
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

* Optioneel122



450

450

115 cm
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cm

115 cm

11
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24
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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

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy EA/DA 3.800 kg / 3.965 kg 1.000 kg / 1.535 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis EA/DA 3.880 kg / 4.045 kg 620 kg / 1.455 kg 3 (EA), 4/5* (DA) 2/3* (EA), 4/5* (DA)

Iveco Daily 5,6 t 4.195 kg 2.215 kg 4/5* 4/5*

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy EA/DA 3.800 kg / 3.965 kg 1.000 kg / 1.535 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis EA/DA 3.880 kg / 4.045 kg 620 kg / 1.455 kg 3 (EA), 4/5* (DA) 2/3* (EA), 4/5* (DA)
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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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 + 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

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy DA 4.165 kg 1.335 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy DA 4.245 kg 1.255 kg 4/5* 4/5*

Iveco Daily 6,7 t 4.635 kg 2.065 kg 4/5* 4/5*

Chassis Gewicht rijklaar Laadvermogen* tot Zitplaatsen met 3-puntsgordel Slaapplaatsen
Fiat Ducato 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy DA 4.215 kg 1.285 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter 
verlaagd AL-KO chassis 40 heavy DA 4.295 kg 1.205 kg 4/5* 4/5*

Iveco Daily 6,7 t 4.705 kg 1.995 kg 4/5* 4/5*
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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
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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
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