimte.

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewe-
gingsruimte, naar keuze met gesloten toiletruimte, 
afscheiding naar het woon-/slaapgedeelte of beide 
gelijktijdig. In L-uitvoering met geïntegreerde, kamer-
hoge kledingkast.

 + Zeer ruime was-/toiletruimte
 + Tegenoverliggende douche
 + Douchedeuren afgewerkt met hoogwaardige chromen 

profielen (I 4.9 LE, I 4.9 LE L, I 5.0 QB L)

 + Waterbestendig doucherooster, voor reiniging uitneembaar
 + Toiletruimte met groot aantal schappen
 + Ruime spiegel- en wastafelonderkast
 + L-modellen met kamerhoge kledingkast

Modellen met comfort-badkamer/kleedkamer I 4.9 LE, I 4.9 LE L, I 5.0 QB, I 5.0 QB L

Kleedkamer met comfort-badkamer, model I 4.9 LE L met eenpersoonsbedden in de lengterichting
Zo ontstaat in twee simpele stappen een kleedkamer die van het woon- en slaapgedeelte kan worden gescheiden. In L-uitvoering inclusief 
kamerhoge kledingkast.

Comfort-badkamer met kleedkamer

Comfort-badkamer met aparte doucheruimte en royale kleedkamer dankzij grote houten schuifdeur slaapkamer (op foto I 4.9 LE L)
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3

De badkamerdeur 1  met 3-voudige functie dankzij 
dubbele deur dient tegelijkertijd als afscheiding 
naar woon-/slaapkamer en toiletruimte. Zo ontstaat 
een aan het zicht onttrokken kleedkamer. Met de 
uittrekbare televisiewand en scheidingswand 2  in 
de slaapkamer kan het slaapgedeelte afgescheiden 
worden. Op deze manier ontstaat een volledig afge-
scheiden kleedkamer.

De badkamerdeur 1  met 3-voudige functie in geslo-
ten toestand. De dubbele deur creëert tegelijkertijd 
een afscheiding naar woon-/slaapkamer en toiletru-
imte. De uittrekbare televisiewand en scheidingswand 
2  in centrale positie om ontspannen televisie te 

kunnen kijken. Met de verdraaibare wand 3  en het 
uittrekbare schuifelement 4  in de slaapkamer kan 
het slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze ma-
nier ontstaat een volledig afgescheiden kleedkamer.

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewe-
gingsruimte, naar keuze met gesloten toiletruimte, 
afscheiding naar het woon-/slaapgedeelte of beide 
gelijktijdig. In slaapkamer centrale tv-positie om 
comfortabel televisie te kijken.

Kleedkamer met comfort-badkamer, model I 5.0 QB met queensbed
Zo kunnen de verschillende ruimtes in slechts enkele stappen van elkaar gescheiden worden en ontstaat een van het woon- en slaapgedeelte 
gescheiden kleedkamer. In L-uitvoering met extra kamerhoge kledingkast.

Comfort-badkamer met aparte doucheruimte en royale kleedkamer dankzij uittrekbare tv-wand en scheidingswand naar slaapkamer (op foto I 5.0 QB)

Tv-wand en scheidingswand in centrale positie voor 
het comfortabel televisie kijken

Tv-wand en scheidingswand met uitgetrokken ver-
draaibare wand en schuifelement voor een volledige 
afscheiding van het slaapgedeelte en de kleedkamer

Uittrekbare tv-wand en scheidingswand voor afschei-
ding van het slaapgedeelte
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XL-badkamer met kleedkamer

Royale kleedkamer met geïntegreerde kamerhoge kledingkast, af te scheiden door massief houten schuifdeuren

De massief houten toiletdeur 1  dient om de toiletru-
imte af te scheiden. De houten schuifdeur 2  dient als 
afscheiding tussen het woon-/slaapgedeelte. Met de 
massief houten schuifdeuren 3  in de slaapkamer kan 
het slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze ma-
nier ontstaat een volledig afgescheiden kleedkamer.

De deur van de toiletruimte 1  in gesloten toestand. 
De houten schuifdeur 2  in gesloten toestand, hier-
door worden het woon- en slaapgedeelte van elkaar 
gescheiden.

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewe-
gingsruimte, geïntegreerde kamerhoge kledingkast en 
zeer ruime XL-badkamer. 

 + Houten schuifdeur incl. grote spiegel 
 + Kamerhoge kledingkast
 + XL-badkamer met aparte toiletruimte, open wasgedeelte 

en royale ronde douche

 + Gescheiden toiletruimte met handdoekwarmer, met extra 
voetruimtevergroting en zijraam

 + Ronde XL-douche met waterbestendige douchemat in 
design woonkamervloer, dakluik Mini Heki 

Modellen met XL-badkamer I 5.9 XL LE, I 6.2 XL QB

Kleedkamer met zeer ruime XL-badkamer, model I 5.9 XL LE met eenpersoonsbedden in lengterichting
Zo kunnen de verschillende ruimtes in enkele stappen van elkaar gescheiden worden en ontstaat een van het woon- en slaapgedeelte 
gescheiden kleedkamer met geïntegreerde, kamerhoge kledingkast.
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Handige handdoekstang in Mini-Heki boven de douche 

Open wasgedeelte met design wastafel en ronde XL-douche met waterdichte douchevloer in design woonkamervloer (voor reiniging gemakkelijk uitneembaar),  
dakluik incl. verduisterend vouwgordijn

Bijzonder comfortabel voor lange reizigers: de extra voetruimtevergroting in de 
toiletruimte

Aparte toiletruimte met handdoekverwarmer, zijraam en uitbreiding van de 
voetruimte
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2 x 200 x 85 cm /
200/190 x 85 cm

195 x  
145 cm

24"

Highlights slaapkamer

Groot queensbed

 + Extra groot ligoppervlak met verstelbaar hoofdgedeelte
 + Slaapsysteem Carawinx – medisch aanbevolen, puntelastisch bedbodemsy-
steem

 + Twee kledingkasten aan de zijkant van het queensbed
 + Twee grote lades aan de voorkant van het queensbed
 + Uniek: uittrekbare tv-wand en scheidingswand om de badkamer af te  

scheiden. Tv-wand in centrale positie of aan de bijrijderszijde voor het  
ontspannen televisie kijken (I 6.2 XL QB: badkamer af te scheiden met 
massief houten schuifdeuren)

 + Hoogwaardig koudschuimmatras met 7 zones en actief ademende  
gestikte tijk

Grote eenpersoonsbedden in lengterichting

 + Extra groot ligoppervlak tot 200 cm lang met uitbreiding van het ligopper-
vlak tussen de bedden met extra matras en verstelbare hoofdgedeelten

 + Slaapsysteem Carawinx – medisch aanbevolen, puntelastisch bedbodemsy-
steem

 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting met liftfunc-
tie comfortabel van voren en boven toegankelijk – voor grote binnenhoog-
te in de dubbele vloer verzonken

 + Gemakkelijke toegang via comfortabel uittrekbaar trapje met extra bergruimte
 + Hoogwaardig koudschuimmatras met 7 zones en actief ademende gestikte tijk
 + Design legplanken in het slaapgedeelte
 + 24" led flatscreen* voor tv-kast in slaapkamer

Modellen I 4.9 LE, I 4.9 LE L, I 5.9 XL LE

Modellen I 5.0 QB, I 5.0 QB L, I 6.2 XL QB

Design legplanken in het slaapgedeelte bij modellen 
met eenpersoonsbed in lengterichting

Hoogwaardig bedbodemsysteem, het medisch aanbe-
volen slaapsysteem Carawinx

24" led flatscreen* voor tv-kast in slaapkamer bij 
modellen met eenpersoonsbed in lengterichting

* Optioneel90



Grote eenpersoonsbedden met comfortabel uittrekbaar trapje (I 4.9 LE, I 4.9 LE L, 
I 5.9 XL LE)

Groot queensbed (I 5.0 QB, I 5.0 QB L, I 6.2 XL QB)

Grote kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting met toegang 
vanaf de voor- en bovenkant via liftfunctie

Grote lades aan de voorkant van het queensbed (I 5.0 QB, I 5.0 QB L, I 6.2 XL QB)

Comfortabel uitschuifbaar toegangstrapje bij modellen met eenpersoonsbedden, 
daardoor comfortabele toegang tot het bed, ook bij gebruik van de ligvlakuitbreiding

Uitbreiding van het 
ligoppervlak

Extra bergruimte in de traptreden van het comfortabel uitschuifbaar toegangstrap-
je bij de modellen met eenpersoonsbedden in lengterichting

* Optioneel 91



Fiat 739 cm / Mercedes-Benz 752 cm

22
7 

cm

chic c-line I 4.9 LE | 4.9 LE superior 
AL-KO

 
AL-KO

200/190 x  
85 cm

195 x 
160 cm

195 x 
160 cm

195 x 
160 cm

Fiat 748 cm / Mercedes-Benz 761 cm

Fiat 777 cm / Mercedes-Benz 790 cm

22
7 

cm
22

7 
cm

chic c-line I 4.9 LE L | 4.9 LE L superior 
AL-KO

 
AL-KO

chic c-line I 5.0 QB | 5.0 QB superior 
AL-KO

 
AL-KO

195 x  
145 cm

2 x  
200 x 85 cm

Gepatenteerd(1): 
badkamerdeur met 
3-voudige functie;
comfortabel 
uitschuifbaar toe-
gangstrapje

* Optioneel

Modellen & highlights

Gepatenteerd(1): 
badkamerdeur met 
3-voudige functie;
comfortabel 
uitschuifbaar toe-
gangstrapje

Gepatenteerd(1): 
badkamerdeur met 
3-voudige functie;
uittrekbare televisie- 
en scheidingswand;
Pedelec- 
scootergarage*

Model tijdelijk  
niet op 

Fiat-chassis 
leverbaar. 

Model tijdelijk  
niet op 

Fiat-chassis 
leverbaar. 

Model tijdelijk  
niet op 

Fiat-chassis 
leverbaar. 
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 + L-zitgroep met brede zijbank en rechthoekige 360°-woonkamertafel met chromen rand 
 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen geïntegreerd in de zitbankonderbouw
 + Verhoogde keukenbar met design-barkast als visuele ruimteverdeling en extra werkblad
 + Grote comfortabele hoekkeuken met gebogen keukenblad, in ronde badkamerwand ingebouwde uittrekbare 

voorraadkast
 + Comfort-badkamer met aparte douche
 + Volledig af te scheiden kleedkamer met badkamerdeur met 3-voudige functie dankzij dubbele deur en 

massief houten schuifdeuren
 + Grote eenpersoonsbedden in lengterichting met comfortabel uittrekbaar trapje met daaronder liggende 

kledingkasten met grote binnenhoogte door verdieping tot in de dubbele vloer
 + Design legplanken in het slaapgedeelte, Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifsysteem en aansluitset*
 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek met dimfunctie, werkverlichting met talrijke lichtspotjes 

en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar

* Optioneel

 + L-zitgroep met brede zijbank en rechthoekige 360°-woonkamertafel met chromen rand
 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen geïntegreerd in de zitbankonderbouw
 + Verhoogde keukenbar met design-barkast als visuele ruimteverdeling en extra werkblad
 + Grote comfortabele hoekkeuken met gebogen keukenblad, in ronde badkamerwand ingebouwde uittrekbare 

voorraadkast 
 + Comfort-badkamer met aparte douche
 + Volledig af te scheiden kleedkamer met behulp van badkamerdeur met 3-voudige functie dankzij dubbele 

deur en uittrekbare tv-wand en scheidingswand
 + Groot queensbed met handige instap, comfortabele ligbreedte tot aan het voeteneind, twee kledingkasten 

aan de zijkant van het bed, twee grote lades aan de voorkant van het bed
 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek met dimfunctie, werkverlichting met talrijke lichtspotjes en 

indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 

 + L-zitgroep met brede zijbank en rechthoekige 360°-woonkamertafel met chromen rand
 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen geïntegreerd in de zitbankonderbouw
 + Verhoogde keukenbar met design-barkast als visuele ruimteverdeling en extra werkblad
 + Grote comfortabele hoekkeuken met gebogen keukenblad, in ronde badkamerwand ingebouwde uittrekbare 

voorraadkast
 + Comfort-badkamer met aparte douche
 + Volledig af te scheiden kleedkamer door middel van badkamerdeur met 3-voudige functie dankzij dubbele 

deur en massief houten schuifdeuren, kamerhoge kledingkast geïntegreerd in de kleedkamer
 + Grote eenpersoonsbedden in de lengte met comfortabel uittrekbaar trapje, extra kledingkasten onder de 

bedden met grote binnenhoogte door verdieping tot in de dubbele vloer 
 + Design legplanken in het slaapgedeelte, Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifsysteem en aansluitset*
 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek met dimfunctie, werkverlichting met talrijke lichtspotjes en 

indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 
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Fiat 778 cm / Mercedes-Benz 791 cm

22
7 

cm 195 x  
145 cm

chic c-line I 5.0 QB L | 5.0 QB L superior 
AL-KO

 
AL-KO

Fiat 840 cm / Mercedes-Benz 853 cm

22
7 

cm

Fiat 865 cm / Mercedes-Benz 878 cm

22
7 

cm

chic c-line I 5.9 XL LE 
AL-KO DA

 
AL-KO DA

chic c-line I 6.2 XL QB 
AL-KO DA

 
AL-KO DA

195 x  
145 cm

2 x  
200 x 85 cm

195 x 
160 cm

195 x 
160 cm

195 x 
160 cm

Gepatenteerd(1): 
badkamerdeur met 
3-voudige functie;
Pedelec- 
scootergarage*

Gepatenteerd(1): 
comfortabel 
uitschuifbaar toe-
gangstrapje

Gepatenteerd(1): 
Pedelec- 
scootergarage*

Modellen & highlights

* Optioneel

Model tijdelijk  
niet op 

Fiat-chassis 
leverbaar. 
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 + L-zitgroep met brede zijbank en rechthoekige 360°-woonkamertafel met chromen rand
 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen geïntegreerd in de zitbankonderbouw
 + Verhoogde keukenbar met design-barkast als visuele ruimteverdeling en extra werkblad
 + Grote comfortabele hoekkeuken met gebogen keukenblad, in ronde badkamerwand ingebouwde  
uittrekbare voorraadkast

 + Comfort-badkamer met aparte douche
 + Volledig af te scheiden kleedkamer met behulp van badkamerdeur met 3-voudige functie dankzij dubbele 

deur en uittrekbare tv-wand en scheidingswand, kamerhoge kledingkast in de kleedkamer geïntegreerd
 + Groot queensbed met handige instap, comfortabele ligbreedte tot aan het voeteneind, twee kledingkasten 

aan de zijkant van het bed, twee grote lades aan de voorkant van het bed
 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek met dimfunctie, werkverlichting met talrijke lichtspotjes  

en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 

* Optioneel

 + Royale XL-zitgroep met lange zijbank en rechthoekige 360°-woonkamertafel met chromen rand
 + Elektrisch tv-uitschuifsysteem voor 40" led flatscreen achter rugleuning zijbank*
 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen geïntegreerd in de zitbankonderbouw
 + Verhoogde keukenbar met design-glazenkast als visuele ruimteverdeling en extra werkblad en kamerhoge 

uittrekbare voorraadkast
 + XL-badkamer met gescheiden toiletruimte, open wasgedeelte en royale ronde douche, volledig af te  
scheiden kleedkamer door de massief houten schuifdeuren, kamerhoge kledingkast in de kleedkamer 
geïntegreerd

 + Toiletruimte met handdoekwarmer, voetruimtevergroting en zijraam
 + Groot queensbed, comfortabele ligbreedte tot aan het voeteneind, twee kledingkasten aan de zijkant van 

het bed, twee grote lades aan de voorkant van het bed
 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek met dimfunctie, werkverlichting met talrijke lichtspotjes  

en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 

 + Royale XL-zitgroep met lange zijbank en rechthoekige 360°-woonkamertafel met chromen rand
 + Elektrisch tv-uitschuifsysteem incl. 40" led flatscreen achter rugleuning zijbank*
 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen geïntegreerd in de zitbankonderbouw
 + Verhoogde keukenbar met design-glazenkast als visuele ruimteverdeling en extra werkblad en kamerhoge 

uittrekbare voorraadkast
 + XL-badkamer met gescheiden toiletruimte, open wasgedeelte en royale ronde douche, volledig af te  
scheiden kleedkamer door de massief houten schuifdeuren, kamerhoge kledingkast in de kleedkamer 
geïntegreerd

 + Toiletruimte met handdoekwarmer, met extra voetruimtevergroting en zijraam
 + Grote eenpersoonsbedden in de lengte met comfortabel uittrekbaar trapje, kledingkasten onder de bedden 

met grote binnenhoogte door verdieping tot in de dubbele vloer
 + Design legplanken in het slaapgedeelte, Tv-kast in slaapkamer met tv-uitschuifsysteem en aansluitset*
 + Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek met dimfunctie, werkverlichting met talrijke lichtspotjes 

en indirecte sfeerverlichting afzonderlijk regelbaar 
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Standaard wit
Opbouw, voertuigfront wit; A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en wielkasten zilver platina (afbeelding toont Mercedes-Benz Sprinter DA)

Optie silverline
Opbouw, voertuigfront zilver; A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en wielkasten zilver platina (afbeelding toont Fiat Ducato)

Optie Uitgebreid buitendesign met design-pakket Exterieur (standaard bij chic c-line superior)
Design-radiatorgrille ‘superior’ incl. horizontale chromen spijlen, frontdesign ‘exclusive’ met zwart vlak boven voorruit, motorkap-design 
‘Liner’ voor optische verlenging van de voorruit en 16" aluminium velgen (op foto Fiat Ducato)

Frontdesign Fiat Ducato

Design-pakket Exterieur in combinatie met standaard buitenlakconcept wit Design-pakket Exterieur in combinatie met optioneel buitenlakconcept silverline

Afwijkingen van kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen van materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang door de fabrikant zijn voorbehouden. 
Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig.

Frontdesign Mercedes-Benz 
Sprinter

Frontdesign met design-pakket 
Exterieur (optie) / uitrustingslijn 
superior Fiat Ducato

Design achterkant Fiat Ducato

Exterieur 
AL-KO EA/DA

 
AL-KO EA/DA
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Bestuurderscabine Fiat Ducato 
Standaarduitvoering met hefbed en opbergkasten aan de zijkant, met interieurdesign leer zand

Bestuurderscabine Mercedes-Benz Sprinter
Optie ‘Sky Dream Comfort’ met bovenkastjes rondom en hoeklegplanken in hoogglans ivoor, met interieurdesign leer zand

Design bestuurderscabine
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Kelder in dubbele vloer met zeer grote bergruimte

EASY ENTRY – comfortabel buiten inladen, eenvoudig binnen uitnemen

Scootergarage met binnenhoogte tot 120 cm door 
verlaagde vloer, toegang aan twee kanten via twee 
grote scootergaragedeuren aan bestuurders- en 
bijrijderszijde 

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Inhoud eenvoudig binnen uit de opbergruimte nemen via opklapbare zit-
bankklep van de L-zitgroep met gepatenteerd beslag

Vloerluik met opbergbox (42 cm netto diepte) in de verwarmde dubbele vloer 
in de woonkamer

Scootergarage 
kan tot  

350 kg 
beladen worden

Netto hoogte 
tot 70 cm

Gasflessenkast
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70 cm
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Grote, extra bergruimte in de dubbele vloer met aparte buitenklep

Groot luik in woonkamervloer bij de entree: met geopende XL-camperdeur 
comfortabel ook van buiten in te laden

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Comfortabel uitnemen van de inhoud via kantelbare zijzitbank
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Uw meerwaarde
 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 70 cm

 + Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen

 + Comfortabele toegang van binnenuit via de zitbankklep L-zitgroep, kantelbare zijbank* en het groot vloerluik in het woongedeelte

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte 46 cm), gemakkelijk in te laden 
ook door de XL-camperdeur via groot, opklapbaar vloerluik in de woonruimte

 + Dubbele vloer volledig verwarmd met warmteopslagfunctie en vloerverwarmingseffect

* afhankelijk van het model 99



Extra warmtestraling in de bestuurderscabine 
door verwarmd dashboardoppervlak. Dit vermindert koudestraling vanaf de 
voorruit naar de bestuurderscabine/woonkamer (bij Alde-warmwaterverwarming 
door verwarmingsconvectoren)

Warmeluchtopslagverwarmingstechniek Truma Combi 6
met groot aantal warmeluchtopeningen overal in de kelder van de dubbele vloer, 
in de woonkamer, in de garageberging achterin, in de bestuurderscabine en bij de 
koudegevoelige toegangsdeuren

Diep verzonken gasfleskast ‘easy change’
extra laag voor comfortabel verwisselen van de flessen, beide flessen zijn 
afzonderlijk toegankelijk

Boordapparatuur

Elektrotechniek, watervoorziening, warmteopslagverwarmingstechniek

Verwarmingstechniek met 
warmeluchtopslag
Truma Combi 6 

Optioneel: 
Alde warmwaterverwarming 
(standaard bij chic c-line XL)

Kelder in dubbele vloer 
met warmteopslagfunctie en 
vloerverwarmingseffect

Capaciteit
Verswatertank van 170 liter
Vuilwatertank van 140 liter
2 x 80 Ah gel-accu
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Waterafvoersysteem
ook van buitenaf via de XL-camperdeur te bedienen

Watertanks
vorstvrij in verwarmde dubbele vloer

Accucentrale verwarmd
met hoofdschakelaar. Standaard: gelaccu 2 x 80 Ah, goed toegankelijk 
geplaatst in de buitenbergruimte aan bijrijderszijde, optionele lithium-ion-
accu, 90 Ah inclusief accucomputer.en apart touchscreen

Elektrocentrale 
in scootergarage goed toegankelijk
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met afstandsbediening in de hoofdsleutel voor gelijktijdige activering centrale 
vergrendeling en buitenverlichting

met groot zitcomfort, twee armleuningen, meervoudig verstelbaar

met grote hoofd- en groothoekspiegel

met gemakkelijke toegang via twee grote scootergaragedeuren aan bestuurders- en 
bijrijderszijde

met grotere deurbreedte van 63 cm, dubbele veiligheidsvergrendeling, extra breed 
deurraam, verduisterend vouwgordijn en geïntegreerde rolhor

‘Coming Home’-functie

Aguti-pilootstoelen in bestuurderscabine

XL-camperdeur ‘premium two 2.0’

Busspiegel ‘Carthago best view’

Garage toegankelijk aan beide zijden

Standaarduitrusting

met verdekte scharnieren – vlak in de carrosserie geïntegreerd

Buitenkleppen en deuren
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met dimlicht en groot licht incl. led dagrijlicht voor perfecte verlichting en uitste-
kend zicht

Carthago full-led koplampen

met chromen rand, met voetpedaal draaibaar en in twee standen verschuifbaar

met medisch aanbevolen, puntelastisch bedbodemsysteem, koudschuimmatras 
met 7 zones van de beste kwaliteit en opklapbaar hoofdgedeelte

360° woonkamertafel

Carawinx-slaapsysteem

met hoogwaardige meerlaagse schuimkern en mooi afgewerkte zijkant

Ergonomisch vormgegeven zitkussens

met aparte achterbumper en achterlichten met moderne led looplicht

met dimfunctie, werkverlichting met talrijke lichtspotjes en indirecte sfeerverlich-
ting afzonderlijk regelbaar 

Mooi vormgegeven GVK-busachtersteven

Exclusief verlichtingsconcept in led-lichttechniek 
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AL-KO EA/DAAL-KO EA/DA

Gewichtsklasse

 + Comfortabele indelingen tot 4,8 t (Fiat Ducato)/ 4,5 t 
(Mercedes-Benz Sprinter) of 5,5 t (Fiat Ducato DA,  
Mercedes-Benz Sprinter DA) toegestaan totaalgewicht

Chassis

 + Fiat Ducato 40 heavy/Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI, 
verlaagd AL-KO chassis special Carthago met grote 
achterasspoorbreedte 198 cm

 + Standaard veiligheidspakket Fiat Ducato: airbag, ABS, 
ESP, ASR, elektronische startonderbreker, Hillholder, 
Traction Plus, Trailer Stability Assist, remsysteem 
ter voorkoming van botsingen, automatisch start-
stopsysteem, cruisecontrol, zijwindassistent (enkele as), 
standaard veiligheidspakket Mercedes-Benz Sprinter: 
airbag, zijwindassistent (enkele as), Hill Descend Control 
(afdalingshulp), Hill Start Assist, ABS, ASR, EBV, ESP

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine

 + Carthago full-led koplampen (dimlicht en groot licht) 
incl. led-dagrijlicht

 + Elektrisch vouwgordijn voor de voorruit, met afzonder-
lijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie

 + XL-camperdeur ‘Safetyluxe’ met extra sterke en 
stabiele deur, ruimere deurbreedte van 63 cm, groot 
deurvenster

Wooncomfort

 + Exclusief meubeldesign ‘emotionale’, keuze uit twee in-
terieurdesigns, two-level ruimteconcept en extra grote 
stahoogte van 211 cm in de woonkamer

 + Grote ronde zitgroep met luxe woonkamertafel, brede 
zijbank, uitdraaibare schoenenkast

 + Comfort-hoekkeuken met uittrekbaar aanrecht en 
werkbladvergroting, elektrische centrale vergrendeling 
voor het volledige keukengedeelte inclusief uittrekbaar 
aanrecht, uittrekbare bar- en schoenenkast, automati-
sche vergrendeling tijdens het rijden 

 + Comfort-badkamer, afscheidbare kleedkamer, massief 
houten schuifdeur

Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 70 cm

kg

70 cm

Het paradepaardje van de 
Carthago Liner-klasse:
meer comfort, meer zelfvoorziening, meer 
onafhankelijkheid 
De chic e-line maakt indruk door pure elegantie – zowel van buiten als van binnen met het 
unieke meubeldesign ‘emotionale’ en de enorme stahoogte in het woongedeelte van 211 cm. 
De kampioen zelfvoorziening is exclusiever en comfortabeler dan ooit tevoren.

Verkrijgbaar op Fiat Ducato AL-KO en Mercedes-Benz Sprinter AL-KO, enkele en dubbele as

AL-KO EA/DA

AL-KO EA/DA
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 + Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen, 
comfortabele toegang van binnenuit via de zitbankklep 
van de ronde zitgroep, kantelbare zijbank en groot luik 
in woonkamervloer

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 22 cm) 
met verlaagde bergruimte (netto hoogte 46 cm), 
gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via 
groot, opklapbaar vloerluik in de woonkamer

 + Scootergarage binnenhoogte tot 132 cm*, belastbaar 
tot 450 kg

Zelfvoorziening/technologie

 + 235 l vers water, 185 l vuil water

 + 2 x 80 Ah gel-accu (uit te breiden naar 3 x 80 Ah)

Airco/verwarming

 + Alde warmwaterverwarming

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

 + Carthago thermoconcept bestuurderscabine

Alle chic e-line modellen ook op 
Mercedes-Benz Sprinter met verlaagd 
AL-KO chassis verkrijgbaar - zie mode-
loverzicht en prijslijst!

* afhankelijk van het model 105



De krachtpatser van de 
Carthago Liner-klasse
op Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t met krachtige  
achterwielaandrijving/dubbellucht
Met zijn exclusief en innovatief design, zijn pure elegantie en zijn enorme stahoogte van 211 cm in 
het woongedeelte kan de chic s-plus zijn Liner-genen niet verloochenen. 

Het robuuste basisvoertuig Iveco Daily biedt niet alleen een royaal resterend laadvermogen, maar 
ook een hoog trekvermogen tot 3,5 ton. De 207 pk sterke 3,0-liter motor met 470 Nm koppel is 
bijzonder krachtig. De standaard cabinedeur met comfortabele toegang en de originele Iveco Liner 
cockpit bieden maximaal comfort, zijn uiterst onderhoudsvriendelijk en bovendien bijzonder veilig.  

Gewichtsklasse

 + Comfortabele indelingen met een maximaal  
toegestaan totaalgewicht van 5,8 t of 6,7 t

Chassis

 + Iveco Daily, ladderchassis met krachtige achterwielaan-
drijving en dubbele wielen

 + Hoog resterend laadvermogen, groot trekgewicht tot 3,5 t

 + Optionele 8-traps automatische transmissie van ZF

 + Standaard veiligheidspakket Iveco Daily: ESP, ASR, ABS, 
elektronische startblokkering, Hillholder

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine

 + Carthago full-led koplampen (dimlicht en groot licht) 
incl. led-dagrijlicht

 + Elektrisch vouwgordijn voor de voorruit, met afzonder-
lijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie

 + XL-camperdeur ‘Safetyluxe’ met extra sterke en 
stabiele deur, ruimere deurbreedte van 63 cm, groot 
deurvenster

Wooncomfort

 + Exclusief meubeldesign ‘emotionale’, keuze uit twee in-
terieurdesigns, two-level ruimteconcept en extra grote 
stahoogte van 211 cm in de woonkamer

 + Grote ronde zitgroep voorin met luxueuze woonkamer-
tafel en brede zijbank

 + Comfort-hoekkeuken met uittrekbaar aanrecht met 
werkbladvergroting, elektrische centrale vergrendeling 
voor het volledige keukengedeelte inclusief uittrekbaar 
aanrecht, glazen- en schoenenkast, automatische 
vergrendeling tijdens het rijden 

 + Comfort-badkamer, afscheidbare kleedkamer, massief 
houten schuifdeur

kg

5,6 t / 6,7 t

5,6 t / 6,7 t
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Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 78 cm

 + Toegang van buiten via meerdere grote kleppen, com-
fortabele toegang van binnenuit via zitbankklep in de 
ronde zitgroep en kantelbare zijzitbank

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte 20 cm) 
met voorraadkelder (netto hoogte 20 cm) gemakke-
lijk in te laden via groot, opklapbaar vloerluik in de 
woonkamer

 + Scootergarage binnenhoogte tot 145 cm*, belastbaar  
tot 450 kg

Zelfvoorziening/technologie

 + 235 l vers water, 200 l vuil water, optie: keramisch toilet 
met vaste tank 

 + 2 x 80 Ah gel-accu (uit te breiden naar 4 x 80 Ah)

Airco/verwarming

 + Alde warmwaterverwarming

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

 + Carthago thermoconcept bestuurderscabine

78 cm

* afhankelijk van het model 107



AL-KO DAAL-KO DA

Chassis

 + Fiat Ducato 40 heavy DA of Mercedes-Benz Sprinter 
414 CDI DA, AL-KO verlaagd chassis ‘special’ Carthago 
met grote breedspoorachteras 198 cm en tot 5,5 t 
toegestaan totaalgewicht (chic e-line XL)

 + Iveco Daily, ladderchassis met krachtige achterwiel-
aandrijving en dubbellucht met tot 6,7 t toegestaan 
totaalgewicht (chic s-plus XL)

Wooncomfort

 + Royale ronde XL-zitgroep met lange, uittrekbare zijbank 
incl. toegang tot de bergruimte eronder 

 + XL-badkamer met gescheiden toiletruimte, open was-
gedeelte en royale ronde douche, gescheiden ruimtes 
door massief houten schuifdeuren naar de slaapkamer 
en woonruimte, waardoor het een XL-bad- en kleed-
kamer is

Het XL-paradepaardje van de Carthago 
Liner-klasse met maximaal laadvermogen 

met dubbele as

5,6 t / 6,7 t

AL-KO
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XL-zitgroep met lange, uittrekbare zijbank

XL-badkamer met gescheiden toiletruimte

Bijzonder comfortabel voor lange reizigers: voetruimtevergroting in 
de toiletruimte 

6,7 t
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32" / 40"

‘Sky Dream Comfort’: rondom doorlopende bovenkasten en twee grote panorama-
dakramen boven de ronde zitgroep en de bestuurderscabine in plaats van hefbed 
(design linea chiara, interieurdesign leer macchiato)*

Uitdraaibare schoenenkast voor vier paar schoenen geïntegreerd in de 
zitbankonderbouw

Tv-uitschuifsysteem achter rugleuning van de zijzitbank (32" of 40", afhankelijk van 
het model)*

** Mercedes-Benz enkele as: ‘Sky Dream Comfort’ in plaats van hefbed boven bestuurderscabine* Optioneel 

Highlights woonkamer
Grote ronde zitgroep met brede zijbank

 + Luxueuze woonkamertafel met rond profiel van massief hout en chromen rand
 + Tv-uitschuifsysteem ‘Quick up’ voor 32" led flatscreen* achter rugleuning zijbank
 + Comfortabele ergonomische zitkussens in de woonkamer en lederen afwerking aan 
de zijkant met Carthago ‘C’-logo

 + Two-level ruimteconcept en extra grote stahoogte van 211 cm in de woonkamer
 + Bovenkastdesign met open schappen en Carthago C-brand boven de ronde zitgroep 
 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen geïntegreerd 

in de zitbankonderbouw, met elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte
 + In zijn klasse grootste hefbed boven bestuurderscabine (195 x 160 cm)**
 + ‘Sky Dream Comfort’ met twee grote panoramadakramen, verlaagde binnenhemel 
en rondom doorlopende bovenkasten boven de bestuurderscabine*

 + Eenvoudige toegang tot de opbergruimte zonder kussens te verwijderen via opklapbaar 
zitbankdeksel in de ronde zitgroep met gepatenteerd beslag en kantelbare zijbank

 + 5e zitplaats met gordel*

Royale ronde XL-zitgroep met lange zijbank

 + Luxueuze woonkamertafel met rond profiel van massief hout en chromen rand
 + Uittrekbare woonkamertafel*
 + Elektrisch tv-uitschuifsysteem ‘Quick up’ voor 40" led flatscreen* achter rugleuning 

zijbank
 + Lange zijbank incl. uittrekbaar zit-/ligoppervlak en toegang tot de bergruimte
 + Comfortabele ergonomische zitkussens in de woonkamer en lederen afwerking aan 
de zijkant met Carthago ‘C’-logo

 + Two-level ruimteconcept en extra grote stahoogte van 211 cm in de woonkamer
 + Bovenkastdesign met open schappen en Carthago C-brand boven de ronde zitgroep 
 + Uitdraaibare schoenenkast met inruimsysteem voor vier paar schoenen geïntegreerd 

in de zitbankonderbouw, met elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte
 + In zijn klasse grootste hefbed boven bestuurderscabine (195 x 160 cm)
 + ‘Sky Dream Comfort’ met twee grote panoramadakramen, verlaagde binnenhemel 

en rondom doorlopende bovenkasten boven de bestuurderscabine*
 + Eenvoudige toegang tot de opbergruimte zonder kussens te verwijderen via opklapbaar 

zitbankdeksel in de ronde zitgroep met gepatenteerd beslag en kantelbare zijbank
 + 5e zitplaats met gordel*

Modellen I 50 LE, I 51 QB

Modellen I 61 LE XL, I 64 QB XL
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Koelkast van 153 l die opent aan twee kanten met 
apart vriesvak

Comfort-hoekkeuken met elegant gebogen aanrechtblad en exclusieve design glazenkast voor zes glazen met 
centrale vergrendeling

In ronde badkamerwand ingebouwde uittrekbare 
voorraadkast in design linea nobile (XL-modellen 
kamerhoog)

Uittrekbaar aanrecht met werkbladvergroting, centra-
le vergrendeling, afvalemmers en flessenhouder

Koffiemachinelift kan naar beneden worden 
getrokken, inclusief kopjesset en koffiecuphouder*

* Optioneel 

Highlights keuken
Comfort-hoekkeuken

 + Elegant gewelfd keukenblad, aan de zijkant uitgebreid tot in de ronde badka-
merwand

 + In de badkamerwand ingebouwde uittrekbare voorraadkast (XL-modellen 
kamerhoog)

 + Uittrekbaar aanrecht als werkbladvergroting met gemakkelijk toegankelijke 
opbergruimte, flessenhouder en twee afvalemmers

 + Keukenbar in verticale golfvorm, voor een optische afscheiding naar de woonkamer
 + Design-barkast met glazenset en binnenverlichting
 + Koffiemachinelift uit bovenkast neerlaatbaar*
 + Spoelbakafdekking als extra keukenblad/snijplank bruikbaar
 + Elektrische centrale vergrendeling voor het volledige keukengedeelte inclusief 
uittrekbaar aanrecht, glazenkast en schoenenkast; automatische vergrendeling 
tijdens het rijden

 + 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met gedeelde glazen afdekplaat, sterk gietijze-
ren rooster en gemakkelijk te reinigen glazen bodem

 + Koelkast van 153 l die opent aan twee kanten met apart vriesvak
 + Design waterkraan van metaal met uittrekbare handdouche Modellen I 50 LE, I 51 QB, I 61 XL LE, I 64 XL QB 
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 + Grote badkamerdeur met verdekte scharnieren, metalen 
klink en deurvergrendeling

 + Gelijkvloerse badkamervloer
 + Zeer ruime was-/toiletruimte
 + Grote spiegelkast met kastindeling
 + Wastafelonderkast met veel bergruimte en talrijke legplanken

 + Wellness regendouche met dakluik erboven incl. verduis-
teringsrolgordijn, stahoogte onder regendouche 198 cm

 + Douchecabinedesign in donkere granietlook, indirect 
verlichte hoekzuilen en douchewanden in marmerdessin, 
incl. kledinghaken

 + Waterbestendig doucherooster, voor reiniging uitneembaar
 + Kamerhoge kledingkast (I 50 LE)

Modellen met comfort-badkamer I 50 LE, I 51 QB

Kleedkamer met comfort-badkamer, model I 50 LE met eenpersoonsbedden in lengterichting
Zo kunnen de ruimtes in enkele stappen gescheiden worden en ontstaat een van het woon- en slaapgedeelte gescheiden kleedkamer met 
geïntegreerde, kamerhoge kledingkast.

Comfort-badkamer met kleedkamer

De badkamerdeur 1  met 3-voudige functie dankzij 
dubbele deur dient tegelijkertijd als afscheiding naar 
woon-/slaapkamer en toiletruimte. Zo ontstaat een 
aan het zicht onttrokken kleedkamer. Met de massief 
houten schuifdeur 2  in de slaapkamer kan het 
slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze manier 
ontstaat een volledig afgescheiden kleedkamer.

De badkamerdeur 1  met 3-voudige functie in 
gesloten toestand. De dubbele deur creëert tegelij-
kertijd een afscheiding naar woon-/slaapkamer en 
toiletruimte.

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewegings-
ruimte en geïntegreerde kamerhoge kledingkast, naar 
keuze met gesloten toiletruimte, afscheiding naar het 
woon-/slaapgedeelte of beide gelijktijdig.

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewegingsruimte en royale comfort-badkamer
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198 cm

Kleedkamer met comfort-badkamer, model I 51 QB met queensbed
Zo kunnen de verschillende ruimtes in slechts enkele stappen van elkaar gescheiden worden en ontstaat een van het woon- en slaapgedeelte gescheiden kleedkamer.

De badkamerdeur 1  met 3-voudige functie dankzij 
dubbele deur dient tegelijkertijd als afscheiding 
naar woon-/slaapkamer en toiletruimte. Zo ontstaat 
een aan het zicht onttrokken kleedkamer. Met de 
uittrekbare televisiewand en scheidingswand 2  in 
de slaapkamer kan het slaapgedeelte afgescheiden 
worden. Op deze manier ontstaat een volledig afge-
scheiden kleedkamer.

De badkamerdeur 1  met 3-voudige functie in geslo-
ten toestand. De dubbele deur creëert tegelijkertijd 
een afscheiding naar woon-/slaapkamer en toiletruim-
te. De uittrekbare televisiewand en scheidingswand 
2  in centrale positie om ontspannen televisie te 

kunnen kijken. Met de verdraaibare wand 3  en het 
uittrekbare schuifelement 4  in de slaapkamer kan 
het slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze ma-
nier ontstaat een volledig afgescheiden kleedkamer.

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewe-
gingsruimte, naar keuze met gesloten toiletruimte, 
afscheiding naar het woon-/slaapgedeelte of beide 
gelijktijdig. In slaapkamer centrale tv-positie om 
comfortabel televisie te kijken.

Wellness regendouche met dakluik erboven, douchezuilen in donkere granietlook, 
indirect verlichte hoekzuilen en douchewanden in marmerdessin, incl. kledinghaken

Royale was- en toiletruimte met grote spiegelkast en wastafelonderkast met veel 
bergruimte
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XL-badkamer met kleedkamer 

 + XL-badkamer met aparte toiletruimte, open wasgedeelte 
en royale ronde douche

 + Ruime spiegel- en wastafelonderkast
 + Gescheiden toiletruimte met handdoekwarmer, voetruim-
tevergroting, zijraam en dakluik Mini-Heki

 + Ronde XL-douche met waterbestendige douchemat in 
design woonkamervloer (uitneembaar voor reiniging)

 + Douchecabinedesign in donkere granietlook, indirect 
verlichte hoekzuilen en douchewanden in marmerdessin, 
incl. kledinghaken

 + Kamerhoge kledingkast
 + Houten schuifdeur incl. grote spiegel
 + Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwar-
mingsslangen in dubbele vloer badkamer

Modellen met XL-badkamer I 61 XL LE, I 64 XL QB

Kleedkamer met zeer ruime XL-badkamer, model I 61 XL LE met eenpersoonsbedden in lengterichting 
Zo kunnen de verschillende ruimtes in enkele stappen van elkaar gescheiden worden en ontstaat een van het woon- en slaapgedeelte 
gescheiden kleedkamer met geïntegreerde, kamerhoge kledingkast.

De massief houten toiletdeur 1  dient om de toiletru-
imte af te scheiden. De houten schuifdeur 2  dient als 
afscheiding tussen het woon-/slaapgedeelte. Met de 
massief houten schuifdeuren 3  in de slaapkamer kan 
het slaapgedeelte afgescheiden worden. Op deze ma-
nier ontstaat een volledig afgescheiden kleedkamer.

De deur van de toiletruimte 1  in gesloten toestand. 
De houten schuifdeur 2  in gesloten toestand, hier-
door worden het woon- en slaapgedeelte van elkaar 
gescheiden.

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewe-
gingsruimte, geïntegreerde kamerhoge kledingkast en 
zeer ruime XL-badkamer. 

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewegingsruimte en royale XL-badkamer
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198 cm

Open wasgedeelte met design wastafel en ronde XL-douche met douchebak en douchezuil in donkere granietlook met kledinghaken

Luxueuze wellness regendouche, stahoogte 198 cm

Bijzonder comfortabel voor lange reizigers: extra voetruimtevergroting in de 
toiletruimte

Gescheiden toiletruimte met praktische handdoekwarmer en zijraam
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2 x 200 x 85 cm/  
201/203 x 85 cm

200 x  
145 cm

Bovenkastjes rondom en hoeklegplanken bieden veel bergruimte

Kledingkasten dankzij liftfunctie gemakkelijk van voren en boven toegankelijk

Standaard tv-kast bij modellen met eenpersoonsbedden in lengterichting en extra 
lang tv-uitschuifsysteem tot in het middenpad*

Twee lades in queensbed-frontpaneel

* Optioneel

Highlights slaapkamer

Queensbed in kingsize-formaat 200 cm met verstelbaar hoofdgedeelte

 + Slaapsysteem Carawinx – medisch aanbevolen, puntelastisch  
bedbodemsysteem

 + Twee kledingkasten aan de zijkant van het queensbed
 + Twee grote lades aan de voorkant van het queensbed
 + Kamerhoge kledingkast (I 64 XL QB)
 + Uniek: uittrekbare tv- en scheidingswand om het badkamergedeelte af te 

scheiden met tv-houder, tv kijken in twee posities mogelijk (I 64 XL QB: 
badkamer af te scheiden met massief houten schuifdeuren)

 + Achterwanddesign met leder beklede afdekplaat en grote spiegel
 + In meubeldesign geïntegreerde slaapkamerhemel, uitvoering hoogglans 

ivoor met sfeerverlichting en vier led spotjes
 + Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones en actief ademende  

gestikte tijk

Eenpersoonsbedden in lengterichting met verstelbaar hoofdgedeelte

 + Slaapsysteem Carawinx – medisch aanbevolen, puntelastisch  
bedbodemsysteem

 + Kledingkasten onder de eenpersoonsbedden door liftfunctie gemakkelijk 
van voren en boven toegankelijk – grote binnenhoogte door verlaging in de 
dubbele vloer

 + Kamerhoge kledingkast
 + Achterwanddesign met leder beklede afdekplaat en grote spiegel
 + In meubeldesign geïntegreerde slaapkamerhemel, uitvoering hoogglans 
ivoor met sfeerverlichting en vier led spotjes

 + Tv-kast standaard, extra lang tv-uitschuifsysteem*
 + Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones en actief ademende  

gestikte tijk

Modellen I 50 LE, I 61 XL LE

Modellen I 51 QB, I 64 XL QB
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Tv-wand en scheidingswand met uitgetrokken ver-
draaibare wand en schuifelement voor een volledige 
afscheiding van het slaapgedeelte en de kleedkamer

Uittrekbare tv-wand en scheidingswand voor 
afscheiding van het slaapgedeelte

Tv-wand en scheidingswand in centrale positie voor 
het comfortabel televisie kijken

Grote eenpersoonsbedden met comfortabel uittrekbaar toegangstrapje (I 50 LE, I 61 XL LE)

Groot queensbed in kingsize formaat (I 51 QB, I 64 XL QB)
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Fiat: 789 cm/Mercedes-Benz: 805 cm/Iveco: 791 cm

22
7 

cm

Fiat: 791 cm/Mercedes-Benz: 807 cm

22
7 

cm

chic e-line I 51 QB 
AL-KO EA/DA

 
AL-KO EA/DA

201/203 x  
85 cm

200 x  
145 cm

195 x 
160 cm

195 x 
160 cm

chic e-line I 50 LE 
AL-KO EA/DA

 
AL-KO EA/DA

 | chic s-plus I 50 LE 
5,6 t / 6,7 t

Gepatenteerd(1): 
badkamerdeur met 
3-voudige functie;
comfortabel 
uitschuifbaar toe-
gangstrapje

Gepatenteerd(1): 
badkamerdeur met 
3-voudige functie;
uittrekbare tv-wand 
en scheidingswand;
Pedelec-scooter-
garage*

Modellen & highlights

* Optioneel

Model tijdelijk  
niet op 

Fiat-chassis 
leverbaar. 

Model tijdelijk  
niet op 

Fiat-chassis 
leverbaar. 

122



450

450

115 cm

13
2/

14
5 

cm

115 cm

11
2 

/ 1
24

* 
cm

 

 + Grote ronde zitgroep voorin met luxueuze woonkamertafel en brede zijbank
 + Grote comfortabele hoekkeuken met gewelfd keukenblad
 + In ronde badkamerwand ingebouwde uittrekbare voorraadkast
 + Volledig af te scheiden kleedkamer dankzij badkamerdeur met 3-voudige functie en massief houten 

schuifdeur
 + Kamerhoge kledingkast geïntegreerd in de kleedkamer
 + Grote eenpersoonsbedden in lengterichting met comfortabel uittrekbaar trapje
 + Kledingkasten onder de bedden, grote binnenhoogte door de verdieping in de dubbele vloer
 + Tv-kast in slaapkamer, met extra lang tv-uitschuifsysteem voor 24" led flatscreen*
 + Mercedes-Benz EA: ‘Sky Dream Comfort’ in plaats van hefbed boven bestuurderscabine

 + Grote ronde zitgroep voorin met luxueuze woonkamertafel en brede zijbank
 + Grote comfortabele hoekkeuken met gewelfd keukenblad
 + In ronde badkamerwand ingebouwde uittrekbare voorraadkast
 + Volledig af te scheiden kleedkamer dankzij badkamerdeur met 3-voudige functie en uittrekbare  

tv-wand en scheidingswand
 + Extra groot queensbed in kingsizeformaat 200 cm, comfortabele ligbreedte tot aan het voeteneind
 + Twee kledingkasten aan de zijkant van het queensbed
 + Twee grote lades aan de voorkant van het queensbed
 + Mercedes-Benz EA: ‘Sky Dream Comfort’ in plaats van hefbed boven bestuurderscabine

* Optioneel 123



Fiat Ducato: 859 cm/ Mercedes-Benz: 875 cm/Iveco: 860 cm

22
7 

cm

Fiat Ducato: 884 cm/ Mercedes-Benz: 899 cm/Iveco: 886 cm

22
7 

cm 200 x  
145 cm

2 x 200 x  
85 cm

chic e-line I 61 XL LE 
AL-KO DA

 
AL-KO DA

 | chic s-plus I 61 XL LE 
6,7 t

chic e-line I 64 XL QB 
AL-KO DA

 
AL-KO DA

 | chic s-plus I 64 XL QB 
6,7 t

195 x 
160 cm

195 x 
160 cm

Gepatenteerd(1): 
comfortabel 
uitschuifbaar toe-
gangstrapje

Gepatenteerd(1): 
Pedelec- 
scootergarage*

Modellen & highlights

* Optioneel124
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110 cm
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115 cm
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2/
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4*

/1
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 + Grote ronde XL-zitgroep met lange zijbank, tv-uitschuifsysteem voor 40" led flatscreen* achter  
rugleuning

 + Grote comfortabele hoekkeuken met gewelfd keukenblad
 + In ronde badkamerwand ingebouwde uittrekbare, kamerhoge voorraadkast
 + XL-badkamer, open wasgedeelte, royale ronde douche, gescheiden toiletruimte met zijvenster,  

handdoekwarmer en voetruimtevergroting, kamerhoge kledingkast
 + Volledig afscheidbare kleedkamer dankzij massieve toiletdeur en houten schuifdeur 
 + Grote eenpersoonsbedden in lengterichting met comfortabel uittrekbaar trapje
 + Meerdere kledingkasten onder de eenpersoonsbedden in lengterichting met grote binnenhoogte door 
verdieping tot in de dubbele vloer

 + Tv-kast in slaapkamer met extra lang tv-uitschuifsysteem voor 24'' led flatscreen*

 + Grote ronde XL-zitgroep met lange zijbank, tv-uitschuifsysteem voor 40" led flatscreen* achter  
rugleuning

 + Grote comfortabele hoekkeuken met gewelfd keukenblad
 + In ronde badkamerwand ingebouwde uittrekbare, kamerhoge voorraadkast
 + XL-badkamer, open wasgedeelte, royale ronde douche, gescheiden toiletruimte met zijvenster,  

handdoekwarmer en voetruimtevergroting, kamerhoge kledingkast
 + Volledig afscheidbare kleedkamer dankzij massieve toiletdeur en houten schuifdeur 
 + Extra groot queensbed in kingsizeformaat 200 cm, comfortabele ligbreedte tot aan het voeteneind
 + Twee kledingkasten aan de zijkant van het queensbed
 + Twee grote lades aan de voorkant van het bed

* Optioneel 125



chic e-line op Fiat Ducato

chic e-line op Mercedes-Benz Sprinter

chic s-plus op Iveco Daily

Standaard wit
Opbouw, voertuigfront wit; A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en 
wielkasten zilver platina

Optie silverline
Opbouw, voertuigfront zilver; A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en 
wielkasten zilver platina

Frontdesign Fiat Ducato  
(chic e-line)

Frontdesign Mercedes-Benz Sprinter 
(chic e-line)

Frontdesign Iveco Daily  
(chic s-plus)

Exterieur 
AL-KO EA/DA

 
AL-KO EA/DA

 
5,6 t / 6,7 t

Afwijkingen van de kleursamenstelling resp. in afzonderlijke tinten, afwijkingen van de aard van het materiaal evenals veranderingen van de leveringomvang door de fabrikant zijn voorbehouden.  
Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig.
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Bestuurderscabine Fiat Ducato, chic e-line 
Optie ‘Sky Dream Comfort’ met bovenkasten rondom boven zitgroep en bestuurderscabine, met interieurdesign leer zand performance

Bestuurderscabine Mercedes-Benz Sprinter, chic e-line
Standaarduitvoering met hefbed en bovenkasten aan de zijkant*, met interieurdesign leer zand performance

Bestuurderscabine Iveco Daily, chic s-plus
Standaarduitvoering met hefbed en bovenkasten aan de zijkant*, met interieurdesign leer ivoor

Design bestuurderscabine

* afhankelijk van het model 127
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Scootergarage met grote binnenhoogte door verlaagde 
vloer, toegang aan twee kanten via twee grote scooter-
garagedeuren aan bestuurders- en bijrijderszijde 

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Inhoud eenvoudig binnen uit de opbergruimte nemen via opklapbare 
zitbankklep van de ronde zitgroep met gepatenteerd beslag 

Gasflessenkast

Scootergarage 
kan tot  

450 kg  
beladen worden

Kelder in dubbele vloer met zeer grote bergruimte

EASY ENTRY – comfortabel buiten inladen, eenvoudig binnen uitnemen

Netto hoogte 
tot 78 cm
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4b

4a

5

3

1 53 4a

Grote, extra bergruimte in de dubbele vloer met aparte buitenklep*

Groot luik in woonkamervloer bij de entree: met geopende XL-camperdeur 
gemakkelijk ook van buiten in te laden

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Comfortabel uitnemen van de inhoud via kantelbare zijbank

* afhankelijk van het model

BIJRIJDERSZIJDE
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Uw meerwaarde
 + Kelder in dubbele vloer met enorme, verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 70 cm (chic e-line) resp. tot 78 cm (chic s-plus)

 + Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen

 + Comfortabele toegang van binnenuit via de zitbankklep van de ronde zitgroep en via kantelbare zijbank en groot vloerluik in de 
woonkamer

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte tot 22 cm in chic e-line/20 cm in chic s-plus) met verlaagde bergruimte (netto 
hoogte tot 46 cm in chic e-line/20 cm in chic s-plus), gemakkelijk in te laden ook via de XL-camperdeur, via groot, opklapbaar 
vloerluik in de woonkamer

 + Kelder in dubbele vloer volledig verwarmd met warmteopslagfunctie en vloerverwarmingseffect
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Boordapparatuur

Elektrotechniek, watervoorziening, warmteopslagverwarmingstechniek

Wandverwarmingseffect aluminium 
aan de binnenzijde van de wanden: warmteopslag en wandverwarming 
tegelijkertijd met 1000 maal betere warmtegeleiding dan traditionele houten 
binnenwanden

Alde warmwaterverwarming
met talrijke convectoren overal in de kelder van de dubbele vloer, in 
de woonkamer, in de scootergarage, in de bestuurderscabine en bij de 
koudegevoelige toegangsdeuren. Warmtebooster onder bestuurdersstoel

Alde warmwaterverwarming

Kelder in dubbele vloer 
met warmteopslagfunctie en 
vloerverwarmingseffect 

Capaciteit
Verswatertank van 235 liter 
185 l /200 l afvalwatertank 
2 x 80 Ah gel-accu
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah)
Optie: keramisch toilet met vaste tank 

Extra warmtestraling in de bestuurderscabine  
door verwarmingsconvectoren. Dit vermindert koudestraling vanaf de voorruit 
naar de bestuurderscabine/woonkamer
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Diep verzonken gasfleskast ‘easy change’
diep verlaagd, met eenhandsbediening van de klep, comfortabel verwisselen van 
de afzonderlijk toegankelijke gasflessen

Accucentrale
gelaccu's 2 x 80 Ah in kelder van verwarmde dubbele vloer en accuhoofd-
schakelaar. Fiat enkele as: accucentrale verzonken in bergruimte isolerende 
vloer aan bijrijderszijde, optionele lithium-ion-accu 90 Ah inclusief accu-
computer en apart touchscreen

Elektrocentrale
in scootergarage goed toegankelijk

Waterafvoersysteem
en watertanks in de vorstvrije kelder van  
de dubbele vloer; ook van buitenaf via de  
XL-camperdeur te bedienen 
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met afstandsbediening in de hoofdsleutel voor gelijktijdige activering centrale 
vergrendeling en buitenverlichting

met vergroot wis- en zichtveld (chic s-plus)

met grote hoofd- en groothoekspiegel

met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbaar portierraam en lage 
instap

‘Coming Home’-functie

In tegengestelde richting bewegende touringcar  
ruitenwisserinstallatie

Busspiegel ‘Carthago best view’

met aparte achterbumper en achterlichten met moderne led looplichtinclusief dimlicht, groot licht en dagrijlicht met led lichtgeleiders – rijden zonder moe 
te worden ook bij schemering en 's nachts door optimale verlichting van de weg

Cabinedeur

Standaarduitrusting

Carthago full-led koplampen Mooi vormgegeven GVK-busachtersteven
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198 cm

met extra sterke en stabiele deur, ruimere deurbreedte van 63 cm, groot 
deurvenster, dubbele veiligheidsvergrendeling, drie zeer robuuste stalen 
parallellogramscharnieren, geïntegreerd verduisterend vouwgordijn en rolhor 
tegen vliegen

XL-camperdeur ‘Safetyluxe’

met traploze dimfunctie (sfeerverlichting)

met moderne regendouche met een stahoogte van 198 cm in de douche en een 
extra staafdouche*

Sfeerverlichting

in het keukengedeelte incl. barkast en schoenenkast

met medisch aanbevolen, puntelastisch bedbodemsysteem, koudschuimmatras 
met 7 zones van de beste kwaliteit incl. verstelbaar hoofdgedeelte

met afzonderlijk programmeerbare privacy- en zonweringsfunctie

Elektrisch vouwgordijn - voorruit

Carawinx-slaapsysteemComfort-bad-/kleedkamer of XL-badkamer

Elektrische centrale vergrendeling

* afhankelijk van het model 133



AL-KO EA/DA

new generation

Gewichtsklasse

 + Model 53: Fiat Ducato AL-KO enkele as met toegestaan 
totaalgewicht tot 4,8 t of Iveco Daily met toegestaan 
totaalgewicht tot 5,8 t

 + Model 53 L: Fiat Ducato AL-KO dubbele as met 
toegestaan totaalgewicht tot 5,5 t of Iveco Daily met 
toegestaan totaalgewicht tot 6,7 t

Chassis

 + Standaard veiligheidspakket Fiat Ducato: airbag, ABS, ESP, 
ASR, elektronische startblokkering, heuvelrem, Traction 
Plus, Hill Descent Control, automatisch start-stopsysteem, 
cruisecontrol, Trailer Stability Assist, remsysteem ter voor-
koming van botsingen zijwindassistent (enkele as)

 + Standaard veiligheidspakket Iveco Daily: ESP, ABS,  
elektronische startblokkering, ASR, Hillholder

 + Carthago zichtconcept in bestuurderscabine

 + Carthago full-led koplampen (dimlicht en groot licht) 
incl. led-dagrijlicht

 + XL-camperdeur ‘Safetyluxe’ met extra sterke en  
stabiele deur, ruimere deurbreedte van 63 cm,  
groot deurvenster

Wooncomfort

 + Ronde loungezitgroep achterin, uniek 4-ruimtenconcept

 + Optie: tv-fauteuil en 40" led flatscreen elektrisch 
uitschuifbaar

 + Grote, gewelfde keuken met elegante keukenbar in 
verticale golfvorm als optische ruimteverdeler met 
voorraadkast en in tegengestelde richting bewegende 
schuifdeur

 + Comfortabele badkamer met af te scheiden kleedka-
mer, kamerhoge kledingkast

 + Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengte-
richting met ligoppervlak uit één stuk tot 200 cm

 + Dit alles bij een voertuiglengte van slechts 7,83 m

kg

Ronde loungezitgroep achterin met 
elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil
Uniek 4-ruimtenconcept

Dit model zet de maatstaf voor campers met zitgroep achterin: voorin elektrisch verlaagbare 
eenpersoonsbedden in lengterichting met royaal ligoppervlak uit één stuk, achterin een 
exclusieve ronde loungezitgroep, daar tussenin een extra brede keuken met elegant gebogen 
keukenbar en een comfortabele badkamer. Ontdek de unieke finesses van de liner-for-two!

Verkrijgbaar op Fiat Ducato AL-KO met enkele as/dubbele as en Iveco Daily 5,6 t / 6,7 t.

5,6 t / 6,7 t

5,6 t / 6,7 t

AL-KO EA/DA
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Opbergruimte

 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde 
bergruimte, netto hoogte tot 57 cm

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte tot 
36 cm*) met grote bergruimte (netto hoogte tot 
36 cm*), gemakkelijk in te laden via groot, opklapbaar 
vloerluik in de woonkamer, extra diepe buitenberg-
ruimte in de dubbele vloer (hoogte 63 cm, breedte 
110 cm)

 + Pedelec-scootergarage, binnenhoogte tot 114 cm  
(model 53), extra grote scootergarage met binnen-
hoogte tot 145 cm (model 53 L), belastbaar tot 450 kg*

Zelfvoorziening/technologie

 + 210 l vers water, 155 l vuil water

 + 2 x 80 Ah gel-accu (uit te breiden naar 3 x 80 Ah) 

Airco/verwarming

 + Alde-warmwaterverwarming, echte warmwatervloer-
verwarming in het zitgroepgedeelte

 + Kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect

 + Carthago thermoconcept bestuurderscabine

57 cm

* afhankelijk van het model 135
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Tweede Heki III boven ronde loungezitgroep, 3e/4e gordelzitplaats tijdens het rijden 
en relax-hoofdsteunen in ronde loungezitgroep*

Elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil* met automatische rugleuningverstelling

* Optioneel

Grote ronde loungezitgroep

 + Interieurdesign siena bicolor met meubeldecor zomerkastanje en frontpanelen van 
bovenkastjes in bicolorlook met hoogglans ivoor

 + Grote ronde loungezitgroep achterin met veel ruimte en een unieke comfortabele 
tv-kijkpositie voor twee personen

 + Grote luxueuze woonkamertafel met exclusief profiel van massief hout, in twee 
standen verschuifbaar

 + In beide hoeken achterin elegante legplanken
 + Drie grote panoramaramen in ronde loungezitgroep
 + Panoramadakluik Heki III boven ronde loungezitgroep
 + Elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil*
 + 40” led flatscreen incl. elektrisch uitschuifsysteem*
 + Exclusief sideboard in de woonkamer met USB-aansluiting en 230 V stopcontact, 
drie lades en grote kastdeur

 + Kapstok met spiegelelement en drie Carthago kledinghaken bij de entree
 + Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele 
vloer bij de ronde loungezitgroep

Grote ronde loungezitgroep met extra schap achterin

 + Interieurdesign siena bicolor met meubeldecor zomerkastanje en frontpanelen van 
bovenkastjes in bicolorlook met hoogglans ivoor

 + Grote ronde loungezitgroep achterin met veel ruimte en een unieke comfortabele 
tv-kijkpositie voor twee personen

 + Grote luxueuze woonkamertafel met exclusief profiel van massief hout, in twee 
standen verschuifbaar

 + Schapruimte achter de ronde loungezitgroep achterin met twee opbergvakken, 
gemakkelijk toegankelijk via kleppen (bestuurderszijde), USB-aansluiting en 
230 V-stopcontact

 + Barkast voor glazen met binnenverlichting, uitschuifbaar wijnrek (schap achterin 
bijrijderszijde)

 + Drie grote panoramaramen in ronde loungezitgroep
 + Panoramadakluik Heki III boven ronde loungezitgroep
 + Elektrisch uitschuifbare tv-fauteuil*
 + 40" led flatscreen incl. elektrisch uitschuifsysteem*
 + Exclusief sideboard in de woonkamer met USB-aansluiting en 230 V stopcontact, 
drie lades en grote kastdeur

 + Kapstok met spiegelelement en drie Carthago kledinghaken bij de entree
 + Aanvullende warmwatervloerverwarming: extra verwarmingsslangen in dubbele 
vloer bij de ronde loungezitgroep

Model I 53

Model I 53 L

Highlights woonkamer
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Verhoogde keukenbar met grote voorraadkast en in tegengestelde richting 
bewegende schuifdeur

Uittrekbare voorraadkast dient tegelijkertijd als uitbreiding van het keukenblad 

Grote, gewelfde keuken met verhoogde keukenbar in verticale golfvorm Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem*

* Optioneel

Highlights keuken
Grote, gewelfde keuken

 + Groot gewelfd keukenwerkblad met Corian-druiprand
 + 3-pitskookplaat ‘Profi Gourmet’ met glazen afdekplaat, robuust gietijzeren 

rooster en gemakkelijk te reinigen glazen onderplaat
 + Verhoogde keukenbar in verticale golfvorm als optische ruimteverdeling 

met grote voorraadkast en in tegengestelde richting bewegende schuifdeur
 + Zes grote lades 
 + Twee gescheiden afvalemmers geïntegreerd in het aanrecht
 + Elektrische centrale vergrendeling in keukengedeelte inclusief 

keukenaanrecht, -lades en -bovenkastjes
 + Tegenoverliggende koelkast van 153 l die opent aan twee kanten met apart 

vriesvak
 + Uittrekbare voorraadkast geïntegreerd in de ronde badkamerwand
 + Spoelbakafdekking fungeert tevens als extra schapruimte
 + Koffiecupmachine incl. uitschuifsysteem* in bovenkastjeModellen I 53, I 53 L
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2
3

Kamerhoge kledingkast met twee 
kledingstangen en een legplank voor 
een indeling in afzonderlijke vakken

Badkamerdeur in hoogglans ivoor met 
horizontale chromen elementen

Comfortabele badkamer met kleedruimte met aparte wellness regendouche

De badkamerdeur 1  dient ook als afscheiding voor 
de woon-/slaapkamer en creëert tegelijkertijd een 
aan het zicht onttrokken kleedkamer. Met de massief 
houten schuifdeur 2  in de slaapkamer kan het slaap-
gedeelte afgescheiden worden. Op deze manier onts-
taat een volledig afgescheiden kleedkamer. De houten 
schuifdeur 3  onder de eenpersoonsbedden dient als 
afscherming tegen kou uit de bestuurderscabine.

De badkamerdeur 1  zorgt in gesloten toestand 
dat het woon- en slaapgedeelte van elkaar worden 
gescheiden. 

Volledig afgescheiden kleedkamer met veel bewe-
gingsruimte en geïntegreerde, kamerhoge kledingkast.

 + Comfortabele bad-/kleedruimte met aparte douche 
 + Royale toiletruimte met wastafelonderkast, wasmand en 

grote spiegelkast
 + Wellness regendouche met douchecabinedesign in 

donkere granietlook, indirect verlichte hoekzuil en 
douchewanden met marmerdessin incl. kledinghaken, 
waterdichte douchevloer in design woonkamervloer

 + Badkamerdeur in hoogglans ivoor met horizontale chro-
men elementen

 + Kamerhoge kledingkast met twee kledingstangen en een 
schap in de kleedkamer; kledingkastdeur in hoogglans 
ivoor met horizontale chromen elementen

 + Twee grote sideboards met meerdere grote kledingladen

Modellen met comfort-badkamer I 53, I 53 L

Kleedkamer met comfort-badkamer, model I 53 met elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting 
Zo kunnen de verschillende ruimtes in slechts twee stappen van elkaar gescheiden worden en ontstaat een van het woon- en slaapgedeelte 
gescheiden kleedkamer met geïntegreerde, kamerhoge kledingkast.

Comfort-badkamer met kleedkamer

140

ne
w

 g
en

er
at

io
n



200/195 x  
210 cm

De elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden zijn mooi in het woongedeelte 
geïntegreerd

Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting met uittrekbaar trapje 
en schuifdeur als afscherming tegen koude

Draaibare bestuurdersstoelen, uittrekbaar tafelblad, een extra USB-aansluiting en 230 V-stopcontact en in de hoogte verstelbare tv-houder incl. 24" led flatscreen. 
Een perfecte mobiele werkplek voor onderweg of voor zakelijk gebruik

* Optioneel 

Kantoor- en tv-kamerpakket*

Highlights slaapkamer

Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting

 + Royaal ligoppervlak uit één stuk
 + Slaapsysteem Carawinx – medisch aanbevolen, puntelastisch 
bedbodemsysteem

 + Bed laag neerlaatbaar voor comfortabele toegang tot het bed via 
uittrekbaar toegangstrapje en extra grote zithoogte/hoofdruimte

 + Twee zijramen in het slaapgedeelte, dakluik Mini Heki boven bedinstap
 + Hoogwaardige koudschuimmatras met 7 zones en actief ademende 
gestikte tijk

 + Schuifdeuren onder het hefbed als afscherming tegen koude uit de 
bestuurderscabine

Modellen I 53, I 53 L
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22
7 

cm

Fiat Ducato: 783 cm/Iveco Daily: 785 cm

22
7 

cm

Fiat Ducato: 853 cm/Iveco Daily: 855 cm

200/195 x  
210 cm

200/195 x  
210 cm

liner-for-two I 53 L
 AL-KO DA  6,7 t

liner-for-two I 53 
AL-KO  5,6 t

Gepatenteerd(1): 
Pedelec- 
scootergarage

Modellen & highlights
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450450

450350

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Iveco Daily

Iveco Daily

115 cm115 cm
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 + Uniek indelingsconcept met exclusieve ronde loungezitgroep in 
het achterste gedeelte en innovatieve indeling in 4 ruimtes bij een 
voertuiglengte van slechts 7,83 m resp. 7,85 m

 + Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting met 
royaal ligoppervlak uit één stuk

 + Comfortabele badkamer met kleedruimte en aparte wellness 
regendouche

 + Volledig af te scheiden kleedkamer dankzij badkamerdeur en 
massief houten schuifdeur

 + Plafondhoge kledingkast met twee kledingstangen en een schap in 
de kleedkamer geïntegreerd

 + Kapstok met spiegelelement en drie Carthago kledinghaken bij de 
entree

 + Gepatenteerde Pedelec-scootergarage (model op Fiat inclusief  
wieluitsparing aan bijrijderszijde), binnenhoogte 114 cm (maximale 
stuurhoogte Pedelec / scooter bijrijderszijde), garagehoogte buiten 
wieluitsparing 93,5 cm (Fiat) en 105,5 cm (Iveco), scootergarage 
belastbaar tot 450 kg (model 53 Fiat: 350 kg)

 + Royaal ruimtelijk gevoel in ronde loungezitgroep achterin met 
opberggedeelte met vitrinekast voor glazen

 + Elektrisch verlaagbare eenpersoonsbedden in lengterichting met 
royaal ligoppervlak uit één stuk

 + Comfortabele badkamer met kleedruimte en aparte wellness 
regendouche

 + Volledig af te scheiden kleedkamer dankzij badkamerdeur en 
massief houten schuifdeur

 + Plafondhoge kledingkast met twee kledingstangen en een schap in 
de kleedkamer geïntegreerd

 + Kapstok met spiegelelement en drie Carthago kledinghaken bij de 
entree

 + Extra grote scootergarage, binnenhoogte 128 cm (Fiat) en 145 cm 
(Iveco), scootergarage belastbaar tot 450 kg
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Standaard wit
Opbouw, voertuigfront wit; A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en wielkasten zilver platina (afbeelding toont Fiat Ducato)

Optie silverline
Opbouw, voertuigfront zilver; A-stijl, voor-, zij-, achterspoilers en wielkasten zilver platina (afbeelding toont Iveco Daily 5,6 t)

Exterieur 
AL-KO EA/DA

 
5,6 t / 6,7 t

Frontdesign Fiat Ducato Frontdesign Iveco Daily Design achterkant Fiat Ducato Design achterkant Iveco Daily

Afwijkingen van kleurencombinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen van materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang door de fabrikant zijn voorbehouden.  
Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig.
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Design bestuurderscabine Fiat Ducato
met interieurdesign leer zand

Design bestuurderscabine Iveco Daily
met interieurdesign leer ivoor

Design bestuurderscabine
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Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Gigantische doorlaadruimte, inladen via twee buitenkleppen

Gasflessenkast

Extra, enorm groot vloerluik in de dubbele vloer in de kleedkamer

Netto hoogte 
tot 57 cm

BESTUURDERSZIJDE

Kelder in dubbele vloer met zeer grote bergruimte

EASY ENTRY – comfortabel buiten inladen, eenvoudig binnen uitnemen
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Groot luik in woonkamervloer bij de entree: met geopende XL-camperdeur 
comfortabel ook van buiten in te laden

liner-for-two I 53 op Fiat Ducato AL-KO met wielkast/stuurhoogte-
uitbreiding

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
extra buitenklep

liner-for-two I 53 op Iveco Daily 5,6 t met stuurhoogte-uitbreiding

liner-for-two I 53 L op Fiat Ducato AL-KO DA liner-for-two I 53 L op Iveco Daily 6,7 t

BIJRIJDERSZIJDE

Uw meerwaarde 
 + Centrale kelder in dubbele vloer met zeer grote, verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 50 cm (Fiat Ducato) resp. 57 cm (Iveco Daily)

 + Toegang van buitenaf via meerdere grote kleppen

 + Comfortabele toegang van binnenuit via twee enorme vloerluiken in de woonkamer

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte Fiat 36 cm; Iveco 33 cm), gemakkelijk in te laden ook door de XL-camperdeur via 
groot, opklapbaar vloerluik in de woonkamer

 + Extra diepe buitenbergruimte in de dubbele vloer (hoogte 63 cm, breedte 110 cm)

 + Volledig verwarmde kelder in dubbele vloer met warmteopslagfunctie met vloerverwarmingseffect
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Wandverwarmingseffect 
aluminium aan de binnenzijde van de wanden: warmteopslag en wandverwar-
ming tegelijkertijd, 1.000 maal betere warmtegeleiding dan traditionele houten 
binnenwanden

Alde warmwaterverwarming
met talrijke convectoren overal in de kelder van de dubbele vloer, in de woon-
kamer, in de scootergarage, in de bestuurderscabine en bij de toegangsdeuren. 
Warmtebooster onder bestuurdersstoel. Echte warmwatervloerverwarming in 
het zitgroepgedeelte

Alde warmwaterverwarming

Kelder in dubbele vloer
met vloerverwarmingseffect en echte 
warmwatervloerverwarming

Capaciteit
Verswatertank van 210 liter
Vuilwatertank van 155 liter 
2 x 80 Ah gel-accu 
(uit te breiden naar 3 x 80 Ah) of
1 x 90 Ah lithium-ion-accu (uit te breiden 
naar 2 x 90 Ah)

Waterafvoersysteem in de kelder in de dubbele vloer
ook buiten via de XL-camperdeur te bedienen. Grote inhoud van de vers- en 
vuilwatertanks, vorstvrij en met een gunstig zwaartepunt in de kelder van de 
dubbele vloer, waterafvoersysteem in dubbele vloer, watervoorziening via 
drukpompsysteem

Boordapparatuur

Elektrotechniek, watervoorziening, warmteopslagverwarmingstechniek
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Diep verzonken gasfleskast ‘easy change’
diep verlaagd, met eenhandsbediening van de klep, comfortabel verwisselen van 
de afzonderlijk toegankelijke gasflessen

Verwarmde technische componenten
In een Carthago camper worden koudegevoelige plekken tevens gericht ver-
warmd: alle technische componenten zoals tanks, accu's, opbergruimtes, entrees 
enzovoort. Dat garandeert een volledige werking ook bij zeer lage temperaturen

Accucentrale 
2 x 80 Ah gelaccu's in verwarmde kelder van dubbele vloer en accuhoofd-
schakelaar, optionele 90 Ah lithium-ion-accu inclusief accucomputer 
(uitbreidbaar) en apart touchscreen

Elektrocentrale
in scootergarage goed toegankelijk

149

ne
w

 g
en

er
at

io
n



Standaarduitrusting

met afstandsbediening in de hoofdsleutel voor gelijktijdige activering centrale 
vergrendeling en buitenverlichting

met telkens twee gasdrukveren en treklus, kan naar boven worden gezwenkt

inclusief radiatorrooster met dubbele chromen spijlen; bij Iveco Daily bovendien: in 
tegengestelde richting bewegende touringcar ruitenwisserinstallatie

met grote hoofd- en groothoekspiegel

met dubbele veiligheidsvergrendeling, elektrisch bedienbaar portierraam en lage 
instap

met extra sterke en stabiele deur, ruimere deurbreedte van 63 cm, groot deurven-
ster, dubbele veiligheidsvergrendeling, drie zeer robuuste stalen parallellogram-
scharnieren, geïntegreerd verduisterend vouwgordijn en rolhor tegen vliegen

‘Coming Home’-functie

Scootergaragekleppen

Full led koplampen

XL-camperdeur ‘Safetyluxe’ 

Busspiegel ‘Carthago best view’

Cabinedeur
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198 cm

met douchecabinedesign in donkere granietlook, indirect verlichte hoekzuil en 
douchewand met marmerdessin, een stahoogte van 198 cm in de douche en een 
extra staafdouche

met warm en koud water in scootergarage

met traploze dimfunctie (sfeerverlichting) in keukengedeelte inclusief keukenaanrecht, -lades en -bovenkasten

onder hefbed, in slaapstand afsluiting tegen koude uit de bestuurderscabineboven bestuurderscabine met ligoppervlak uit één stuk en ‘Carawinx’-slaapsysteem

Bad-/kleedkamer met wellness regendouche

Elektrisch verlaagbaar hefbed 

Handige buitendouche 

Omgevingsverlichting Elektrische centrale vergrendeling

Tegen kou beschermende schuifdeuren
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Uw meerwaarde

 + Effectieve bescherming tegen vlekken
Vloeistoffen dringen niet door in de materialen, 
daardoor kunnen de meeste vlekken probleemloos 
met een vochtige doek worden verwijderd

 + Hoge lichtechtheid

 + Slijtvast en gemakkelijk te onderhouden

 + Gordijnen en decoratieve kussenovertrekken 
uitwasbaar

 + Antibacteriële matrasovertrek

Interieurdesigns

Effectieve beschermingssystemen tegen vlekken beschermen uw stoffen

Ruime keuze – de stoffencollecties van Carthago

Collectie c-compactline c-tourer chic c-line chic c-line 
superior

chic e-line
chic s-plus liner-for-two 

Design epic casablanca epic casablanca linea  
moderna

linea  
progressiva

linea 
siena

linea nobile/ 
linea chiara

siena  
bicolor

An
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Barcelona (23)

Venezia

Cambridge

Rome

Te
xti

el
le

er
-

st
of

Malaga

Davos

De
el

s l
ee

r

Deels leer ivoor

Deels leer macchiato (23)

Deels leer ivoor supreme

Deels leer zand supreme

Le
er

Leer ivoor

Leer zand

Leer macchiato

Leer zand performance

Leer macciato performance

standaarduitrusting  ¢ als optie verkrijgbaar  – afhankelijk van het model niet leverbaar
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c-compactline Super-Lightweight | c-tourer Lightweight | c-tourer Comfort

chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two new generation
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ns

Meubelstoffering

De zitgroepen van de series c-compactline en c-tourer stralen met hun dynamische accenten een sportieve lichtheid uit. Dit wordt nog eens benadrukt door de moderne 
dubbele naden, die de hoge kwaliteitsnormen onderstrepen. Bij de collecties leer zand en leer macchiato zijn deze dubbele naden in contrasterende kleuren uitgevoerd.  
In de Malaga-collectie zorgt een extra biesje voor elegante contrasten.

De zitgroepen van de chic c-line- tot liner-for-two-series creëren een elegante huiskamersfeer. De randen van de kussens zijn afgewerkt met stijlelementen zoals biesjes 
of hoogwaardige dubbele naden. Bij de collecties leer zand en leer macchiato zijn deze dubbele naden in contrasterende kleuren uitgevoerd en met een biesje in dezelfde 
kleur gecombineerd. Bij de Malaga-collectie zorgen een biesje en een extra streep voor contrasten. De deels leer supreme-collecties combineren de zeer fraaie stoffen van 
de gerenommeerde Hitex®-weverij Rohleder met hoogwaardig leer. Voor high-end leer van topkwaliteit in de voertuigen staan de performance-collecties garant. Ze onder-
scheiden zich met hun uitgebreide maatregelen voor isolatie van de gewatteerde leren inzetstukken in ambachtelijke stijl.
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Cambridge

VeneziaBarcelona (23)

* Meubelstoffering en accentstof afhankelijk van de serie

Interieurdesigns*

Deels leer ivoor supreme Deels leer zand supreme

Deels leer macchiato (23)Deels leer ivoor

Zeer hoogwaardige leer-stofcombinatie:
leer van uitstekende kwaliteit, accentstof met vuilwerende bescherming tegen vlekken

Zeer hoogwaardige antara-stofcombinatie:
antara met uiterst effectieve antivlekkenbehandeling ‘Teflon Repel’, accentstof met vuilwerende bescherming tegen vlekken

Rome
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DavosMalaga
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Leer macchiato

Leer macciato performance

Leer zand performance

Leer zandLeer ivoor

Zeer hoogwaardige textielleer-stofcombinatie:
bijzonder duurzaam textielleer in softnappa kwaliteit, accentstof met vuilwerende bescherming tegen vlekken

Zeer hoogwaardige leren bekledingen:
stijlvol gecombineerd leer, uitstekende kwaliteit
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Het Carthago premium-DNA

Meer dan een goed gevoel
Innovatief denken, oog voor detail, extravagante oplossin-
gen en de voortdurende focus bij ontwikkeling op wat nuttig 
is in de praktijk, de perfecte combinatie van lichte hightech 
constructiematerialen, intelligente verwerking en pioniers-
geest. Dat zijn de ingrediënten voor ons uniek totaalconcept 
voor campers.

Deze zijn diep verankerd in ons Carthago premium-DNA. 
Niet alleen een stimulans, maar tevens een verplichting. Het 
Carthago premium-DNA is onze waardepropositie aan iedere  
Carthago-klant en vat samen wat kenmerkend is voor onze 
campers. En ze geeft tegelijkertijd weer, waarin een Carthago   
betreft campers van de Liner-premiumklasse. Want in iede-

re ontwikkelings- en fabricagestap komt onze ervaring van 
meer dan 40 jaar  tot uitdrukking. Wij vinden dat alleen het 
beste goed genoeg is voor uw comfort en uw veiligheid! De 
door ons gebruikte materialen, verbindingstechnieken en de 
eisen die we aan het gewicht en de stabiliteit ervan stellen, 
vertonen veel overeenkomsten met de vliegtuigtechniek.

Zo kunnen wij u maximale levensduur en waardevastheid, 
veiligheid, bescherming en comfort bieden. Zo wordt elke 
Carthago-camper iets bijzonders. Zo is iedere Carthago een 
synoniem voor exclusiviteit en kwaliteit. Of kort gezegd, 
Carthago staat voor ‘dé camper’.

Evenwichtig. Optimaal verdeeld.

Carthago laadvermogen 
& Weight and Balance

Ruimte gegarandeerd.

Carthago kelder in 
dubbele vloer met 
enorme bergruimte

Duurzaam. Zeer stabiel.

Carthago 
carrosseriebouw 
uit de Liner-
premiumklasse
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Een behaaglijk gevoel –  
het hele jaar door.

Carthago verwarmings- 
en aircotechniek

Uniek. Onmiskenbaar. 
Extravagant.

Carthago personality

Veilig onderweg.

Carthago zichtconcept 
in bestuurderscabine 
met beste testscore
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Draagbalk

Draagbalk

GVK RTM GVK

Carthago verlaging van de scootergarage
Lage positie van de scootergarage betekent maximale laadruimte en minimale moeite 
bij het inladen. De wand-bodemverbinding met extreem draagvermogen dankzij vorm-
gesloten gelijmde draagbalken maken een belasting tot 450 kg mogelijk.

Carthago dak-wandverbinding
De voor Carthago karakteristieke dakronding is niet alleen onmiskenbaar designelement, 
maar ondersteunt met de hierin verwerkte draagbalk in belangrijke mate de carrosse-
riestijfheid. En dit zonder enige koudebrug. Een ander veiligheidsvoordeel: verminder-
de zijwindgevoeligheid.

Carthago bodemplaat
Biedt algehele bescherming rondom. Onder- en bovenzijde zijn gemaakt van GVK, 
daartussen bevindt zich een isolatiekern van RTM-hardschuim. De bodemplaat is zeer 
stabiel en levenslang tegen vocht en rot beschermd.

Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

Toptechnologie ontleend aan de vliegtuigbouw
In een Carthago carrosserie zijn de verbindingen sterk en duur-
zaam. Waar anderen schroeven, gebruiken wij hightech. Een 
door draagbalken verstevigde carrosserie en speciale lijm-
technieken creëren naast een optimale stabiliteit tevens een 
duidelijk veiligheidsvoordeel. 

Zo werkt de draagbalk voor de verbinding van vloer en zijwand 
in geval van nood ook als bescherming bij zijwaartse botsin-
gen. Door het gebruik van technieken uit de vliegtuigbouw is 
de carrosserie echter niet alleen zeer stabiel, maar tegelijker-
tijd ook licht en torsiestijf.

tot 450
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Alu
Klimaat-
wandbekledingRTM

GVK RTM Alu

KoudestopDraagbalk Alu

Carthago zijwandopbouw
Aluminium niet alleen op de buitenzijde van de wand, maar ook op de binnenwand 
is noodzakelijk voor efficiënte warmteopslag. Daardoor ontstaat het voor Carthago 
karakteristieke aangename binnenklimaat. De gelijkmatige warmtestraling werkt als 
een wandverwarming.

Uw meerwaarde
 + Carrosserieverbinding met uiterst stabiele 
draagbalken

 + Hoge levensduur en waardebehoud
gedurende vele jaren

 + Perfecte isolatie en warmteopslag

 + Hoogste carrosseriestabiliteit
en torsiestijfheid, de belangrijke bijdrage aan het 
rijcomfort en de rijveiligheid

 + Laag eigengewicht
door zelfdragende carrosserieconstructie

 + 100 procent houtvrije carrosserie
rot niet mogelijk – ook niet op de lange termijn

Carthago dakopbouw
Buitenzijde van GVK betekent bescherming tegen hagel, binnenzijde van aluminium 
betekent tegelijkertijd bescherming tegen blikseminslag. In de winter fungeert de 
aluminium binnenzijde ook als warmteopslagmedium.

Carthago bodem-wandverbinding
Wordt aan beide zijden door een zeer stabiele draagbalk gerealiseerd. Deze wordt 
zoals in de vliegtuigbouw over de volledige lengte vormgesloten verlijmd. In geval van 
nood functioneert deze balk als bescherming bij zijwaartse botsingen. Een geïntegreer-
de koudebrugstop voorkomt op betrouwbare wijze iedere koudebrug.
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Carrosseriebouw van de Liner-premiumklasse

Duurzaam, veilig en waardevast
De Carthago carrosseriebouw richt zich consequent op de 
wensen van de Carthago rijders: langdurig zorgeloos reizen 
en behoud van waarde. Daarom staat duurzame kwaliteit bij 
ons hoog in het vaandel. GVK en aluminium op de plaatsen 
waar deze materialen effectief zijn. Voor uw veiligheid en voor 

uw comfort ook bij hagel, regen, bliksem en koude. De unie - 
ke carrosserieverbinding via uiterst stabiele draagbalken  
garandeert een zo groot mogelijke torsiestijfheid. Kwaliteit,  
die u voelt – reis na reis, jaar na jaar.

Geteste bliksembescherming
Aluminium aan de binnenkant van dak en wanden heeft een beschermende werking: 
kooi van Faraday. Extra bliksemafleiders in het onderstel * verhogen deze bescher-
ming enorm. De bliksemtest heeft het bewezen: een Carthago carrosserie biedt 
aangetoonde bescherming tegen blikseminslag!

Blikseminslag
Bij normaal GVK-dak met houten/GVK binnenkant.

Zi
jw

an
d

Aluminium

Chassis

Bodemplaat

Extra bliksemafleiders 
van de carrosserie 
naar het onderstel* 

* vanaf serie chic c-line160
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Uw meerwaarde 
 + Effectieve bliksembeveiliging, getest

 + Bescherming tegen hagel en vocht

 + 10 jaar garantie op waterdichtheid

 + Reparatievriendelijk in geval van schade

 + Bescherming tegen steenslag en klemrijden

Bescherming tegen steenslag/klemrijden
De GVK-bodemonderkant biedt permanente bescherming tegen steenslag, verrotting 
en vocht. Jarenlang – zonder speciaal onderhoud! De verlaagde uitvoering van de 
scootergarage dient tegelijkertijd als bescherming tegen klemrijden en beperkt schade 
bij een botsing.

Bescherming tegen vocht
De Carthago carrosserie zorgt voor een echte bescherming rondom. Haar constructie 
beschermt tegen inwerking van vocht. Op deze belofte geven wij een garantie op 
lekkage van tien jaar.

Hagelbestendig
Dankzij glasvezelversterkt kunststof dak. Hierdoor betaalt u minder premie bij uw 
verzekering. En wat bijzonder is: de bescherming tegen blikseminslag blijft door de 
aluminium binnenkant van het dak bestaan.

Reparatievriendelijk
Bij de ontwikkeling van de carrosseriedelen wordt waar dit mogelijk is op segmentering 
gelet. Dit maakt vervanging in geval van schade gemakkelijker en bespaart kosten. Zo 
zit er bijvoorbeeld op iedere achterzijde een afzonderlijk vervangbare achterbumper.
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Kelder in dubbele vloer met zeer grote bergruimte

Meer ruimte voor uw vakantie
In een camper kan men nooit te veel bergruimte hebben! 
Daarom wordt bij de ontwikkeling van de Carthago-integraal-
campers veel aandacht geschonken aan de bergruimte.

Al meer dan 40 jaar richten we ons bij de ontwikkeling con-
sequent op de individuele behoeften van camperaars en dat 
is duidelijk te zien aan de Carthago bergruimte-oplossingen. 
Voor een optimaal gebruik in de praktijk telt niet alleen het vo-
lume. De bergruimte moet ook gemakkelijk toegankelijk zijn bij 
het in- en uitladen en moet vorstbestendig zijn.

De integraalcampers van Carthago bieden dankzij de unie-
ke kelder in de dubbele vloer en veel extra diepe bergruimtes 
veel plaats voor al uw vakantiebagage! Volumineuze bagage 
zoals campingmeubels en ski's kunt u perfect kwijt in de door-
laadruimte in het midden. Via een aantal grote buitenkleppen 
kan de dubbele vloer comfortabel van buitenaf worden ingela-
den. Grote opklapbare vloerluiken in het woon- en keukenge-
deelte bieden van binnenuit gemakkelijk toegang tot de extra 
diep verzonken opbergruimtes. Daarnaast fungeert de kelder 
in de dubbele vloer ook als warmteopslagsysteem zodat uw la-
ding tegen vorst beschermd is.

Uw meerwaarde
 + Grootste bergruimte in zijn klasse

 + Unieke, zeer grote kelder in dubbele vloer

 + Comfortabele toegang van buitenaf en binnenuit, ‘EASY ENTRY’: buiten inladen, binnen uitnemen

 + Bergruimte verdiept, waardoor veel praktisch bruikbare hoogte ontstaat

 + Bergruimte verlaging uitgevoerd in originele opbouw constructie, daardoor de hoogste stabiliteit en volledige isolatie

 + Alle opbergruimtes kunnen volledig benut worden , geen beperking door ingebouwde technische componenten

 + Weight and balance-gewichtsoptimalisatie meer laadvermogen door maximaal bruikbare aslasten en uitgebalanceerde 
gewichtsverdeling tussen voor- en achteras

De inhoud van de opbergboxen is gelijk aan die van de opbergruimte in de dubbele vloer (afhankelijk van het model)162
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ca. 1.280 l bergruimte in dubbele vloer!  

(hier als voorbeeld chic c-line I 4.9 LE)

Dubbele vloer met toegang via buiten- en binnenkleppen (volume ca. 1.280 liter)

Toegang tot dubbele vloer via buitenklep

Toegang tot dubbele vloer van binnenuit (zitbankklep en vloerluik)
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4a
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2b

6
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2b 5

4b

Scootergarage met grote binnenhoogte door 
verlaagde vloer, toegang aan twee kanten via twee 
grote scootergaragedeuren aan bestuurders- en 
bijrijderszijde 

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Inhoud eenvoudig binnen uit de opbergruimte nemen via opklapbare 
zitbankklep van de L-zitgroep met gepatenteerd beslag

Vloerluik met opbergbox (42 cm netto diepte) in de verwarmde dubbele vloer 
in de woonkamer

Garageberging 
achterin tot  

450 kg 
belaadbaar

Netto hoogte 
tot 78 cm

Gasflessenkast

Kelder in dubbele vloer met zeer grote bergruimte

EASY ENTRY – comfortabel buiten inladen, eenvoudig binnen uitnemen
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78 cm
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alle gegevens zijn afhankelijk van het model

Grote, extra bergruimte in de dubbele vloer met aparte buitenklep

Groot luik in woonkamervloer bij de entree: met geopende XL-camperdeur 
comfortabel ook van buiten in te laden

Comfortabel inladen van de bergruimte in de dubbele vloer via grote 
buitenklep

Comfortabel uitnemen van de inhoud via opklapbare zijzitbank

Uw meerwaarde 
 + Kelder in dubbele vloer met zeer grote verwarmde bergruimte, netto hoogte tot 78 cm

 + Toegang van buiten via meerdere grote kleppen

 + Toegang van binnen via de zitbankklep van de L-zitgroep, opklapbare zijzitbank en het groot vloerluik in de woonkamer

 + Grote, centrale doorlaadruimte (binnenhoogte tot 22 cm) met verlaagde bergruimte (netto hoogte tot 46 cm), gemakkelijk in 
te laden, ook van buitenaf door de XL-camperdeur via groot, opklapbaar vloerluik in de woonkamer

 + Warmteopslagfunctie: volledig verwarmde kelder in dubbele vloer met vloerverwarmingseffect
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Eenvoudig inladen
van een Pedelec door inschuifsysteem met inhangbare oprijrails

Pedelec-scootergarage
leverbaar voor de series c-tourer tot chic e-line met queensbed

Carthago Pedelec-scootergarage

Het garagewonder voor modellen met queensbed met uitbreiding van de 
laadhoogte tot 124 cm
Uw grote fiets of Pedelec past niet in de garage achterin de 
camper?

Bij Carthago is dit ook bij de modellen met queensbed geen 
probleem. Zo eenvoudig is het: achterbed van buitenaf met 
één handbeweging omhoog klappen, tweewieler in de gara-
ge parkeren, achterbed weer laten zakken. De Carthago truc: 

in de vloer bevindt zich een uitsparing voor het wiel. Alles 
goed vastsjorren en klaar is kees. In combinatie met de op-
klapbare bedbodem zijn stuurhoogtes tot 124 cm mogelijk. 
Van binnen is het bed dankzij de lage stand echter op elk ge-
wenst moment gemakkelijk toegankelijk. Opnieuw een van de 
vele fantastische ideeën van Carthago. En omdat dit idee zo 
geweldig is, hebben we er meteen patent op aangevraagd. (1)

166



124 cm
124 cm

Ca
rt

ha
go

 p
re

m
iu

m
-D

N
A

Uitbreiding van de laadhoogte 
door eenvoudig met één hand omhoogklappen van het achterbed binnen en de  
extra verlaagde bodemkuip

Dus stuurhoogte tot 124 cm mogelijk

Uw meerwaarde 
 + Gepatenteerd(1): Carthago Pedelec-scootergarage

 + Verhoogde binnenhoogte
van de Pedelec-scootergarage in de modellen met 
queensbed tot 124 cm

 + Ondanks lage bedinstap
tweewieler met stuurhoogte tot 124 cm in garage 
achterin vervoerbaar, uitladen bij slapengaan niet nodig

 + Innovatieve oplossing
met eenvoudige bediening

 + Afdekplaat voor bodemkuip,  
daardoor ook als extra opbergruimte met vlakke 
garagevloer bruikbaar
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Carthago laadvermogen en Weight and Balance

Meer veiligheid en comfort door optimale gewichtsverdeling
Geen angst voor de weegbrug: een Carthago heeft zelfs laad-
vermogen voor grote bagage! Een groot laadvermogen is bij 
de bouw van elke nieuwe Carthago een belangrijke eis. Want 
laadvermogen vormt de basis voor maximaal comfort, onaf-
hankelijkheid en veiligheid tijdens het reizen. Het is dan ook 
een logisch onderdeel van het Carthago premium-DNA. Een 
coherente gewichtsverdeling is voor een Carthago dan ook 
vanzelfsprekend. Robuuste onderstellen met twee of zelfs drie 
assen vormen de basis en bieden verschillende oplossingen 
voor verschillende wensen. 

Uitgekiende afstanden tussen voor- en achteras zorgen voor 
een gunstige gewichtsverdeling, het benutten van de maxima-
le aslasten en hebben tegelijkertijd een veilig en betrouwbaar 
rijgedrag tot gevolg. Intelligente lichtgewichtbouwtechnologie 
reduceert het eigengewicht. Carthago betekent ook reizen zon-
der inleveren als het gaat om het laadvermogen, want vakan-
tiegangers hoeven zichzelf zelfs op lange reizen geen beperkin-
gen op te leggen: hun dierbare spullen van kleding tot Pedelecs 
nemen ze gewoon mee in de zee aan bergruimte. En dan blijft 
er in de Carthago nog voldoende laadvermogen over voor va-
kantiesouvenirs.

Maximaal resterend laadvermogen – prachtig in balans* 

(hier als voorbeeld chic c-line I 4.9 LE)

Achterasbelasting 
tot 

2.500 kg

Voorasbelasting 
tot 

2.100 kg
geoptimaliseerde wielbasis voor een 

uitgebalanceerd laadvermogen

* Resterend laadvermogen per as afhankelijk van de uitrusting van het voertuig168
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Uitgebalanceerde gewichtsverdeling
Veel bergruimte en voldoende laadvermogen alleen zijn niet genoeg. Bij Carthago 
worden op het model afgestemde wielbasisvarianten toegepast. Het resultaat is een 
optimale gewichtsverdeling tussen de voor- en de achteras – voorwaarde voor een 
praktisch gebruik van de opbergruimte.

Uw meerwaarde
 + Reiscomfort
geen beperkingen voor de vakantiebagage en 
optimaal gebruik van de enorme bergruimte in de 
Carthago-camper die alle records breekt

 + Weight and balance-gewichtsoptimalisatie
meer laadvermogen door uitgebalanceerde gewicht 
tussen voor- en achteras

 + Een aantal verschillende gewichtsuitvoeringen
leveren voor elk model en elke uitrusting een ander 
resterend laadvermogen op

 + Maximale veiligheid onderweg
geen risico door overbelading en te zwaar belaste 
componenten, veilig rijgedrag

De dubbele vloer van Carthago
draagt samen met de uiterst stabiele zelfdragende carrosserie bij aan maximale stabi-
liteit en torsieweerstand, en dit bij een uiterst gering gewicht. Bij de lichtgewichtmo-
dellen wordt uitsluitend het verlaagd AL-KO chassis ‘special light’ gebruikt. Resultaat: 
minimaal eigengewicht – maximaal laadvermogen.

Wat de pers over ons zegt
“Tijdens de test heeft de c-compactline I 141 LE zich bewezen 
op het gebied van woonplezier en handigheid in gebruik. Ande-
re pluspunten zijn de winterbestendige opbouw met dubbele 
vloer, de nauwkeurig geconstrueerde meubels, de hoge kwaliteit 
en het resterend laadvermogen. Al met al is de integraalcamper 
met buscamperafmetingen een reisgenoot met een behaaglijke 
woonsfeer en een chique outfit voor veeleisende en draagkrach-
tige klanten.”

Camper & Caravan april 2020,
c-compactline Super-Lightweight I 141 LE

“Bij hem staat veiligheid voorop! Een rustgevende gedach-
te, die op zijn beurt goed samengaat met de feel-good sfeer 
in het interieur. [...] Zo rijdt hij: voor zo'n grote camper is hij 
verrassend goed handelbaar. Onze expert op het gebied van 
rijdynamiek, Tim Dahlgaard, is overtuigd na het uitvoeren 
van zijn uitgebreide testprogramma dat o.a. bestaat uit de 
‘elandtest’, slalom en tien noodstoppen vanaf 100 km/u: de 
Carthago rijdt heel veilig. De remmen vertonen nauwelijks fa-
ding, het ESP-systeem en het chassis zijn nagenoeg perfect 
op elkaar afgestemd. [...] Het chassis reageert alert en dempt 
uitstekend, de nieuwe elektrische stuurbekrachtiging zorgt 
voor een goed wegcontact. Wat hierbij helpt, is dat de ver 
naar beneden doorgetrokken voorruit garant staat voor een 
goed zicht naar voren. De geluidshinder tijdens het rijden is 
ook laag.”

AutoBild Reisemobil juni 2022,
chic c-line I 4.9 LE
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Gerichte verwarming bestuurderscabine
Bij alle integrale modellen wordt het voorste gedeelte van het dashboard gericht 
verwarmd. De dubbelschalige voorbouw functioneert daardoor als paneelverwar-
ming. Dit garandeert een aangename temperatuur in het woongedeelte van de 
bestuurderscabine zonder koude luchtstroom vanaf de voorruit.

Carthago vloerverwarmingseffect
Talrijke warmeluchtopeningen en warmtecirculatiekanalen in de gehele isoleren-
de dubbele vloer garanderen een gelijkmatige warmteverdeling. Dit warmtekus-
sen straalt van onderen op de woonkamervloer en verwarmt deze aangenaam. In 
een Carthago heeft u altijd warme voeten.

Carthago verwarmings- en klimaatechniek

Zo gezellig en comfortabel als thuis
We kunnen geen reden bedenken waarom een goed bin-
nenklimaat onderweg niet nodig zou zijn, wanneer en waar-
heen u ook reist. Daarom biedt een Carthago het hele jaar 
door comfort dankzij geraffineerde technieken zoals warmte-
reflecterende wanden, gericht verwarmde boordtechniek of 

warmtecirculatie door de gehele opbergruimte in de dubbe-
le vloer. Dat creëert zowel 's zomers als 's winters de beste 
omstandigheden voor een echt aangenaam binnenklimaat. 
Want wat in de winter isoleert en verwarmt, werkt omge-
keerd in de zomer tegen de hitte.
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Uw meerwaarde 
 + Aluminium binnenwanden
= 1.000 maal betere warmtegeleiding dan traditionele 
houten binnenwanden

 + Winterbestendige camper
met comfort het hele jaar door

 + Vloerverwarmingseffect
altijd warme voeten

 + Geen storende tochtverschijnselen
dankzij koudestop op kritieke plaatsen

 + Gelijkmatige warmteverdeling
en -verspreiding door aluminium binnenwand

 + Warmteopslageffect
en efficiënte isolatie reduceren gasverbruik

 + Gerichte verwarming
van alle technische componenten verzekert de 
werking ervan

Carthago wandverwarmingseffect
Het aluminium op de binnenzijde van de wanden slaat de opgenomen warmte op 
en geeft ze gelijkmatig weer af. Hierdoor ontstaat een zeer aangenaam wandver-
warmingseffect. Aluminium geleidt warmte 1.000 maal beter dan conventionele 
binnenwanden van hout.

Verwarmde technische componenten
In een Carthago camper worden koudegevoelige plekken tevens gericht ver-
warmd: alle technische componenten zoals tanks, accu's, opbergruimtes, entrees 
enzovoort. Dat garandeert een volledige werking ook bij zeer lage temperaturen.
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Carthago zichtconcept in bestuurderscabine

Een ding is veilig en zeker: Carthago
Zicht is veiligheid: met een integraalcamper van Carthago heeft 
u een goed overzicht over de weg. Het unieke Carthago zicht-
concept in de bestuurderscabine biedt u compleet nieuwe 
perspectieven en een echt Liner-rijgevoel. De speciale zitpositie 
tijdens het rijden, de extra grote zichthoeken naar boven en 
naar beneden, de diep naar beneden doorgetrokken voorruit 
en het steil naar voren hellend dashboard maken oogcontact 
met het wegdek al na 2,77 meter* mogelijk. Als het regent, 
ondersteunt het optimale wisveld de ruitenwissers. De  

grote busspiegels ‘Carthago best view’ zorgen voor een uit-
stekend zicht naar achteren. Het verlaagde AL-KO chassis met 
veiligheidsonderstel met grote spoorbreedte verlaagt het 
zwaartepunt en zorgt voor betrouwbare grip op de weg. De 
kelder in de dubbele vloer maakt de uiterst stabiele opbouw 
nog eens extra stijf – in deze veiligheidscarrosserie bent u op-
timaal beschermd. Hierbij komt standaard het omvangrijke 
Carthago-veiligheidspakket.

Busspiegel ‘Carthago best view’
Busspiegelsysteem aan de zijkant met grote hoofdspiegel en extra groothoekspiegel – 
perfect zicht naar achteren, geen dode hoek.

Rijveiligheid
Carthago neemt het voortouw op het gebied van rijveiligheid. De moderne veilig-
heids- en comfortsystemen van de Fiat Ducato en het AL-KO verlaagd chassis worden 
aangevuld met Carthago's eigen veiligheidstechnieken. Carthago is de eerste en enige 
camperfabrikant met een gekeurd en door de TÜV gecertificeerd camperrijcomfort.
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* op Fiat-chassis

Maximaal zicht naar boven
Vergroot blikveld door hoge voorruit (zicht op stoplicht).

Carthago zichtveld rondom in bestuurderscabine
Perfect overzicht tijdens het rijden – meer veiligheid voor u. Maximale zichthoek naar 
beneden en boven. Perfect zicht naar achter en opzij.

Uw meerwaarde 
 + Beste score in vergelijkende test met andere 
integrale campers*

 + Maximaal zicht naar boven
vergroot blikveld door hoge voorruit (zicht op 
stoplicht)

 + Beste testscore voor zicht naar voren*

in de vergelijkende test met andere integrale campers 
van concurrenten: zicht op het wegdek al na 2,77 m 
in de Carthago. Perfect ergonomisch cockpitdesign, 
steil naar voren hellend dashboard en laag doorlo-
pende voorruit

 + Geoptimaliseerd wisserveld op de voorruit
groter gezichtsveld bij regen

 + Busspiegel ‘Carthago best view’
voor een maximaal gezichtsveld naar achteren

 + Omvangrijk standaard veiligheidspakket
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De Carthago verlichtingstechnologie en het v-face ontwerp. Vanaf de chic c-line-serie imponeren de standaard Carthago full-led koplampen door design en lichtsterkte.

Carthago personality

Toonaangevend exterieurdesign
Markant, duidelijk herkenbaar, uniek: een Carthago is HET 
gezicht in de menigte. En is zo persoonlijk als zijn eigenaar. 
Het evoluerende Carthago design zet maatstaven, ook buiten 
de camperbranche. Vorm en functie vormen samen een per-
fecte symbiose. Krachtige grille en elegant vooraanzicht, mooi 
gevormde afgeronde overgang van de zijwanden naar het dak, 
contrasterende dorpelstrips en een stoere achterzijde – dit 

alles vormt samen met de onopvallende decoratie de karak-
teristieke Carthago uitstraling met harmonische vormen en 
vloeiende lijnen. Elk detail is doordacht. Opbouwramen en 
kleppen zijn vlak in de zijwand geïntegreerd. Zelfs de tankklep 
van de integrale camper is vlak ingebouwd. De finishing touch 
zijn de achterlichten – met Carthago C-branding in led.

Carthago campers

buitendesign
1

Plaats
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Uw meerwaarde 
 + Markant en duidelijk herkenbaar buitendesign

 + Elegant en dynamisch
door driedimensionale vormen en rondingen

 + Individuele uitstraling
door uniek designconcept

 + Vlakke carrosserie
door onzichtbaar verzonken scharnieren en vlak 
geïntegreerd tankklepje

Deuren en kleppen: alle scharnieren van deuren en kleppen zijn onzichtbaar verzonken 
in het frame. Dat resulteert in een gelijkmatige uitstraling en gemakkelijke reiniging.

Het tankklepje is bij de integrale campers van Carthago vlak ingebouwd.

De Carthago dakronding: een Carthago-camper roept emoties op door het unieke 
en elegante design zoals de voor het merk karakteristieke dakronding. Als bijkomend 
voordeel verhoogt deze tevens de torsiestijfheid van de carrosserie en vermindert de 
zijwindgevoeligheid. Ontwerp en praktisch nut zijn perfect gecombineerd!

De GVK-achterzijde vanaf de chic c-line-serie doet denken aan een bus en zet met zijn sportief-elegante look maatstaven wat betreft ontwerp.
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Led-lichttechniek
Helder leeslicht of gezellige sfeerverlichting, traploos dimbaar* – de Carthago led-lichttechniek maakt het allemaal mogelijk. Talrijke lichtspotjes op de juiste plaatsen en de effect-
volle, indirecte verlichting zorgen voor indrukwekkende effecten. En dat allemaal op een stroombesparende en duurzame manier.

Carthago personality

Toonaangevend interieurdesign
Bij de verkiezing van de Camper van het Jaar wordt Carthago 
steeds opnieuw als duidelijke favoriet in de disciplines design van 
buitenzijde en interieur genoemd. Voor ons is dit een bevesti-
ging van ons ontwerpconcept en tevens een stimulans. Bij 
Carthago gaan we bij alle ontwikkelingen, de keuze van de 
gebruikte materialen en de verwerking ervan uiterst 

zorgvuldig te werk. Met veel liefde en persoonlijke betrokken-
heid die gaat tot in de kleinste details. Het resultaat is de 
bijzondere Carthago woonfascinatie. Een aangenaam gevoel 
dat u al ziet, merkt en voelt zodra u nog maar één stap in 
een Carthago camper zet.

Ergonomisch perfecte kussens
Maak het uzelf comfortabel! Schuim van de beste kwaliteit en bekleding met een 
speciale, vuilafstotende behandeling zijn essentieel om comfortabel te zitten en te 
ontspannen.

Gewoon elegant: het Carthago dashboard 
De chique lederen bekleding van het dashboard, in combinatie met hoogwaar-
dige luchtopeningen, benadrukken de pure exclusiviteit. Kleur afgestemd op het 
interieurdesign van de serie.

* vanaf de serie chic c-line

Carthago campers

Interieurdesign
1

Plaats
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Hoogwaardig hang- en sluitwerk
In een Carthago zijn het hang- en sluitwerk, de klepuitzetters, lades, deurklinken 
van hoge kwaliteit zoals bij u thuis. De eisen die we stellen op het vlak van kwaliteit, 
levensduur, werking en exclusief design drukken hun stempel op de keuze van deze 
onderdelen.

Meubels uit de eigen timmerwerkplaats
Stuk voor stuk zorgvuldig vervaardigd en gemonteerd – niets wiebelt of klappert. 
Dankzij de dubbele verbindingstechniek ‘Durafix’ zeer robuust en ontworpen om lang 
mee te gaan.

Meer dan slechts een vleugje luxe 
De lederuitvoeringen ‘macchiato performance’ en ‘zand performance’ met ruitpatroon doen denken aan exclusieve jachten. Modellen op Mercedes-Benz Sprinter chassis combi-
neren ook het voor Carthago typische leren dashboard met het moderne MBUX infotainmentsysteem met 10,2" (optioneel).

Uw meerwaarde 
 + Meubelproductie in eigen Carthago-meubelmakerij

 + Stabiele dubbele verbindingstechniek ‘Durafix’, geschroefd en met pennen vastgezet

 + Geen knarsen en klepperen tijdens het rijden, geluidsdemping door speciale demping tegen klepperen

 + Uitzetters, scharnieren en laden in massieve huishoudelijke kwaliteit

 + Zitcomfort, ook op lange reizen, dankzij de ergonomisch gevormde kwaliteitsbekleding

 + Indirecte verlichting met led-technologie zorgt voor prettig licht

177



Aguti
www.aguti.com

Alois Kober GmbH
www.alko-tech.com

Onze sterke partners
Eersteklas partners voor eersteklas kwaliteit
Een sterrenkok gebruikt voor zijn eersteklas menu uitsluitend 
de beste ingrediënten. Hetzelfde geldt voor een camper uit de 
topklasse: wij gebruiken uitsluitend de allerbeste componen-
ten. Voor uw Carthago hebben wij sterke partners uitgekozen 
– sterk in prestatie, sterk in kwaliteit, sterk in service.

Zodat u van uw vakantie in een Carthago even ontspan-
nen kunt genieten als van een sterrenmenu. Wilt u van uw 
Carthago uw persoonlijk droomvoertuig maken? Dan advise-
ren we originele Carthago-accessoires meteen in de fabriek  
te laten monteren. 

Aguti-stoelen zijn multitalenten op het gebied van comfort, veiligheid en ergonomie. Ze zijn speciaal afgestemd op de 
behoeften van camperrijders en voldoen aan alle eisen die aan reizen en het leven op reis worden gesteld. Omdat de 
contactvlakken aan de menselijke anatomie van benen en rug zijn aangepast, staan de stoelen garant voor een gezon-
de zithouding en optimale lichaamsondersteuning.

Carthago vertrouwt op innovatieve AL-KO technologie zoals het AMC-chassis met stabilisatorstangvering en onafhan-
kelijke wielophanging voor meer comfort en veiligheid en de sterke, thermisch verzinkte AL-KO lichtgewicht technolo-
gie voor meer opbergruimte en meer laadvermogen. Maar ook op de innovatieve en moderne hydraulische steun- en 
luchtveersystemen met intuïtieve bediening.
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DOMETIC
www.dometic.com

alphatronics – groot in details
www.alphatronics.de

Alle televisies in uw Carthago-camper worden door alphatronics in Neurenberg geproduceerd. Dit zorgt voor een constante 
hoge kwaliteit, zodat aan uw verwachtingen van een betrouwbaar mobiel televisietoestel wordt voldaan. De kwaliteitsbe-
lofte ‘Made in Germany’ geldt niet alleen voor de vervaardiging van de toestellen, maar begint al bij de ontwikkeling. Met 
een eigen ontwikkelingsafdeling houdt het bedrijf continu een vinger aan de pols. Al jaren overtuigt het zijn klanten met 
innovaties voor mobiele toepassingen.

De 10-serie van DOMETIC – slim bedacht, cool gemaakt. De nieuwe 10-serie van Dometic verlegt de grenzen voor 
mobiele koelkasten in alle opzichten: dubbelzijdig deurscharnier voor toegang van twee kanten, aluminium deur-
grepen over de volle hoogte van de koelkast, intuïtieve bediening met TFT-display en de beste koelprestaties in zijn 
klasse! 
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Teleco
www.telecogroup.com

Super B
www.super-b.com

Carthago vertrouwt op Super B voor lithiumaccu's. De hoogwaardige lithiumaccu's bieden een enorme hoeveelheid 
energie en zijn veel lichter. Bovendien zijn ze eenvoudig te installeren en aanzienlijk duurzamer dan andere accu's. De 
Epsilon accu is speciaal ontwikkeld voor gebruik in campers. Dankzij het eigen intelligente accumanagementsysteem 
(BMS) en de Bluetooth-functionaliteit bent u altijd op de hoogte van de actuele accustatus en de hoeveelheid be-
schikbare energie. Geniet van een grote onafhankelijkheid en een optimaal comfort tijdens uw reis met Carthago en 
Super B.

Onze sterke partners

De Teleco Group is een van de toonaangevende bedrijven in Europa voor camping- en recreatievoertuigenaccessoires. 
Teleco staat voor kwaliteitsproducten op het gebied van satellietsystemen, tv-toestellen, airconditioningsystemen 
en generatoren. Met name de satellietsystemen en televisietoestellen maken indruk door hun hoge kwaliteit, nauw-
keurigheid en innovatieve technologie. Meer dan 40 jaar ervaring en een uitgebreid Europees servicenetwerk maken 
Teleco tot een betrouwbare partner. Daarom vertrouwt Carthago op de satellietsystemen van dit bedrijf.
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Thule
www.thule.com

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
www.truma.com

Wijzigingen in constructie en uitrusting, alsook fouten voorbehouden. De gegevens over leveromvang, uiterlijk en capaciteit komen overeen met de kennis op het tijdstip van de druk. Mochten tijdens het 
seizoen productbenamingen door onze leveranciers worden gewijzigd, behouden wij ons de levering van een gelijkwaardig type voor.

Reizen met uw recreatievoertuig betekent vrijheid. U kunt op elk gewenst moment de sleutel in het contact omdraai-
en en vertrekken, waarheen u maar wilt. U kunt stoppen op de mooiste plekjes en volop genieten van het buitenle-
ven. Een Thule-luifel is de perfecte manier om een plek naast uw voertuig te creëren die bescherming biedt. Ontdek 
ook onze Smart Blocker, tenten, fietsendragers en nog veel meer!

Kampeerders in hart en nieren trekken er in elk jaargetijde op uit. Dankzij de Truma-verwarmingssystemen hebben  
ze altijd het hun vertrouwde comfort bij zich. De combiverwarmingssystemen combineren twee functies in één toe-
stel. Ze verwarmen zowel het interieur als het water. Afhankelijk van het model werken de combiverwarmingssyste-
men op gas, stroom, diesel of een combinatie hiervan. Ontdek nu de volgende generatie van onze Truma Combi D!
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www.carthago.com
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Na de deadline voor de redactie van dit drukwerk, in juli 2022, kunnen er zich tijdens het modeljaar nog wijzigingen voordoen. De fabrikant behoudt zich het recht voor noodzakelijke  
wijzigingen in de constructie en vorm aan te brengen, voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Wijzigingen in de uitrusting, afwijkingen in kleuren- 
combinaties of afzonderlijke kleurtinten, afwijkingen in materiaaleigenschappen en wijzigingen in de leveringsomvang zijn ook voorbehouden. Dit geldt ook voor kleurafwijkingen bij 
basisvoertuigen, voor zover deze het gevolg zijn van wijzigingen van de fabrikant van het basisvoertuig. Vraag uw dealer om uitgebreide informatie over de actuele stand van zaken 
van een bepaald product of een bepaalde serie.

De gegevens over leveringsomvang, uiterlijk, vermogen, afmetingen en gewicht van de voertuigen komen overeen met de bij het ter perse gaan beschikbare kennis (afwijkingen binnen 
de fabriekstoleranties van max. ± 5 % zijn mogelijk en toelaatbaar). Let op: sommige voertuigen zijn afgebeeld met optionele uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn of met 
uitrustingen die niet standaard zijn en ook niet als optie kunnen worden besteld. De in de catalogus afgebeelde decoratie wordt niet meegeleverd. Meer technische gegevens vindt u in 
de prijslijst.

Reproductie, ook gedeeltelijk, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Carthago Reisemobilbau GmbH. De informatie in dit drukwerk is conform de Duitse 
verkeerswetgeving (StVO en StVZO). Drukfouten en vergissingen voorbehouden.
1) Octrooien hebben betrekking op specifieke modellen en landen

© Carthago Reisemobilbau GmbH. 88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0
Gedrukt in Duitsland. 




