
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

74



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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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*
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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

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy 3.435 kg / 3.445 kg 1.065 kg / 1.055 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 3.515 kg / 3.525 kg 985 kg / 975 kg 4/5* 4/5*

* 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 

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

Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy 3.535 kg / 3.545 kg 965 kg / 955 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 3.615 kg / 3.625 kg 885 kg / 875 kg 4/5* 4/5*

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy 3.435 kg / 3.445 kg 1.065 kg / 1.055 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 3.515 kg / 3.525 kg 985 kg / 975 kg 4/5* 4/5*

 + 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

* Optioneel94
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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 

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

Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis  40 heavy 3.535 kg / 3.545 kg 965 kg / 955 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 3.615 kg / 3.625 kg 885 kg / 875 kg 4/5* 4/5*

* 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 

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy DA 3.905 kg 1.595 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis DA 3.985 kg 1.515 kg 4/5* 4/5*

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy DA 3.925 kg 1.575 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis DA 4.005 kg 1.495 kg 4/5* 4/5*

 + 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

96



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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