
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.
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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*
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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

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 35 light 2.975 kg 1.485 kg 4 4

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen

Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 35 light 3.015 kg 1.445 kg 4 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 3.095 kg 1.405 kg 4 4/5*
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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
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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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1

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.

60
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1

1

1

2

3

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.
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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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350

105 cm

12
0 

cm

350

105 cm

12
0 

cm

350

105 cm

11
2 

/ 1
24

* 
cm

 

* Optioneel

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen

Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 35 light 3.110 kg 1.350 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 3.190 kg 1.310 kg 4/5* 4/5*

 + 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*

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen

Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 35 light 3.110 kg 1.350 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 3.200 kg 1.300 kg 4/5* 4/5*

 + 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 

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 35 light 3.105 kg 1.355 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 3.195 kg 1.305 kg 4/5* 4/5*
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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.
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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
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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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