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Carthago – mer enn en bedrift
Kjære bobilvenner!
Over 40 år med Carthago-gruppen betyr også over 40 år 
med premiumtenkning, mangfold og teknisk know-how. 
Gjennom mer enn 40 år er det mye som har vokst: Ho-
vedkontoret vårt med produksjon og stor salgsutstilling 
i Aulendorf i Oberschwaben og fabrikken vår i slovenske 
Odranci. I tillegg er antall medarbeidere øket til mer 
enn 1.400, vi har over 200 partnere hjemme og ute, 
og naturligvis er vårt brede utvalg av biler utvidet med 
stadig flere forskjellige modeller. Likevel er det én ting 
som aldri endres, men forblir slik det alltid har vært:  
Til tross for de mest moderne produksjonsmetoder har 
hver eneste Carthago i mer enn 40 år blitt tilvirket av 
kunnskapsrike håndverkere som legger kjærlighet i 
alle detaljer. Vi har bygd opp Carthago-gruppen med 
lidenskap og hjertevarme. Vi er fortsatt en familiebedrift 

som drives av innehaverne, og ingen konserner eller 
finansinstitusjoner har noe å si hos oss. Våre eneste 
forpliktelser er de vi har overfor dere, våre kunder. Den-
ne uavhengigheten ble beseglet i 2014, da Carthagos 
familiestiftelse ble etablert. Vi er stolte av å høre til blant 
de beste familievirksomhetene i Tyskland. Som en del 
av en representativ studie ble 1000 familievirksomheter 
med årlig omsetning opp til 1 milliard euro analysert 
og vurdert etter kriteriene tillit, kva-
litet, innovasjon, bærekraft samt det 
inntrykket de gir som virksomhet og 
arbeidsgiver. Det ble også tatt hensyn til 
nøkkeltall for omsetnings- og personal-
utvikling samt nye patentregistreringer. 
Her havnet Carthago på plass nummer 

Bedriften

1999 M-Liner 2003 Mega-Liner 2004 chic integrert 2008 chic c-line

Milepæl i Liner-klassen Liner på MAN-busschassis
Lansering på det europeiske 

markedet Letteste Premium-bobil
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Bedriften

24 etter en samlet vurdering. Carthago-konsernet er bare 
forpliktet overfor dere, våre kunder. Og vi vil fortsatt forbli 
en innehaverledet familievirksomhet med høy puls, sterk 
lidenskap og preget av vårt personlige engasjement. Det vil du 
selv bli overbevist om ved å avlegge oss et besøk på en messe, 
i Carthago City eller hos en av våre forhandlere. Vi gleder oss 
til å treffe deg!

 

Karl-Heinz Schuler
Gründer, innehaver og leder av stiftelsen

Carthagos lederteam som står bak merket (fra venstre mot høyre): 

Johannes Stumpp (daglig leder, økonomi og personal),
Karl-Heinz Schuler (gründer, innehaver og leder av stiftelsen),
Bernd Wuschack (salgssjef, markedssjef, ansvarlig for kundeservice),
Anton Fetscher (teknisk sjef).

2012 c-tourer 2019 liner-for-two 2020 chic e-line new generation 2020 Mercedes-Benz

Utvikling av lettvektsteknologi Rund salonggruppe i bakre del Nytt chassisPremium i perfeksjon
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I mer enn 40 år har Carthago vært en uavhengig familiebedrift og hatt en 
fast plass helt i toppen av bobilbransjen. Karl-Heinz Schuler, gründer og 
innehaver, forteller om hva Carthago Premium-DNA betyr, hvorfor hver 
eneste Carthago-bobil er helt spesiell og hva som samtidig forener dem.

Når bestemte du deg for å bygge bobiler, herr Schuler?
KARL-HEINZ SCHULER: Da jeg studerte, så jeg ofte campingbusser. Den 
gangen tok jeg en nærmere titt på dem, og da stod det straks klart for 
meg: Dette kan gjøres bedre! Dermed var grunnsteinen for Carthago 
lagt, med denne ideen og motivasjonen.

I tiden etter 1979 har Carthago utviklet seg til å bli en Premium-produ-
sent. Kunne du forestille deg en slik suksesshistorie den gangen?
KARL-HEINZ SCHULER: Ingen kunne den gang forutse at vi skulle få slik 
suksess, og det var heller ikke noe man kunne planlegge. Målet vårt har 
likevel alltid vært å bygge de beste bobilene i den øverste klassen. Vi vil 
først og fremst ha tilfredse kunder, så kommer suksess og vekst helt av 
seg selv.

Hva er din oppskrift for suksess?
KARL-HEINZ SCHULER: Vår oppskrift for suksess er Carthagos oppfin-
nerånd. Vi er innovasjonsledende i bobilbransjen, vi overholder våre 
egne høye kvalitetskrav med alle seriene og vi er fortsatt ledende  
i bransjen. Alt dette er forankret i vår Carthago Premium-DNA.

Hva står Carthago Premium-DNA for?
KARL-HEINZ SCHULER: Vår Carthago Premium-DNA er vårt verdiløfte 
til våre kunder. Det ligger i hver eneste av våre bobiler, og det er både 
inspirasjon og forpliktelse for oss. Carthagos karosserikonstruksjon, det 
største oppbevaringssystemet i sin klasse, den gjennomtenkte teknologi-
en for oppvarming og klimatisering, høyeste lastekapasitet, vårt konsept 
for kjøresikkerhet og utsyn sammen med Carthago Personality. Vi skiller 
oss også ut på flere områder: Våre materialer, sammenføyningsteknikken 
og kravene til vekt og stabilitet er ganske like de som brukes i flyindus-
trien. Hver sjette integrerte bobil i prisklassen over 85.000 euro som 
registreres i Europa er en Carthago, og det er fordi det er umulig å ta feil 
av en Carthago!

Carthago Premium-DNA

For oss er 
bare det beste 

godt nok.

Balansert.  
Optimal fordeling

Carthago – las-
tekapasitet og 
vektbalansering

Garantert plass nok.

Carthago dobbelt-
gulv med stort 
oppbevaringsrom

Lang levetid. Ytterst stabil.

Carthagos  
karosserikon-
struksjon i Liner-
premiumklassen



Hvilken nytte har Carthago-førerne av Premium-DNA?
KARL-HEINZ SCHULER: Vår kjernekompetanse er bobiler 
i Liner-Premiumklassen. Vår mer enn 40-årige erfaring 
innenfor dette området gjennomsyrer alle utviklings- og 
produksjontrinn. Vi mener at bare det beste er godt 
nok for våre kunders komfort og sikkerhet! Vi tilbyr ikke 
bare det ypperste innen levetid og annenhåndsverdi, 
sikkerhet, beskyttelse og komfort. Det er minst like viktig 
for oss at alle ideer og innovasjoner settes ut i praksis 
og gjør reiseopplevelsen blir så behagelig som mulig. 
Og dette gjelder for alle våre biler – uansett om det 
er 3,5 tonns lettvektere eller Linerklasse. Dermed blir 
hver eneste Carthago-bobil unik. Slik blir hver eneste 
Carthago et synonym for eksklusivitet og kvalitet. Eller 
kort sagt, Carthago står for “Den perfekte bobilen!”.

Carthago City i Aulendorf er hovedkvarteret deres. 
Hva gjør det så spesielt?
KARL-HEINZ SCHULER: Det at alle som måtte være 
interessert, får anledning til å oppleve Carthago Premi-
um-DNA selv! Fordi vi ønsker alle interesserte hjertelig 
velkommen til Carthago City. Ved en fabrikkomvisning får 
du et innblikk i håndverksmessig perfeksjon kombinert 
med høyteknologiske komponenter og topp moderne 
produksjonsmetoder. I den store utstillingshallen vår kan 
du i ro og fred ta alle de aktuelle modellene i nærmere 
øyesyn, avtale prøvekjøringer eller leie bobil. Det lønner 
seg absolutt å ta en tur til Aulendorf i Oberschwaben!

Unik. Lettkjennelig. Elegant.

Carthago Personality

Sikkerhet på veien.

Carthagos konsept 
gir best utsikt fra 
førerhuset,  
“Best i test!”

En behagelig opplevelse – hele året.

Carthagos varme-  
og klimateknikk



Carthago City
Hjertelig velkommen!
Føttene solid plantet på hjemlig grunn, og samtidig 
åpen for verden – det er Carthago-kultur. Med 
firmaets hovedkontor Carthago City i Aulendorf/
Oberschwaben mellom Ulm og Bodensjøen har 
Carthago vært lojal mot sine røtter. I tillegg til pro-
duksjonen av våre Premiumklasse-bobiler, finner 
man også en stor salgsutstilling her. Her ligger 
også servicesenteret for sluttkunder og forhandlere 
samt administrasjonen – alt på ett sted. Ved en 
fabrikkomvisning blir du overbevist når du ser 
kombinasjonen av håndverksmessig perfeksjon be-
stående av høyteknologiske komponenter og topp 
moderne produksjonsmetoder. Det er naturligvis 
mulig å overnatte på vår egen oppstillingsplass.
En naturlig del av en Premium bobil fra Carthago, 
er den Premium-Service du opplever hos de ca. 

200 Carthago-forhandlerne og servicepartnere 
over hele Europa. Både der du bor og der du måtte 
være på reise: Carthago er alltid i nærheten! Den 
første kontakten er din forhandler på stedet, mens 
et velutbygget nettverk av forhandlere og service-
partnere står til din disposisjon over hele Europa 
når du er på reise.

Alle våre forhandlere og servicepartnere blir 
utdannet til å bli sertifiserte Carthago-partnere 
gjennom et omfattende akademiprogram på flere 
nivåer. Uvanlige situasjoner kan oppstå når som 
helst, de holder seg ikke til åpningstidene. Derfor 
har Carthago etablert et nødtelefonnummer, hvor 
de som er på reise får teknisk hjelp ved akutte 
problemer, også selv om det er helg eller helligdag.

Carthagos hovedkontor i den tyske byen Aulendorf i Oberschwaben

BedriftenCarthago 8



Stor salgsutstilling i Carthago City

Bedriften

Kast et blikk bak kulissene ved en fabrikkomvisning! Finn den tiden som passer best for deg og meld deg på over nettstedet vårt, www.carthago.com
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2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

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

2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

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

Ikke skryt, men vurderingene 
fra kunder og fagfolk
Utmerkede Carthago-bobiler 
Som ledende innen teknologi og kvalitet setter Carthago 
stadig nye standarder for bobilbransjen. I spørreunder-
søkelser og sammenligningsvalg blir det bekreftet av 
de som skulle vite det best: våre kunder. Deres dom er 
det aller viktigste for oss. Vi har brukt en representativ 
metodikk som har vitenskapelig støtte for å spørre 
kundene våre. Mer enn 2.600 svarte, og det er i seg selv 
en fremragende svarprosent og et bevis for de tette 

bånd mellom kundene og Carthago. De roser først og 
fremst utvendig og innvendig design, oppbevaringsplass, 
møblenes kvalitet, sovekomfort, kjøresikkerhet og 
kjørekomfort. Typiske Carthago-verdier hvor det står 
Carthago-DNA bak. Genene deres stemmer også  
overens med de kriteriene våre kunder legger størst 
vekt på.

Bedriften

PRESSENSIER DETTE

„Med bare 3,5 tonn veier c-tourer 
det samme som en kompakt bobil, 
men den tyske spesialisten byr 
likevel på premiumkvalitet. [...] Når 
det gjelder komfort, er c-tourer 
toppmodellen: Dobbeltgulv for 
perfekt isolering, takvindu som gir 
lys til bodelen etter en lang dag 
med mange opplevelser og et topp 
moderne baderom som byr på 
avslapping og rekreasjon.“

Autonews Loisirs online 03/2020, 
Presentasjon av c-tourer I 

„Vakrere, lettere og enda bed-
re: Carthago optimaliserer sin 
c-compactline og gjør den enda mer 
attraktiv.[...] Høy eleganse: Interiøret 
i modellserien c-compactline 
utstråler en utsøkt atmosfære. 
[...] Form og funksjon: Elegante og 
rommelige baderom med separat 
dusjkabinett løfter sanitærkomfor-
ten i c-compactline fra Carthago.“

Reisemobil International 07/2019,
Premiere c-compactline

„God sikt fremover, mange lagrings-
muligheter og høy garasje, lange 
senger, større vanntank og stor 
batterikapasitet.[...] I den lengre 
L-versjonen har chic c-line I 4.9 LE 
plass til et stort klesskap som er 
plassert i baderommet.” 

Promobil 03/2020, 
nyhetspresentasjon chic c-line I

Carthago 10



HOHE
 SICHERHEITS-
STANDARDS

Bedriften

PRESSENSIER DETTE

„Med et Mercedes-chassis kommer 
Carthagos premium-krav nå også 
til sin rett i basis-versjonen. [...] En 
stor frontrute gir bedre oversikt. [...] 
Innvendig sørger en ny møbelarki-
tektur og overskap i nye varianter for 
et moderne utseende.”

Promobil 02/2020,  
Nyhetspresentasjon chic e-line på Mercedes-
Benz Sprinter

„Elegant og vidstrakt: Interiøret  
i liner-for-two minner mer om en 
designerleilighet enn en bobil.  
I kontor- og TV-rommet i den fremre 
delen kan man bekvemt arbeide  
i ro og fred. [...] Kjøkkenstudio: Det 
store kjøkkenet i liner-for-two har 
husholdningsdimensjoner og en  
forbilledlig velutstyrt utrustning av 
høy kvalitet. [...] Det høye utrust-
ningsnivået og den svært gode 
kvaliteten på håndverket taler for 
seg selv.”

Reisemobil International 06/2020,
liner-for-two I 53

„I bodelen faller blikket på den nye 
innredningen, her merker man 
tydelig den helstøpte og konsekven-
te gjennomgående utformingen fra 
det nye førerhuset via salonggruppe, 
kjøkken og bad helt til soverommet.” 

Mobilszene 04/2019, 
Ny presentasjon av chic s-plus

Carthago-eiere elsker bobilen sin Vi har spurt mer enn 5 000 av kundene våre om hvor tilfredse de er.  
Resultatet er et klart svar: Hos Carthago stemmer ønsker og virkelighet overens.

fremhever oppbeva-
ringsrommene.

verdsetter møblenes 
konstruksjon, høy stabilitet 
og perfekt håndverk.

legger vekt på  
sovekomforten

liker det utvendige desig-
net. Typisk Carthago:  
innovativt v-face-design

av eierne roser den 
innvendige designen

roser de forskjellige plan-
løsningene: komfortabel, 
gjennomtenkt, praktisk og 
elegant.

85 %

86 %

89 %

83 %82 %

82 %
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Entusiasmen for de Premium-integrerte
Carthago sin kjernekompetanse
Det individuelle designet til Carthago Premium-integrerte 
fascinerer allerede på langt hold. De fremragende utsynsfor-
holdene gir god utsikt til landskapet og det som skjer  
i trafikken. Vel fremme ved målet kan man nyte den usedvanli-
ge romfølelsen. Det finnes mange grunner til at mer enn hver 
sjette integrerte bobil i prisklassen over 85 000 euro i Europa 
er en Carthago. Du er også velkommen til å tre inn i de integrer-
te premium-bobilenes verden! Du vil sette pris på den romslige 

plassen i bodelen og det perfekt integrerte førerhuset. Plassen 
er ren luksus som du kan nyte overalt, når du slapper av foran 
TV-en, i kjøkkenet eller i det avdelbare omkledningsrommet. 
Når natten faller på kan du glede deg over den lett tilgjenge-
lige senkesengen over forsetene eller de bakre sengene med 
ekstra store sengemål og behagelig sovekomfort.

Plisségardin i frontruten tjener flere formål. Den betjenes horisontalt, og fungerer 
dermed både som solskjerm, innsynsvern og mørklegging med isolasjon. Fra chic 
e-line elektrisk plisségardin i frontruten med individuelt programmerbart innsyns-
vern og solskjerm som standard

Ekstra store sittegrupper med ergonomisk formede møbelputer, bodelsbord som 
enkelt kan forskyves og dreies, innovative TV-uttrekksystemer

Premium-integrerteCarthago 12



56˚

83 cm

Klassens største senkeseng med romslig sittehøyde og bekvem innstigning med lavt 
innsteg via sidebenken, enestående sengebredde på inntil 160 cm

Tredimensjonalt utformet front, flat innfallsvinkel betyr mindre luftmotstand, 
reduksjon av drivstofforbruket og mindre vindstøy

Kjøresikkerhet med god oversikt og funksjonelt design. Ekstra oppvarming av 
førerhuset med oppvarmet overflate på dashbordet

Førerdør med ekstra lavt innsteg og dobbel sikkerhetslås. Lokket for drivstofftanken er 
felt inn i flukt med sideveggen

Premium-integrerteCarthago 13



AL-KO DAAL-KO

Alle gode ting er tre!
Største utvalg av chassis i premiumklassen 
Leter du etter en premium-bobil som passer nøyak-
tig for deg? Alt etter modellserie og modell tilbyr vi 
deg tre forskjellige basisvarianter: Fiat Ducato med 
AL-KO lavramme Carthago spesial, Mercedes-Benz 
med enkel- eller tandemaksel og Iveco Daily med 
robust stigeramme, bakhjulsdrift og tvillinghjul. 
Alle de tre basisvariantene har sine klart definerte 

fordeler – finn det chassiset som passer best for 
dine behov. Alle chassisvariantene har likevel én 
ting felles:  Når de kombineres med Carthagos pre-
mium-DNA, skapes det bobiler med unik kvalitet og 
eksklusivitet som byr på den aller beste sikkerhet. 
Det kan du stole på!

Fiat Ducato
Velprøvd og omfattende oppgradert chassis, lett i vekt og spesielt økonomisk.

 + lav vekt, forhjulstrekk

 + AL-KO lavrammechassis med bred sporvidde

 + kraftige motorer med 2,3 l slagvolum, inntil 130 kW (178 hk) 
effekt og 450 Nm dreiemoment

 + lave utslipp, klasse Euro 6d-TEMP

 + 9 trinns automatgir som tilvalg

 + mange sikkerhets- og assistentsystemer (avhengig av 
bodelspåbygg)

 + tillatt totalvekt inntil 4,8/5,4 tonn med henholdsvis  
enkel- eller tandemaksler

 + kan velges i seriene c-compactline Super-Lightweight, 
c-tourer Lightweight, c-tourer Komfort, chic c-line, chic 
e-line, liner-for-two

Valg av chassis

inntil 4,8 t inntil 5,4 t
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Mercedes-Benz Sprinter
Nytt og teknisk innovativt chassis med høy komfort

 + lav vekt, forhjulstrekk

 + AL-KO lavrammechassis med bred sporvidde

 + kraftige motorer med 2,2 l slagvolum, inntil 125 kW (170 hk) 
effekt og 400 Nm dreiemoment

 + lave utslipp, klasse Euro VI

 + automatgir 9G-TRONIC som tilvalg

 + mange sikkerhets- og  assistentsystemer

 + drivstoffbesparende elektrohydraulisk styring, praktisk 
elektrisk parkeringsbrems

 + komfortabelt innrettet førerhus

 + som tilvalg: det enestående topp moderne 
infotainmentsystemet MBUX (Mercedes-Benz User 
Experience)

 + tillatt totalvekt inntil 4,5/5,5 tonn med henholdsvis  
enkel- eller tandemaksler

 + kan velges i seriene c-tourer Lightweight, c-tourer Komfort, 
chic c-line, chic e-line

Iveco Daily
Tunglastmesteren i nyeste versjon, spesielt robust og høy lastekapasitet.

 + Høy stigeramme med særlig høy bæreevne og robust

 + Bakhjulsdrift med godt veigrep, tvillinghjul

 + høy tilhengervekt, inntil 3 500 kg

 + ekstremt kraftige motorer med inntil 3,0 l slagvolum, inntil 
154 kW (210 hk) effekt og 470 Nm dreiemoment

 + lave utslipp, klasse Euro VI

 + 8 trinns automatgir som tilvalg

 + drivstoffbesparende elektrohydraulisk styring, praktisk 
elektrisk parkeringsbrems

 + Assistentpakker Iveco

 + tillatt totalvekt inntil 6,7 tonn

 + kan velges i seriene chic s-plus og liner-for-two

Valg av chassis alle spesifikasjoner er avhengig av modell

AL- KO DA  
inntil 5,5 t 

AL-KO 
inntil 4,5 t

5,8 t/6,7t

Carthago 15



Interiøralternativer din Carthago
På reise, men likevel hjemme: Din Carthago er 
en bobil for ekte velvære. Med gjennomgående 
trinnløst bodelsgulv uten hindringer og høyeste 
komfort. Ta plass i den komfortable sittegruppen. 
Der kan du nyte sittekomforten i de ergonomisk 
perfekt utformede setene av høyeste kvalitet. 
Gjester er alltid velkommen – med den romslige 
L-sittegruppen og setebenken har Carthago plass til 

seks personer. Eller kanskje vil du heller legge deg 
ned og slappe av med bena hevet? Ved hjelp av en 
fotpedal kan du lett endre på bordets stilling. Med 
ekstra stor flatskjerm blir bobilen til den reneste 
hjemmekino. I kjørestilling forsvinner skjermen ut 
av syne med et fiffig uttrekksystem i setebenkens 
rygglene.

Dette er ferie: romslig og bekvemt innrettet XL-sittegruppe med lang sitte-/liggesofa (XL-modeller)

Carthago-opplevelsenCarthago 16



Salongbordet: kan svinges og forskyves med fotpedalLuksus i ny tolkning: den store runde salonggruppen bak i Carthago liner-for-two, som tilvalg 40” 
LED-flatskjerm med elektrisk uttrekk

Smarte løsninger: LED-skjermen senkes/heves bak rygglenet

Komfort i fokus: Ergonomisk perfekt utformede møbelputer som støtter ryggen din  
og gir deg en perfekt avslappende sittestilling

Carthago-opplevelsen alle detaljer er avhengig av modell, delvis som tilvalgCarthago 17



Kjøkkenseksjon med god plass for bevegelse, ergonomisk innrettede elementer av svært høy kvalitet

Carthago-opplevelsen

Carthagos premiumkjøkken 
Hva har du lyst på – en liten frokost, eller et stort 
måltid? Carthagos kjøkken vekker appetitten 
og lysten til å lage mat. Det overrasker stadig: 
Kjøkkenet i en Carthago er romslig og har mange 
nyttige og praktiske detaljer som utgjør forskjellen. 
Det store kjøleskapet har god plass og er plassert 
i behagelig gripehøyde. Armaturer og skuffer av 
svært høy kvalitet overbeviser både ved berøring, 
utseende og funksjon. 

Det praktiske og rommelige apotekerskapet er en 
annen detalj med smart konstruksjon. Belysningen 
under den store kjøkkenbenken er stilig, og den er 
også til god hjelp når man skal se i skuffene under 
benken. Lokket over oppvaskkummen blir enkelt 
til en praktisk arbeidsflate og skjærebrett. Takket 
være det plassbesparende liftsystemet som er 
utviklet av Carthago, forsvinner kaffemaskinen inn 
i overskapet. Et kjøkken fylt av gode ideer – typisk 
Carthago.
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Det store kjøleskapet med tosidig døråpning er plassert i bekvem høyde

God plass for reiseproviant: Apotekerskapet

Eksklusivt barskap med plass for seks glass

Deksel, utvidelse av kjøkkenbenken eller praktisk skjærebrett – lokket til oppvask-
kummen fyller mange funksjoner

Klar til bruk, men likevel stuet unna med et håndgrep: Kaffekapselmaskin (tilvalg) som kan trekkes  
ut nedover, inkludert et sett kopper og kapselholder 

Carthago-opplevelsen

multifunksjonell

alle detaljer er avhengig av modell, delvis som tilvalgCarthago 19



Carthago-opplevelsen

Carthagos baderom
Enten det er kombibad, komfortbad eller bade-
rom: I en Carthago er kroppspleie en behagelig 
opplevelse i stedet for en kjedelig plikt. I alle 
kombibadene kan dusjrommet deles av fullstendig 
med en rund skyvedør. I baderommodellene er 
dusjrommet plassert overfor vaskerommet uten 
terskler. Foran vaskerommet utgjør et rommelig og 
avdelbart omkledningsrom avgrensningen mellom 
salong og soverom. Døren i baderommet har en 
raffinert dobbelfunksjon – med den kan toalettet 
og samtidig gjennomgangen til bodelen avdeles, 
slik at intimsfæren alltid er sikret. Baderommene  
i XL-modellene er toppen av badeopplevelser: God 
plassutnyttelse, kombinert med flotte og praktiske 
designdetaljer. Den fullstendige avdelingen fra 
soverom og salong ved hjelp av skyvedører gir et 
ekte baderom med stor speilvegg.

Kombinert 
bad 
med rommelig 
baderom og 
separat runddusj, 
delvis med 
omkledningsrom 
eller vario-sving-
bad med separat 
omkledningsrom

Baderom
med overforliggen-
de dusj og omkled-
ningsrom

Carthago 20



Carthago-opplevelsen

XL-baderom 

med åpent baderom, romslig regndusj  
og separat toalettrom

alle detaljer er avhengig av modell, delvis som tilvalgCarthago 21



Carthago-opplevelsen

Omkledningsrom 
i modeller med 
baderom 
Omkledningsrommet kan deles 
av fra salongen og soverommet. 
Døren med dobbeltfunksjon er 
patentsøkt, og når baderommet 
samtidig lukkes med den andre 
integrerte døren, blir bade-
rommet fullstendig adskilt fra 
bodelen.

Omkledningsrom 
i modeller med 
kombinert bad
Ved hjelp av baderomsdørens 
romdelingsfunksjon oppnås 
et omkledningsrom som er 
adskilt fra bodelen. Med den 
integrerte skyvedøren kan 
det også skilles fra soverom-
met. Klesskapet i full høyde 
gir mye oppbevaringsplass. 

Carthagos 
omkledningsrom
Nesten alle Carthago modeller overrasker 
med et rom som ikke finnes i andre bobiler: 
omkledningsrommet. En liten sving er nok: Når 
baderomsdøren åpnes helt mot motsatt side, 
blir den til en romdeler mot salongen. I retning 
mot soverommet skjer avdelingen med en 
massiv skyvedør av tre eller med en uttrekkbar 
TV- og romdelervegg. Dermed fremkommer 
det et eget omkledningsrom mellom salongen 
og soverommet, og det er fullstendig avdelt og 
beskyttet mot innsyn fra alle sider. Klesskapet 
er plassert praktisk og lett tilgjengelig også fra 
omkledningsrommet, og for å se seg selv  
i speilet behøver man bare å snu seg rundt.
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Enkel tilgang forfra og ovenfra til klesskapene fra omkledningsrom-
met med hevefunksjonen

Carthago-opplevelsen

Omkledningsrom i XL-modeller

Kronen på verket er Carthagos XL-baderom: Det store 
omkledningsrommet kan deles av fra soverom og salong 
med massive skyvedører eller baderomsdøren.

alle detaljer er avhengig av modell, delvis som tilvalgCarthago 23



Carthago-opplevelsen

Carthagos sovemiljø
Som man reder, så ligger man. Den som sover 
godt, kan nyte den neste feriedagen. Carthago 
gjør det bekvemt for deg. Med de ekstra store 
sengemålene, store queen-senger, de ekstra store 
senkesengene som er standard i våre integrerte 
bobiler. Likeså med 7-sone-kaldskummadrassene 
og underfjæringssystemene av høy kvalitet. 

De mange oppfinnsomme detaljene, som den 
uttrekkbare innstegstrappen, planløsninger med 
lavt innsteg til sengene, hodedel som kan slås opp 
i queen- og enkeltsengene, den stødige senkesen-
gen som ligger på stabilt underlag – alt dette er 
typisk for Carthago. Her gjelder det å ikke forsove 
seg når neste feriedag begynner.

Du skal ligge godt for å sove godt! Du ligger komfortabelt i din Carthago-bobil, takket være store liggeflater, 7-soners kaldskummadrasser av høy kvalitet og 
underfjæringssystemer.

Carthago 24



Carthago-opplevelsen

Høyverdige underfjæringssystemer, her det medisinsk anbefalte 
Carawinx madrass system

Hodedel som kan slås opp for behagelig lesing i sengen

Uttrekkbar innstegstrapp (patentsøkt) som sikrer bekvem innstigning 
i sengen også når det brukes utvidet sengemål. Klesskapene er 
tilgjengelige ovenfra i alle stillinger

Romdeler og TV-vegg i midtstilling

Utvidelse av sengeflaten

Romdeler og TV-vegg i åpen stilling

alle detaljer er avhengig av modell, delvis som tilvalgCarthago 25



kg

AL-KO AL-KO

AL-KO

AL-KO

AL-KO

3,5  t3,5  t 4,25 t

3,5  t3,5  t 4,5 t

4,5 t

Vektklasse/lastekapasitet Bokomfort Kjøkkenkomfort Baderomskomfort Sovekomfort Teknikk/kapasitet Dobbeltgulv/lasterom Egnet for vinterbruk / varmeteknikk

c-compactline Super-Lightweight
Den letteste bobilen i den integrerte 3,5-t-premiumklas-
sen, egnet for bytrafikk med 15 cm smalere utvendig 
bredde og kompakte kjøretøylengder

Chassis: Fiat Ducato med AL-KO lavramme spesial light

Mål: Lengde 641 til 699 cm
 Bredde 212 cm
 Høyde 289 cm

Vektklasse:
3,5 t – 4,25 t

Kjøretøybredde 2,12 m
L-sittegruppe med uttrekkbart 
sidesete eller L-sittegruppe 
med setebenk* for 5 personer, 
uttrekkbart skoskap 
198 cm ståhøyde i bodel
Trinnløst bodelsgulv

Plassbesparende sidekjøkken 
for korte kjøretøylengder / 
vinkelkjøkken*
133-l Slimtower-kjøleskap  
i bekvem høyde med tosidig 
døråpning

Vario-svingbad / kombinert 
bad / kompakt  baderom med 
omkledningsrom* som kan 
deles av

Faste senger i bakre del,
senkeseng i førerhuset med 
klassens største sengemål
todelt, oppvarmet og underluf-
tet sengebunn, lav innstignings-
høyde til sengen

150 l ferskvann,
140 l spillvann,
1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides 
til 2 x 80 Ah)
Vannavløpssentral integrert  
i dobbeltgulvet

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt  
nedsenket oppbevaringsrom (brukshøyde 
46 cm)
Scootergarasje med innvendig høyde  
opptil 120 cm, lastbar opptil 350 kg

Varmluftslagring og varmeteknikk Truma 
Combi 6
Dobbeltgulv med gulvvarme

c-tourer Lightweight
Tusenkunstneren: Lettvektsmodell med kort kjøretøyleng-
de i 3,5 tonns vektklasse

Chassis:  Fiat Ducato med AL-KO lavramme special light, 
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme 
bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 667 til 708 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 289 cm, Mercedes-Benz: 294 cm

Vektklasse:
3,5 t – 4,5 t

Kjøretøybredde 2,27 m
L-sittegruppe med uttrekkbart 
sidesete eller L-sittegruppe 
med setebenk* for 5 personer, 
uttrekkbart skoskap
198 cm ståhøyde i bodel
Trinnløst bodelsgulv

Plassbesparende sidekjøkken 
for korte kjøretøylengder / 
vinkelkjøkken* 133 l Slimto-
wer-kjøleskap i bekvem høyde 
med tosidig døråpning*

Vario-svingbad / kombinert 
bad / kombinert bad med 
omkledningsrom*/ kompakt  
baderom med omklednings-
rom* som kan deles av

Faste senger i bakre del,
senkeseng i førerhuset
med klassens største senge-
mål, todelt, oppvarmet og 
underluftet sengebunn, lav 
innstigningshøyde til sengene, 
uttrekkbar trapp ved langsgåen-
de enkeltsenger*

150 l ferskvann,
140 l spillvann
1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides 
til 2 x 80 Ah)
Vannavløpssentral integrert  
i dobbeltgulvet

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt ned-
senket oppbevaringsrom (brukshøyde 
46 cm)
Scootergarasje med innvendig høyde opp-
til 120 cm, lastbar opptil 350 kg,  
med el-sykkelgarasje opptil 124 cm

Varmluftslagring og varmeteknikk Truma 
Combi 6
Oppvarmet dobbeltgulv
Tilvalg: ALDE sentralvarme

c-tourer komfort
Tusenkunstneren: Komfortmodeller utenfor  
3,5-tonnsklassen, inntil 4,5 t totalvekt

Chassis:  Fiat Ducato med AL-KO lavramme special light, 
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme 
bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 739 til 765 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 289 cm, Mercedes-Benz: 294 cm

Vektklasse:
3,5 t – 4,5 t

Kjøretøybredde 2,27 m
L-sittegruppe med setebenk* 
for 5 personer, utsvingbart 
skoskap 
198 cm ståhøyde i bodel
Trinnløst bodelsgulv

Vinkelkjøkken og 
komfort-vinkelkjøkken*, 153 l 
Slimtower-kjøleskap 
i bekvem høyde med tosidig 
døråpning.

Kombinert bad med omkled-
ningsrom  / komfortabelt ba-
derom med omkledningsrom* 
som kan deles av

Faste senger i bakre del,
senkeseng i førerhuset
med klassens største sengemål, 
todelt, oppvarmet og underluf-
tet sengebunn, lav innstignings-
høyde til sengene, uttrekkbar 
komforttrapp ved langsgående 
enkeltsenger

150 l ferskvann,
140 l spillvann
1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides 
til 2 x 80 Ah)
 Vannavløpssentral integrert  
i dobbeltgulvet

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsen-
ket oppbevaringsrom (brukshøyde 46 cm)
Scootergarasje med innvendig høyde 
opptil 120 cm, 
lastbar opptil 350 kg, med el-sykkelgarasje 
opptil 124 cm

Varmluftslagring og varmeteknikk Truma 
Combi 6
Oppvarmet dobbeltgulv
Tilvalg: ALDE sentralvarme

Sammenligning av de Premium-integrerte

Sammenligning av modellserier
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Delintegrerte modeller i separat katalog

Delintegrerte modeller i separat katalog

Premium karosserikonstruksjon med aluminium bærebjelker 
som er limt over hele flaten og takavrunding.

Meget stabil tak-/veggkonstruksjon med aluminium/ 
aluminium-sandwich og RTM-hardskum-isolasjon

Dobbeltgulv med gulvvarme over hele flaten, stort oppvar-
met oppbevaringsrom, scootergarasje opptil 1,20 m og last-
bar inntil 350 kg

Trinnløst bodelsgulv, stor L-sittegruppe for inntil 5 personer

Sammenlign og se selv hvilken lastekapasitet forskjellige bobiler har igjen etter at praktisk utstyr er på plass. Det som avgjør  
bedømmelsen av den eksakte vekten er standardutstyr og ekstrautstyr som er relevant for reisen. Med Carthago slipper du 
overraskelser, siden omfattende standardutstyr er en selvfølge for oss!

Godt utstyrsnivå er en selvfølge hos Carthago. Det gjelder også for 
lettvekterne våre!

133 l Slimtower eller 153 l kjøleskap i praktisk høyde 
med tosidig døråpning

Vario-svingbad, kombinert bad eller baderom med 
separat runddusj og omkledningsrom

Ekstra store sengemål, faste senger med 7-so-
ners-kaldskummadrasser og sengebunn med fjærer
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Vektklasse/lastekapasitet Bokomfort Kjøkkenkomfort Baderomskomfort Sovekomfort Teknikk/kapasitet Dobbeltgulv/lasterom Egnet for vinterbruk / varmeteknikk

c-compactline Super-Lightweight
Den letteste bobilen i den integrerte 3,5-t-premiumklas-
sen, egnet for bytrafikk med 15 cm smalere utvendig 
bredde og kompakte kjøretøylengder

Chassis: Fiat Ducato med AL-KO lavramme spesial light

Mål: Lengde 641 til 699 cm
 Bredde 212 cm
 Høyde 289 cm

Vektklasse:
3,5 t – 4,25 t

Kjøretøybredde 2,12 m
L-sittegruppe med uttrekkbart 
sidesete eller L-sittegruppe 
med setebenk* for 5 personer, 
uttrekkbart skoskap 
198 cm ståhøyde i bodel
Trinnløst bodelsgulv

Plassbesparende sidekjøkken 
for korte kjøretøylengder / 
vinkelkjøkken*
133-l Slimtower-kjøleskap  
i bekvem høyde med tosidig 
døråpning

Vario-svingbad / kombinert 
bad / kompakt  baderom med 
omkledningsrom* som kan 
deles av

Faste senger i bakre del,
senkeseng i førerhuset med 
klassens største sengemål
todelt, oppvarmet og underluf-
tet sengebunn, lav innstignings-
høyde til sengen

150 l ferskvann,
140 l spillvann,
1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides 
til 2 x 80 Ah)
Vannavløpssentral integrert  
i dobbeltgulvet

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt  
nedsenket oppbevaringsrom (brukshøyde 
46 cm)
Scootergarasje med innvendig høyde  
opptil 120 cm, lastbar opptil 350 kg

Varmluftslagring og varmeteknikk Truma 
Combi 6
Dobbeltgulv med gulvvarme

c-tourer Lightweight
Tusenkunstneren: Lettvektsmodell med kort kjøretøyleng-
de i 3,5 tonns vektklasse

Chassis:  Fiat Ducato med AL-KO lavramme special light, 
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme 
bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 667 til 708 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 289 cm, Mercedes-Benz: 294 cm

Vektklasse:
3,5 t – 4,5 t

Kjøretøybredde 2,27 m
L-sittegruppe med uttrekkbart 
sidesete eller L-sittegruppe 
med setebenk* for 5 personer, 
uttrekkbart skoskap
198 cm ståhøyde i bodel
Trinnløst bodelsgulv

Plassbesparende sidekjøkken 
for korte kjøretøylengder / 
vinkelkjøkken* 133 l Slimto-
wer-kjøleskap i bekvem høyde 
med tosidig døråpning*

Vario-svingbad / kombinert 
bad / kombinert bad med 
omkledningsrom*/ kompakt  
baderom med omklednings-
rom* som kan deles av

Faste senger i bakre del,
senkeseng i førerhuset
med klassens største senge-
mål, todelt, oppvarmet og 
underluftet sengebunn, lav 
innstigningshøyde til sengene, 
uttrekkbar trapp ved langsgåen-
de enkeltsenger*

150 l ferskvann,
140 l spillvann
1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides 
til 2 x 80 Ah)
Vannavløpssentral integrert  
i dobbeltgulvet

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt ned-
senket oppbevaringsrom (brukshøyde 
46 cm)
Scootergarasje med innvendig høyde opp-
til 120 cm, lastbar opptil 350 kg,  
med el-sykkelgarasje opptil 124 cm

Varmluftslagring og varmeteknikk Truma 
Combi 6
Oppvarmet dobbeltgulv
Tilvalg: ALDE sentralvarme

c-tourer komfort
Tusenkunstneren: Komfortmodeller utenfor  
3,5-tonnsklassen, inntil 4,5 t totalvekt

Chassis:  Fiat Ducato med AL-KO lavramme special light, 
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme 
bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 739 til 765 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 289 cm, Mercedes-Benz: 294 cm

Vektklasse:
3,5 t – 4,5 t

Kjøretøybredde 2,27 m
L-sittegruppe med setebenk* 
for 5 personer, utsvingbart 
skoskap 
198 cm ståhøyde i bodel
Trinnløst bodelsgulv

Vinkelkjøkken og 
komfort-vinkelkjøkken*, 153 l 
Slimtower-kjøleskap 
i bekvem høyde med tosidig 
døråpning.

Kombinert bad med omkled-
ningsrom  / komfortabelt ba-
derom med omkledningsrom* 
som kan deles av

Faste senger i bakre del,
senkeseng i førerhuset
med klassens største sengemål, 
todelt, oppvarmet og underluf-
tet sengebunn, lav innstignings-
høyde til sengene, uttrekkbar 
komforttrapp ved langsgående 
enkeltsenger

150 l ferskvann,
140 l spillvann
1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides 
til 2 x 80 Ah)
 Vannavløpssentral integrert  
i dobbeltgulvet

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsen-
ket oppbevaringsrom (brukshøyde 46 cm)
Scootergarasje med innvendig høyde 
opptil 120 cm, 
lastbar opptil 350 kg, med el-sykkelgarasje 
opptil 124 cm

Varmluftslagring og varmeteknikk Truma 
Combi 6
Oppvarmet dobbeltgulv
Tilvalg: ALDE sentralvarme

Sammenligning av modellserier

EKSEMPEL

Kjøretøyvekt med standardutstyr

+ 75 kg for fører

+ 10 kg personlig bagasje

+ 90 % full drivstofftank

+ 20 l full ferskvannstank**

+ 1 x 11 kg aluminiumgassflaske

+ kabeltrommel/tilkoblingskabel for strøm

+  10 kg ekstra utstyr per meter bobillengde

Ekte liner i 3,5-tonnsklassen, takket være Carthagos lettvektsteknologi

Beregning: Vekt per passasjer med bagasje

75 kg vekt per person

+ 10 kg personlig bagasje

Carthago gir deg flere vektreferanser for hver bobil: 
1. Vekt i kjøreklar stand i henhold til standarden DIN EN 1646-2 (inkl. standardutstyr) 
2. Referansevekt: Standard bobil med anbefalt praktisk ekstrautstyr

Bobil 7 m lengde pluss 1 passasjer 
75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg

Bobil 7 m lengde pluss 3 passasjerer 
3 x 75 kg + 3 x 10 kg + 70 kg = 325 kg

Beregning: Vekt i kjøreklar stand
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Vektklasse/lastekapasitet Bokomfort Kjøkkenkomfort Baderomskomfort Sovekomfort Teknikk/kapasitet Dobbeltgulv/lasterom Egnet for vinterbruk / varmeteknikk

c-compactline Super-Lightweight
Den letteste bobilen i den integrerte 3,5-t-premiumklas-
sen, egnet for bytrafikk med 15 cm smalere utvendig 
bredde og kompakte kjøretøylengder

Chassis: Fiat Ducato med AL-KO lavramme spesial light

Mål: Lengde 641 til 699 cm
 Bredde 212 cm
 Høyde 289 cm

Vektklasse:
3,5 t – 4,25 t

Kjøretøybredde 2,12 m
L-sittegruppe med uttrekkbart 
sidesete eller L-sittegruppe 
med setebenk* for 5 personer, 
uttrekkbart skoskap 
198 cm ståhøyde i bodel
Trinnløst bodelsgulv

Plassbesparende sidekjøkken 
for korte kjøretøylengder / 
vinkelkjøkken*
133-l Slimtower-kjøleskap  
i bekvem høyde med tosidig 
døråpning

Vario-svingbad / kombinert 
bad / kompakt  baderom med 
omkledningsrom* som kan 
deles av

Faste senger i bakre del,
senkeseng i førerhuset med 
klassens største sengemål
todelt, oppvarmet og underluf-
tet sengebunn, lav innstignings-
høyde til sengen

150 l ferskvann,
140 l spillvann,
1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides 
til 2 x 80 Ah)
Vannavløpssentral integrert  
i dobbeltgulvet

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt  
nedsenket oppbevaringsrom (brukshøyde 
46 cm)
Scootergarasje med innvendig høyde  
opptil 120 cm, lastbar opptil 350 kg

Varmluftslagring og varmeteknikk Truma 
Combi 6
Dobbeltgulv med gulvvarme

c-tourer Lightweight
Tusenkunstneren: Lettvektsmodell med kort kjøretøyleng-
de i 3,5 tonns vektklasse

Chassis:  Fiat Ducato med AL-KO lavramme special light, 
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme 
bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 667 til 708 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 289 cm, Mercedes-Benz: 294 cm

Vektklasse:
3,5 t – 4,5 t

Kjøretøybredde 2,27 m
L-sittegruppe med uttrekkbart 
sidesete eller L-sittegruppe 
med setebenk* for 5 personer, 
uttrekkbart skoskap
198 cm ståhøyde i bodel
Trinnløst bodelsgulv

Plassbesparende sidekjøkken 
for korte kjøretøylengder / 
vinkelkjøkken* 133 l Slimto-
wer-kjøleskap i bekvem høyde 
med tosidig døråpning*

Vario-svingbad / kombinert 
bad / kombinert bad med 
omkledningsrom*/ kompakt  
baderom med omklednings-
rom* som kan deles av

Faste senger i bakre del,
senkeseng i førerhuset
med klassens største senge-
mål, todelt, oppvarmet og 
underluftet sengebunn, lav 
innstigningshøyde til sengene, 
uttrekkbar trapp ved langsgåen-
de enkeltsenger*

150 l ferskvann,
140 l spillvann
1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides 
til 2 x 80 Ah)
Vannavløpssentral integrert  
i dobbeltgulvet

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt ned-
senket oppbevaringsrom (brukshøyde 
46 cm)
Scootergarasje med innvendig høyde opp-
til 120 cm, lastbar opptil 350 kg,  
med el-sykkelgarasje opptil 124 cm

Varmluftslagring og varmeteknikk Truma 
Combi 6
Oppvarmet dobbeltgulv
Tilvalg: ALDE sentralvarme

c-tourer komfort
Tusenkunstneren: Komfortmodeller utenfor  
3,5-tonnsklassen, inntil 4,5 t totalvekt

Chassis:  Fiat Ducato med AL-KO lavramme special light, 
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme 
bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 739 til 765 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 289 cm, Mercedes-Benz: 294 cm

Vektklasse:
3,5 t – 4,5 t

Kjøretøybredde 2,27 m
L-sittegruppe med setebenk* 
for 5 personer, utsvingbart 
skoskap 
198 cm ståhøyde i bodel
Trinnløst bodelsgulv

Vinkelkjøkken og 
komfort-vinkelkjøkken*, 153 l 
Slimtower-kjøleskap 
i bekvem høyde med tosidig 
døråpning.

Kombinert bad med omkled-
ningsrom  / komfortabelt ba-
derom med omkledningsrom* 
som kan deles av

Faste senger i bakre del,
senkeseng i førerhuset
med klassens største sengemål, 
todelt, oppvarmet og underluf-
tet sengebunn, lav innstignings-
høyde til sengene, uttrekkbar 
komforttrapp ved langsgående 
enkeltsenger

150 l ferskvann,
140 l spillvann
1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides 
til 2 x 80 Ah)
 Vannavløpssentral integrert  
i dobbeltgulvet

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsen-
ket oppbevaringsrom (brukshøyde 46 cm)
Scootergarasje med innvendig høyde 
opptil 120 cm, 
lastbar opptil 350 kg, med el-sykkelgarasje 
opptil 124 cm

Varmluftslagring og varmeteknikk Truma 
Combi 6
Oppvarmet dobbeltgulv
Tilvalg: ALDE sentralvarme

Sammenligning modellserier

c-compactline Super-Lightweight I 138 DB   Individuell frihet med bare 3,5 t*

Vektangivelsene er omtrentlige. Inntil 5 % avvik i vektangivelsene er mulig og tillatt.
* modellavhengig         ** for detaljert innhold i pakkene, se Carthagos prisliste Integrert

Eksempel-pakkeliste ved 1 fører + 1 medpassasjer

1x bord + 4x campingstoler 25 kg

1 x grill + grilltang 5 kg

2 x el-sykler 40 kg

1 x verktøykasse 10 kg

1 x gassreserve 15 kg

TOTAL 95 kg

Gjenværende lastekapasitet
(=  385 kg lastekapasitet minus 95 kg pakkliste) 290 kg

Vekt i kjøreklar stand inkl. fører 2 825  kg

Chassispakke** 
med f.eks. klimaautomatikk, cruise control + 33 kg

Komfortpakke** 
med f.eks. takvindu, Slimtower kjøleskap + 20 kg

Mediapakke**  
med satellittanlegg og 4 m markise

+ 82 kg

REISEKLAR TOTALVEKT 2 960 kg

MULIG LASTEKAPASITET . Fører 540 kg

1 passasjer inkl. bagasje (75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg) 155 kg

Mulig lastekapasitet med to reisende 385 kg
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AL-KO

AL-KO AL-KO DA

AL-KO DA

AL-KO AL-KO DA

AL-KO AL-KO DA

Vektklasse/lastekapasitet Bokomfort Kjøkkenkomfort Baderomskomfort Sovekomfort Teknikk/kapasitet Dobbeltgulv/lasterom Egnet for vinterbruk / varmeteknikk

Den fascinerende Carthago Liner-klassen: Eleganse, 
komfort og høy kvalitet

Chassis: Fiat Ducato med AL-KO lavramme spesial, 
XL-modeller med tandemaksel,  
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lav-
ramme,  
bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 685 til 865 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 289 cm, Mercedes-Benz: 294 cm

Vektklasse:
Enkeltaksel:
3,5 t – 4,5 t (Fiat)
4,2 t – 4,5 t (Mercedes-Benz)
Tandemaksel:
5,0 t (Fiat)
5,5 t (Mercedes-Benz)

L-sittegruppe med sidesete 
(tilvalg 5. belteplass) 
5.3 QB SL: overforliggende 
sidesofa
XL-modeller: XL-sittegruppe 
med sitte-/liggesofa
198 cm ståhøyde i bodel, 
trinnløst bodelsgulv, skoskap

Vinkelkjøkken / komfort-vin-
kelkjøkken*
Apotekerskap (høyde modellav-
hengig)
Heve-/senkefunksjon for kaffe-
maskinen
153 l kjøleskap i praktisk høyde 
med tosidig døråpning

Kombinert bad / komfortabelt 
baderom / XL-baderom, om-
kledningsrom*
kan deles av med solide dører
Skyvedør mot soverom*
Klesskap i full høyde*

Faste senger bak, senkeseng
i førerhuset
med største sengemål for bakre 
seng i sin klasse: Carawinx 
madrasskonsept med punkte-
lastisk fjærsystem for seng,
lave innstigningshøyder i sen-
gene,
uttrekkbar innstegstrapp ved 
langsgående enkeltsenger

170 l ferskvann,
140 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatteri

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 70 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsen-
ket oppbevaringsrom (brukshøyde 46 cm) 
Scootergarasje: med innvendig høyde 
opptil 120 cm, lastbar inntil 350 kg, med 
el-sykkelgarasje opptil 124 cm

Varmluftslagring-varmeteknikk Truma 
Combi 6*, oppvarmet dobbeltgulv
Tilvalg: Alde sentralvarme (modeller  
i serie XL)

chic e-line / chic e-line XL
På topp i Carthago Liner-klassen: med bakhjulsdrift 
og gode kjøreegenskaper

Chassis:  Fiat Ducato med AL-KO-lavramme spesial,  
noen modeller samt XL-modeller med 
tandemaksel, Mercedes-Benz Sprinter med 
AL-KO lavramme; XL-modeller med tande-
maksel, bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 788 til 899 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 305 cm, Mercedes-Benz: 310 cm

Vektklasse:
Enkeltaksel:  
4,5 t – 4,8 t (Fiat) 
4,5 t (Mercedes-Benz) 
Tandemaksel: 
5,0 t – 5,4 t (Fiat) 
5,0 t – 5,5 t (Mercedes-Benz)

Stor rund sittegruppe med 
bred setebenk (tilvalg 5. belte-
plass)
XL-modeller: XL-sittegruppe 
med uttrekkbar sitte-/liggeso-
fa, stort rundt bord,
romkonsept på to nivåer med 
211 cm ståhøyde i bodel,
trinnløst bodelsgulv, utsvingbart 
skoskap

Vinkelkjøkken/komfort-vin-
kelkjøkken med uttrekkbar 
kjøkkenbenk, utvidelse av  
arbeidsplate, elektrisk sen-
trallås for hele kjøkkenseksjo-
nen, automatisk låsing under 
kjøring, 153 l kjøleskap med to-
sidig døråpning, design-barskap 
(tilvalg), heve/senkefunksjon for 
kaffemaskin

Komfortbad / komfortabelt 
baderom / XL-baderom, om-
kledningsrom*
kan deles av  med solide dører
Skyvedør mot soverom*
Klesskap i full høyde*

Faste senger bak, senkeseng  
i førerhus med største senge-
mål i sin klasse, queen-senger i 
king size-format 200 cm
Carawinx madrasskonsept med
punktelastisk underfjæringssys-
tem for seng, lave innstignings-
høyder i sengene,
uttrekkbar innstegstrapp ved 
langsgående enkeltsenger

235 l ferskvann,
185 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til  
3 x 80 Ah)

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 70 cm, 
tilgang utenfra og innenfra.
Stort sentralt gjennomgående lasterom
(innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsen-
ket oppbevaringsrom (brukshøyde 46 cm)
Scootergarasje: innvendig høyde opptil 
132 cm, kan lastes med inntil 450 kg

Alde sentralvarme,
oppvarmet dobbeltgulv
Carthago termisk konsept for førerhus

chic s-plus / chic s-plus XL
På topp i Carthago Liner-klassen 
bakhjulsdrift med solid trekkraft

Chassis: Iveco Daily 5,8 t / 6,5 t,
 robust høy ramme
 Bakhjulsdrift med tvillinghjul
Mål: Lengde 791 til 886 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Iveco Daily 5,8 t: 312 cm, Iveco 

Daily 6,7 t: 329 cm

Vektklasse:
5,6 t – 5,8 t / 6,7 t

L-sittegruppe med uttrekkbar 
sitte-/liggesofa (tilvalg 5. bel-
teplass)
XL-modeller: XL-sittegruppe 
med uttrekkbar sitte-/liggeso-
fa, stort rundt bord,
romkonsept på to nivåer med 
211 cm ståhøyde i bodel,
trinnløst bodelsgulv, utsvingbart 
skoskap

Komfort-vinkelkjøkken med 
uttrekkbar kjøkkenbenk, utvi-
delse av arbeidsplate, elektrisk 
sentrallås for hele kjøkkensek-
sjonen, automatisk låsing under 
kjøring, 153 l kjøleskap med to-
sidig døråpning, design-barskap 
(tilvalg), heve/senkefunksjon for 
kaffemaskin

Komfortabelt baderom /  
XL-baderom, omkledningsrom*
kan deles av med solide dører
Skyvedør mot soverom*
Klesskap i full høyde*

Faste senger bak, senkeseng  
i førerhus med største senge-
mål i sin klasse, queen-senger  
i king size-format 200 cm
Carawinx madrass system med 
punktbasert fjærsystem for 
seng, lave innstigningshøyder  
i sengene, uttrekkbar inn-
stegstrapp ved langsgående 
enkeltsenger

235 l ferskvann,
200 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatterier (kan utvides til  
3 x 80 Ah)
Tilvalg: Keramikktoalett med fast tank 

Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbe-
varingsrom, brukshøyde opptil 78 cm
Tilgang utenfra og innenfra 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 20 cm) med kjeller i dob-
beltgulv (nyttbar høyde 20 cm)
Scootergarasje: innvendig høyde opptil 
145 cm, kan lastes med inntil 450 kg

Alde sentralvarme,
oppvarmet dobbeltgulv
Carthago termisk konsept for førerhus

liner-for-two
Rund salonggruppe i bakre del med elektrisk recliner, 
enestående 4-roms konsept

Chassis: Fiat Ducato AL-KO EA/DA
 Iveco Daily 5,8 t / 6,5 t
Mål: Lengde 783 til 855 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 305 cm, Iveco Daily 5,8 t: 312 

cm, Iveco Daily 6,7 t: 329 cm

Vektklasse:
Fiat enkelaksel: 4,5 t – 4,8 t
Fiat tandemaksel 5,0 t – 5,4 t
Iveco: 5,6 t – 5,8 t (I 53)
Iveco: 6,7 t (I 53 L)

Rund salonggruppe i bakre del 
med elektrisk recliner
TV sidebord
40” LED-flatskjerm med  
elektrisk uttrekk
198 cm ståhøyde i bodel,
182 cm i rund sittegruppe

Buet kjøkken med opphøyd 
kjøkkenbenk i vertikal bølge-
form
Apotekerskap 
Uttrekkbar kaffemaskin
153 l kjøleskap i praktisk høyde 
med tosidig døråpning

Komfortabelt baderom. sepa-
rat omkledningsrom, skyvedør 
mot førerhus, baderomsdør 
mot bodelen, klesskap i full 
høyde

Elektrisk nedsenkbar senke-
seng med langsgående  
enkeltsenger og  
gjennomgående liggeflate
Sidebord med dype skuffer på 
fører- og passasjerside
Carawinx madrass systemmed 
punktbasert fjærsystem for 
seng, uttrekkbar innstegstrapp

215 l ferskvann,
180 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til  
3 x 80 Ah)

Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbe-
varingsrom, brukshøyde opptil 57 cm 
Tilgang utenfra og innenfra
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde opptil 36 cm) med stor 
kjeller (brukshøyde opptil 36 cm), som kan 
lastes bekvemt via stor luke i bodelsgulvet, 
ekstra dypt dobbeltgulv i utvendig lasterom 
(høyde 63 cm, bredde 110 cm)
Scootergarasje: innvendig høyde opptil 
145 cm, kan lastes med inntil 450 kg

Alde sentralvarme,
ekte vannbåren gulvvarme i salongområ-
det, oppvarmet dobbeltgulv 
Carthago termisk konsept for førerhus

Sammenligning av  
Liner-Premiumklassen
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Delintegrerte modeller i 
separat katalog

Oversikt over planløsninger

AL-KO

chic c-line / chic c-line superior / 
chic c-line XL

5,8 t/6,7 t
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Vektklasse/lastekapasitet Bokomfort Kjøkkenkomfort Baderomskomfort Sovekomfort Teknikk/kapasitet Dobbeltgulv/lasterom Egnet for vinterbruk / varmeteknikk

Den fascinerende Carthago Liner-klassen: Eleganse, 
komfort og høy kvalitet

Chassis: Fiat Ducato med AL-KO lavramme spesial, 
XL-modeller med tandemaksel,  
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lav-
ramme,  
bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 685 til 865 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 289 cm, Mercedes-Benz: 294 cm

Vektklasse:
Enkeltaksel:
3,5 t – 4,5 t (Fiat)
4,2 t – 4,5 t (Mercedes-Benz)
Tandemaksel:
5,0 t (Fiat)
5,5 t (Mercedes-Benz)

L-sittegruppe med sidesete 
(tilvalg 5. belteplass) 
5.3 QB SL: overforliggende 
sidesofa
XL-modeller: XL-sittegruppe 
med sitte-/liggesofa
198 cm ståhøyde i bodel, 
trinnløst bodelsgulv, skoskap

Vinkelkjøkken / komfort-vin-
kelkjøkken*
Apotekerskap (høyde modellav-
hengig)
Heve-/senkefunksjon for kaffe-
maskinen
153 l kjøleskap i praktisk høyde 
med tosidig døråpning

Kombinert bad / komfortabelt 
baderom / XL-baderom, om-
kledningsrom*
kan deles av med solide dører
Skyvedør mot soverom*
Klesskap i full høyde*

Faste senger bak, senkeseng
i førerhuset
med største sengemål for bakre 
seng i sin klasse: Carawinx 
madrasskonsept med punkte-
lastisk fjærsystem for seng,
lave innstigningshøyder i sen-
gene,
uttrekkbar innstegstrapp ved 
langsgående enkeltsenger

170 l ferskvann,
140 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatteri

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 70 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsen-
ket oppbevaringsrom (brukshøyde 46 cm) 
Scootergarasje: med innvendig høyde 
opptil 120 cm, lastbar inntil 350 kg, med 
el-sykkelgarasje opptil 124 cm

Varmluftslagring-varmeteknikk Truma 
Combi 6*, oppvarmet dobbeltgulv
Tilvalg: Alde sentralvarme (modeller  
i serie XL)

chic e-line / chic e-line XL
På topp i Carthago Liner-klassen: med bakhjulsdrift 
og gode kjøreegenskaper

Chassis:  Fiat Ducato med AL-KO-lavramme spesial,  
noen modeller samt XL-modeller med 
tandemaksel, Mercedes-Benz Sprinter med 
AL-KO lavramme; XL-modeller med tande-
maksel, bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 788 til 899 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 305 cm, Mercedes-Benz: 310 cm

Vektklasse:
Enkeltaksel:  
4,5 t – 4,8 t (Fiat) 
4,5 t (Mercedes-Benz) 
Tandemaksel: 
5,0 t – 5,4 t (Fiat) 
5,0 t – 5,5 t (Mercedes-Benz)

Stor rund sittegruppe med 
bred setebenk (tilvalg 5. belte-
plass)
XL-modeller: XL-sittegruppe 
med uttrekkbar sitte-/liggeso-
fa, stort rundt bord,
romkonsept på to nivåer med 
211 cm ståhøyde i bodel,
trinnløst bodelsgulv, utsvingbart 
skoskap

Vinkelkjøkken/komfort-vin-
kelkjøkken med uttrekkbar 
kjøkkenbenk, utvidelse av  
arbeidsplate, elektrisk sen-
trallås for hele kjøkkenseksjo-
nen, automatisk låsing under 
kjøring, 153 l kjøleskap med to-
sidig døråpning, design-barskap 
(tilvalg), heve/senkefunksjon for 
kaffemaskin

Komfortbad / komfortabelt 
baderom / XL-baderom, om-
kledningsrom*
kan deles av  med solide dører
Skyvedør mot soverom*
Klesskap i full høyde*

Faste senger bak, senkeseng  
i førerhus med største senge-
mål i sin klasse, queen-senger i 
king size-format 200 cm
Carawinx madrasskonsept med
punktelastisk underfjæringssys-
tem for seng, lave innstignings-
høyder i sengene,
uttrekkbar innstegstrapp ved 
langsgående enkeltsenger

235 l ferskvann,
185 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til  
3 x 80 Ah)

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 70 cm, 
tilgang utenfra og innenfra.
Stort sentralt gjennomgående lasterom
(innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsen-
ket oppbevaringsrom (brukshøyde 46 cm)
Scootergarasje: innvendig høyde opptil 
132 cm, kan lastes med inntil 450 kg

Alde sentralvarme,
oppvarmet dobbeltgulv
Carthago termisk konsept for førerhus

chic s-plus / chic s-plus XL
På topp i Carthago Liner-klassen 
bakhjulsdrift med solid trekkraft

Chassis: Iveco Daily 5,8 t / 6,5 t,
 robust høy ramme
 Bakhjulsdrift med tvillinghjul
Mål: Lengde 791 til 886 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Iveco Daily 5,8 t: 312 cm, Iveco 

Daily 6,7 t: 329 cm

Vektklasse:
5,6 t – 5,8 t / 6,7 t

L-sittegruppe med uttrekkbar 
sitte-/liggesofa (tilvalg 5. bel-
teplass)
XL-modeller: XL-sittegruppe 
med uttrekkbar sitte-/liggeso-
fa, stort rundt bord,
romkonsept på to nivåer med 
211 cm ståhøyde i bodel,
trinnløst bodelsgulv, utsvingbart 
skoskap

Komfort-vinkelkjøkken med 
uttrekkbar kjøkkenbenk, utvi-
delse av arbeidsplate, elektrisk 
sentrallås for hele kjøkkensek-
sjonen, automatisk låsing under 
kjøring, 153 l kjøleskap med to-
sidig døråpning, design-barskap 
(tilvalg), heve/senkefunksjon for 
kaffemaskin

Komfortabelt baderom /  
XL-baderom, omkledningsrom*
kan deles av med solide dører
Skyvedør mot soverom*
Klesskap i full høyde*

Faste senger bak, senkeseng  
i førerhus med største senge-
mål i sin klasse, queen-senger  
i king size-format 200 cm
Carawinx madrass system med 
punktbasert fjærsystem for 
seng, lave innstigningshøyder  
i sengene, uttrekkbar inn-
stegstrapp ved langsgående 
enkeltsenger

235 l ferskvann,
200 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatterier (kan utvides til  
3 x 80 Ah)
Tilvalg: Keramikktoalett med fast tank 

Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbe-
varingsrom, brukshøyde opptil 78 cm
Tilgang utenfra og innenfra 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 20 cm) med kjeller i dob-
beltgulv (nyttbar høyde 20 cm)
Scootergarasje: innvendig høyde opptil 
145 cm, kan lastes med inntil 450 kg

Alde sentralvarme,
oppvarmet dobbeltgulv
Carthago termisk konsept for førerhus

liner-for-two
Rund salonggruppe i bakre del med elektrisk recliner, 
enestående 4-roms konsept

Chassis: Fiat Ducato AL-KO EA/DA
 Iveco Daily 5,8 t / 6,5 t
Mål: Lengde 783 til 855 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 305 cm, Iveco Daily 5,8 t: 312 

cm, Iveco Daily 6,7 t: 329 cm

Vektklasse:
Fiat enkelaksel: 4,5 t – 4,8 t
Fiat tandemaksel 5,0 t – 5,4 t
Iveco: 5,6 t – 5,8 t (I 53)
Iveco: 6,7 t (I 53 L)

Rund salonggruppe i bakre del 
med elektrisk recliner
TV sidebord
40” LED-flatskjerm med  
elektrisk uttrekk
198 cm ståhøyde i bodel,
182 cm i rund sittegruppe

Buet kjøkken med opphøyd 
kjøkkenbenk i vertikal bølge-
form
Apotekerskap 
Uttrekkbar kaffemaskin
153 l kjøleskap i praktisk høyde 
med tosidig døråpning

Komfortabelt baderom. sepa-
rat omkledningsrom, skyvedør 
mot førerhus, baderomsdør 
mot bodelen, klesskap i full 
høyde

Elektrisk nedsenkbar senke-
seng med langsgående  
enkeltsenger og  
gjennomgående liggeflate
Sidebord med dype skuffer på 
fører- og passasjerside
Carawinx madrass systemmed 
punktbasert fjærsystem for 
seng, uttrekkbar innstegstrapp

215 l ferskvann,
180 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til  
3 x 80 Ah)

Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbe-
varingsrom, brukshøyde opptil 57 cm 
Tilgang utenfra og innenfra
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde opptil 36 cm) med stor 
kjeller (brukshøyde opptil 36 cm), som kan 
lastes bekvemt via stor luke i bodelsgulvet, 
ekstra dypt dobbeltgulv i utvendig lasterom 
(høyde 63 cm, bredde 110 cm)
Scootergarasje: innvendig høyde opptil 
145 cm, kan lastes med inntil 450 kg

Alde sentralvarme,
ekte vannbåren gulvvarme i salongområ-
det, oppvarmet dobbeltgulv 
Carthago termisk konsept for førerhus
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Vektklasse/lastekapasitet Bokomfort Kjøkkenkomfort Baderomskomfort Sovekomfort Teknikk/kapasitet Dobbeltgulv/lasterom Egnet for vinterbruk / varmeteknikk

Den fascinerende Carthago Liner-klassen: Eleganse, 
komfort og høy kvalitet

Chassis: Fiat Ducato med AL-KO lavramme spesial, 
XL-modeller med tandemaksel,  
Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lav-
ramme,  
bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 685 til 865 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 289 cm, Mercedes-Benz: 294 cm

Vektklasse:
Enkeltaksel:
3,5 t – 4,5 t (Fiat)
4,2 t – 4,5 t (Mercedes-Benz)
Tandemaksel:
5,0 t (Fiat)
5,5 t (Mercedes-Benz)

L-sittegruppe med sidesete 
(tilvalg 5. belteplass) 
5.3 QB SL: overforliggende 
sidesofa
XL-modeller: XL-sittegruppe 
med sitte-/liggesofa
198 cm ståhøyde i bodel, 
trinnløst bodelsgulv, skoskap

Vinkelkjøkken / komfort-vin-
kelkjøkken*
Apotekerskap (høyde modellav-
hengig)
Heve-/senkefunksjon for kaffe-
maskinen
153 l kjøleskap i praktisk høyde 
med tosidig døråpning

Kombinert bad / komfortabelt 
baderom / XL-baderom, om-
kledningsrom*
kan deles av med solide dører
Skyvedør mot soverom*
Klesskap i full høyde*

Faste senger bak, senkeseng
i førerhuset
med største sengemål for bakre 
seng i sin klasse: Carawinx 
madrasskonsept med punkte-
lastisk fjærsystem for seng,
lave innstigningshøyder i sen-
gene,
uttrekkbar innstegstrapp ved 
langsgående enkeltsenger

170 l ferskvann,
140 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatteri

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 70 cm, 
tilgang utenfra og innenfra. 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsen-
ket oppbevaringsrom (brukshøyde 46 cm) 
Scootergarasje: med innvendig høyde 
opptil 120 cm, lastbar inntil 350 kg, med 
el-sykkelgarasje opptil 124 cm

Varmluftslagring-varmeteknikk Truma 
Combi 6*, oppvarmet dobbeltgulv
Tilvalg: Alde sentralvarme (modeller  
i serie XL)

chic e-line / chic e-line XL
På topp i Carthago Liner-klassen: med bakhjulsdrift 
og gode kjøreegenskaper

Chassis:  Fiat Ducato med AL-KO-lavramme spesial,  
noen modeller samt XL-modeller med 
tandemaksel, Mercedes-Benz Sprinter med 
AL-KO lavramme; XL-modeller med tande-
maksel, bredsporet bakaksel på 198 cm

Mål: Lengde 788 til 899 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 305 cm, Mercedes-Benz: 310 cm

Vektklasse:
Enkeltaksel:  
4,5 t – 4,8 t (Fiat) 
4,5 t (Mercedes-Benz) 
Tandemaksel: 
5,0 t – 5,4 t (Fiat) 
5,0 t – 5,5 t (Mercedes-Benz)

Stor rund sittegruppe med 
bred setebenk (tilvalg 5. belte-
plass)
XL-modeller: XL-sittegruppe 
med uttrekkbar sitte-/liggeso-
fa, stort rundt bord,
romkonsept på to nivåer med 
211 cm ståhøyde i bodel,
trinnløst bodelsgulv, utsvingbart 
skoskap

Vinkelkjøkken/komfort-vin-
kelkjøkken med uttrekkbar 
kjøkkenbenk, utvidelse av  
arbeidsplate, elektrisk sen-
trallås for hele kjøkkenseksjo-
nen, automatisk låsing under 
kjøring, 153 l kjøleskap med to-
sidig døråpning, design-barskap 
(tilvalg), heve/senkefunksjon for 
kaffemaskin

Komfortbad / komfortabelt 
baderom / XL-baderom, om-
kledningsrom*
kan deles av  med solide dører
Skyvedør mot soverom*
Klesskap i full høyde*

Faste senger bak, senkeseng  
i førerhus med største senge-
mål i sin klasse, queen-senger i 
king size-format 200 cm
Carawinx madrasskonsept med
punktelastisk underfjæringssys-
tem for seng, lave innstignings-
høyder i sengene,
uttrekkbar innstegstrapp ved 
langsgående enkeltsenger

235 l ferskvann,
185 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til  
3 x 80 Ah)

Dobbeltgulv med stort oppvarmet opp-
bevaringsrom, brukshøyde opptil 70 cm, 
tilgang utenfra og innenfra.
Stort sentralt gjennomgående lasterom
(innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsen-
ket oppbevaringsrom (brukshøyde 46 cm)
Scootergarasje: innvendig høyde opptil 
132 cm, kan lastes med inntil 450 kg

Alde sentralvarme,
oppvarmet dobbeltgulv
Carthago termisk konsept for førerhus

chic s-plus / chic s-plus XL
På topp i Carthago Liner-klassen 
bakhjulsdrift med solid trekkraft

Chassis: Iveco Daily 5,8 t / 6,5 t,
 robust høy ramme
 Bakhjulsdrift med tvillinghjul
Mål: Lengde 791 til 886 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Iveco Daily 5,8 t: 312 cm, Iveco 

Daily 6,7 t: 329 cm

Vektklasse:
5,6 t – 5,8 t / 6,7 t

L-sittegruppe med uttrekkbar 
sitte-/liggesofa (tilvalg 5. bel-
teplass)
XL-modeller: XL-sittegruppe 
med uttrekkbar sitte-/liggeso-
fa, stort rundt bord,
romkonsept på to nivåer med 
211 cm ståhøyde i bodel,
trinnløst bodelsgulv, utsvingbart 
skoskap

Komfort-vinkelkjøkken med 
uttrekkbar kjøkkenbenk, utvi-
delse av arbeidsplate, elektrisk 
sentrallås for hele kjøkkensek-
sjonen, automatisk låsing under 
kjøring, 153 l kjøleskap med to-
sidig døråpning, design-barskap 
(tilvalg), heve/senkefunksjon for 
kaffemaskin

Komfortabelt baderom /  
XL-baderom, omkledningsrom*
kan deles av med solide dører
Skyvedør mot soverom*
Klesskap i full høyde*

Faste senger bak, senkeseng  
i førerhus med største senge-
mål i sin klasse, queen-senger  
i king size-format 200 cm
Carawinx madrass system med 
punktbasert fjærsystem for 
seng, lave innstigningshøyder  
i sengene, uttrekkbar inn-
stegstrapp ved langsgående 
enkeltsenger

235 l ferskvann,
200 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatterier (kan utvides til  
3 x 80 Ah)
Tilvalg: Keramikktoalett med fast tank 

Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbe-
varingsrom, brukshøyde opptil 78 cm
Tilgang utenfra og innenfra 
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde 20 cm) med kjeller i dob-
beltgulv (nyttbar høyde 20 cm)
Scootergarasje: innvendig høyde opptil 
145 cm, kan lastes med inntil 450 kg

Alde sentralvarme,
oppvarmet dobbeltgulv
Carthago termisk konsept for førerhus

liner-for-two
Rund salonggruppe i bakre del med elektrisk recliner, 
enestående 4-roms konsept

Chassis: Fiat Ducato AL-KO EA/DA
 Iveco Daily 5,8 t / 6,5 t
Mål: Lengde 783 til 855 cm
 Bredde 227 cm
 Høyde Fiat: 305 cm, Iveco Daily 5,8 t: 312 

cm, Iveco Daily 6,7 t: 329 cm

Vektklasse:
Fiat enkelaksel: 4,5 t – 4,8 t
Fiat tandemaksel 5,0 t – 5,4 t
Iveco: 5,6 t – 5,8 t (I 53)
Iveco: 6,7 t (I 53 L)

Rund salonggruppe i bakre del 
med elektrisk recliner
TV sidebord
40” LED-flatskjerm med  
elektrisk uttrekk
198 cm ståhøyde i bodel,
182 cm i rund sittegruppe

Buet kjøkken med opphøyd 
kjøkkenbenk i vertikal bølge-
form
Apotekerskap 
Uttrekkbar kaffemaskin
153 l kjøleskap i praktisk høyde 
med tosidig døråpning

Komfortabelt baderom. sepa-
rat omkledningsrom, skyvedør 
mot førerhus, baderomsdør 
mot bodelen, klesskap i full 
høyde

Elektrisk nedsenkbar senke-
seng med langsgående  
enkeltsenger og  
gjennomgående liggeflate
Sidebord med dype skuffer på 
fører- og passasjerside
Carawinx madrass systemmed 
punktbasert fjærsystem for 
seng, uttrekkbar innstegstrapp

215 l ferskvann,
180 l spillvann,
2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til  
3 x 80 Ah)

Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbe-
varingsrom, brukshøyde opptil 57 cm 
Tilgang utenfra og innenfra
Stort, sentralt gjennomgående lasterom 
(innvendig høyde opptil 36 cm) med stor 
kjeller (brukshøyde opptil 36 cm), som kan 
lastes bekvemt via stor luke i bodelsgulvet, 
ekstra dypt dobbeltgulv i utvendig lasterom 
(høyde 63 cm, bredde 110 cm)
Scootergarasje: innvendig høyde opptil 
145 cm, kan lastes med inntil 450 kg

Alde sentralvarme,
ekte vannbåren gulvvarme i salongområ-
det, oppvarmet dobbeltgulv 
Carthago termisk konsept for førerhus
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AL-KO

Den letteste bobilen i den 
integrerte 3,5 t-premiumklassen
Velegnet også for bytrafikk takket være 15 cm smalere bil  
og fornuftige lengder på kjøretøy
Hos Carthago betyr ikke lett dårligere kvalitet! C-compactline Super-Lightweight setter målestokken  
i 3,5-tonnsklassen, uten at det betyr kompromisser med kvalitet og komfort. 

* modellavhengig

Vektklasse

 + Lett og smidig: bare 2,12 m utvendig bredde og kort 
lengde

 + Carthago lettvektsteknologi – høy lastekapasitet også  
i 3,5-tonnsklassen

 + Kan laste inntil 4,25 t

Chassis

 + Fiat Ducato med AL-KO lavramme 35 light / 40 heavy.

 + Sikkerhetspakke som standard: Airbag, ESP, ABS, ASR, 
elektronisk startsperre,  hillholder, Traction Plus, Hill 
Descent Control

 + Carthagos førerhuskonsept

Bo-komfort

 + Møbelarkitektur “smartline” – tilpasset til den smalere 
kjøretøybredden for høyeste bokomfort og mer 
bevegelsesfrihet

 + Trinnløst gjennomgående bodelsgulv

 + L-sittegruppe med sidesete, eventuelt med 
uttrekkbart sidesete* og rektangulært bodelsbord 
med kromlist

 + Kjøkken med 6 store skuffer, proff-gourmet-
kokeapparat og rund oppvaskkum

 + Badløsninger: maksimal komfort på liten plass

 + Bakre senger med ekstra stort sengemål

4,25 t

3,5  t

AL-KO

Super-Lightweight

Carthago 32 c-compactline
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Oppbevaringsrom

 + Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, 
brukshøyde opptil 55,5 cm

 + Tilgang utenfra via flere store luker, komfortabel 
tilgang innenfra via L-sittegruppe

 + Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig 
høyde 22 cm), dypt nedsenket oppbevaringsrom 
(høyde opptil hele 46 cm) med stor luke i bodelsgulv

 + Scootergarasje: innvendig høyde opptil 120 cm, kan 
lastes med inntil 350 kg 

Kapasitet/teknikk

 + 150 l ferskvann, 140 l spillvann

 + 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 2 x 80 Ah)

Klima/oppvarming

 + Varmluftslagring og varmeteknikk Truma Combi 6

 + Oppvarmet dobbeltgulv

55,5 cm
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c-compactline Super-Lightweight I 141 LE i møbelkonsept epic bicolor og interiørvalg  
Barcelona 21 med tilvalget uten senkeseng

Super-Lightweight
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24"

32"

24"

Super-Lightweight

Bodelens gleder
 + Møbeldesign “smartline” – perfekt tilpasset den 
smalere kjøretøybredden – med skap under tak  
i vertikal bølgeform for høyeste bokomfort, eleganse  
og større bevegelsesfrihet

 + Møbelkonsept epic bicolor med møbeloverflater med 
moderne bicolor-utseende

 + Indirekte ambientebelysning som kan styres uavhengig 
av arbeidslyset, tallrike lysspotter i LED-teknologi

 + Klassens største senkeseng over førerhuset, 180x160 cm

 + Lettvint tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort 
puter, gjennom setet i L-sittegruppen med patentbeslag 
og setebenk som kan vippes opp

L-sittegruppe med uttrekkbart sidesete

 + TV-skap over L-sittegruppe for tilvalget 24” LED-flatskjerm
 + Enkel tilgang til senkeseng via sidesete

Stor L-sittegruppe med sidesete som kan vippes opp

 + TV-skap over L-sittegruppe for tilvalget 24” LED-flatskjerm eller 
elegant integrert TV-skap som tilvalg for 32” LED-flatskjerm

 + Enkel tilgang til senkeseng via setebenk
 + Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem integrert  
i sittebenksokkelen, med LED-dekorlys

Stor L-sittegruppe med sidesete som kan vippes opp

 + TV-veggholder i entreen for tilvalget 24” LED-flatskjerm
 + Enkel tilgang til senkeseng via setebenk
 + Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem integrert  
i sittebenksokkelen, med LED-dekorlys

Modeller I 138 DB, I 143 LE

Modell I 141 LE

Modeller I 144 LE, I 144 QB

Bildet viser elegant integrert TV-skap 
inkludert 32” LED-flatskjerm (tilvalg)

TV-holder i entreen

TV-uttrekkssystem i overskap over 
sittegruppen
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c-compactline Super-Lightweight I 141 LE med tilvalget uten senkeseng, men med overskap hele 
veien rundt i stedet, med interiørvalg Barcelona 21

Stor L-sittegruppe med sidesete i interiørvalg Rom (I 143 LE)

c-compactline Super- Lightweight I 143 LE i møbelkonsept epic bicolor med interiørvalg Rom
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Super-Lightweight

Kjøkkenets fordeler
 + Kjøkkenseksjon med 6 store skuffer og integrert 
avfallsbeholder

 + Delte skuffer for enkel tilgang 
 

 + Lokket over oppvaskkummen, plant innfelt i overflaten, 
kan brukes som ekstra kjøkkenbenk/skjærebrett

 + Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkludert uttrekkssystem  
i overskap

Modeller I 138 DB, 
I 141 LE, I 143 LE

Modeller I 144 LE, I 144 QB

Plassbesparende sidekjøkken

 + Kort kjøretøylengde
 + 133 l Slimtower kjøleskap med tosidig døråpning og separat 
fryseskap

 + 3-bluss kokeapparat “proff Gourmet” med delt glasslokk for 
ekstra avlastningsplass og bunn i rustfritt stål

 + Forhøyet kjøkkenbenk for optisk romoppdeling og som ekstra 
avlastningsplass

Vinkelkjøkken

 + Stor kjøkkenbenk
 + Motstående 133 l Slimtower kjøleskap med tosidig døråpning 
og separat fryseskap

 + 3-bluss kokeapparat “Profi-Gourmet” med delt glasslokk, 
robust rist og glassbunn som lett kan rengjøres

 + Forhøyet kjøkkenbenk for optisk romoppdeling og som ekstra 
avlastningsplass

 + Ambientebelysning langs gulvsokkelen i kjøkkenseksjonen

Dekselet til oppvaskkummen er samtidig en praktisk avlastingsplass og ekstra kjøk-
kenbenk med skjærebrett

3-bluss kokeapparat “Profi Gourmet” med delt glasslokk for mer avlast-
ningsplass (avhengig av modell)
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Plassbesparende sidekjøkken med 133-l-Slimtower-kjøleskap i bekvem høyde (I 138 DB, I 141 LE, 
I 143 LE)

Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og ambientebelysning langs 
gulvsokkelen (I 144 LE, I 144 QB)

6 store skuffer gir mye plass for kjøkkenutstyr

Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkludert uttrekkssystem i overskap 
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Super-Lightweight

Gode løsninger for bad og omkledningsrom
 + Ulike baderomsløsninger med praktisk komfort på minst 
mulig plass

 + Massiv baderomsdør med skjulte hengsler, dørhåndtak  
i metall og dørlås

 + Dusjrommet kan adskilles fullstendig fra baderommet 
mens man dusjer

 + Takluke Mini-Heki i baderommet

Runddusj

Romslig dusjrom

Modeller I 138 DB, I 143 LE

Modell I 141 LE

Kombinert bad

 + Romslig separat runddusj via skyvedør
 + Stort speilskap med hylleinndeling
 + Romslig skap under vaskeservant
 + Omkledningsrom avdelbart med baderomsdør (bare I 143 LE)
 + Integrert dusjhylle og håndklestang i takluken

Vario-svingbart bad med adskilt omkledningsrom

 + Innfelt svingbar vegg og leddet dusjdør – med bare to håndgrep 
oppstår et stort dusjrom

 + Kan skilles av fra bodelsområdet som omkledningsrom med 
baderomsdøren

 + Stort speil med bakgrunnslys, ekstra skap med hylleinndeling 
oppbevaringsplass

Kompakt  baderom med omkledningsrom

 + Romslig bade- /toalettrom
 + Overforliggende dusj
 + Dusjmatte i design som bodelsgulv, uttakbar for 
dusjing

 + Stort speilskap med hylleinndeling
 + Omkledningsrom kan avdeles fra bodel med skyvedør

Modeller I 144 LE, I 144 QB

Baderom med større bevegelsesfrihet, mye oppbeva-
ringsrom og hylleplass (I 144 LE, I 144 QB)

Baderom med overforliggende dusj og skyvedør 
som romdeler (I 144 QB)

Baderom med omkledningsrom (I 144 LE)

Carthago 40 c-compactline



31 32

c-
co

m
pa

ct
lin

e 
Su

pe
r-

Li
gh

tw
ei

gh
t

Vario-svingbad: Vaske- og toalettrom 1  eller dusjrom 2  takket være svingbar vaskeservant  
med speilvegg (I 141 LE)

Vario-svingbart bad med omkledningsrom (I 141 LE)

Kombinert bad med omkledningsrom (I 143 LE)

Kombinert bad: Vaske-/toalettområde med separat runddusj (I 138 DB, I 143 LE)
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Super-Lightweight

Soverommets fordeler
 + Ekstra store sengemål

 + Todelt, oppvarmet og underluftet sengebunn med 
fleksibelt lagrede trespiler

 + Kvalitets-7-soners kaldskummadrass med pustende 
vattert trekk

 + Klesskap med ekstra stor innvendig høyde med 
fordypning i dobbeltgulvet

 + Tilvalg: Sovemiljø og dekorsett med skreddersydde 
overtrekk

Modeller I 141 LE, I 143 LE

Modell I 144 LE

Modell I 138 DB

Modell I 144 QB

Det store klesskapet under sengen har 
mye plass

Klesskap bekvemt tilgjengelige forfra  
og ovenfra takket være hevefunksjon

Bekvem innstigning i sengen med trapp 

Stor skuff i fronten av queen-sengen

Patentsøkt variant for langsgående enkeltsenger

 + Uttrekkbar sengeflate på førerside – patentsøkt: 200 cm sen-
gemål i sovetilstand, ved å skyve den tilbake oppstår et romslig 
dusjrom

 + Justerbar nakkestøtte på passasjersiden 
 + Større sengemål mellom sengene med ekstra madrass
 + Klesskap under langsgående enkeltsenger – bekvemt tilgjengelig 
forfra og ovenfra ved hevefunksjon – ekstra innvendig høyde med 
fordypning i dobbeltgulvet

 + Trapp for bekvem innstigning i sengene

Bakre seng på tvers

 + Stort sengemål
 + Tilgang til seng via store innstegstrapper
 + Stort klesskap under seng, dybde i klesskap kan 
endres individuelt i retning garasje

Langsgående enkeltsenger

 + Store sengemål opptil 200 cm lengde med justerbar nakkestøtte
 + Større sengemål mellom sengene med ekstra madrass
 + Klesskap under langsgående enkeltsenger bekvemt tilgjengelig 
forfra og ovenfra med hevefunksjon – ekstra innvendig høyde 
med fordypning i dobbeltgulvet

 + Trapp for bekvem innstigning i sengene

Uttrekkbar queen seng

 + Liggeflaten kan forskyves 30 cm for komfortabel dag- og nattpo-
sisjon ved kort kjøretøylengde. Om dagen: komfortabel tilgang til 
klesskapene. Om natten: lang sengeflate på 195 cm

 + Justerbar hodegavl
 + Klesskap til venstre og høyre for queen seng
 + Stor skuff i fronten av queen-sengen
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Patentsøkt: Sengemål kan forlenges med 30 cm for optimal søvn ved kort kjøretøylengde (I 144 QB)

Store langsgående enkeltsenger med justerbar hodegavl og innstigningstrapp.  
Komfortabel tilgang til de underliggende klesskapene forfra og ovenfra med  
hevefunksjon (I 143 LE)

Patentsøkt: Enkeltseng kan forlenges med 30 cm for optimal søvn ved kort kjøretøy-
lengde (I 144 LE)

Stor tverrstilt bakre seng (I 138 DB)
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Super-Lightweight Modeller

Enestående  
baderomsløsning
med omkledningsrom
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 + Kort kjøretøylengde tilpasset 3,5-tonnsklassen med L-sittegruppe  
og setebenk, stor tverrstilt bakre seng

 + Kompakt kjøkken
 + Forhøyet kjøkkenbenk for romdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Kombinert bad med runddusj og praktisk tørkestang i Mini-Heki
 + Klesskap under bakre seng, dybden kan endres individuelt i retning garasjen

 + Innovativ planløsning, spesielt for 3,5 t klassen: L-sittegruppe med sidesete, 
langsgående enkeltsenger, likevel kort kjøretøylengde

 + Kompakt kjøkken
 + Forhøyet kjøkkenbenk for romdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Vario-svingbart bad: maksimal komfort på minst mulig plass
 + Baderomsdør med romdelerfunksjon mot soverom, dermed separat omkled-
ningsrom

 + Trapp for bekvem innstigning i sengene 
 + Klesskap under langsgående enkeltsenger: ekstra stor innvendig høyde  
med fordypning i dobbeltgulvet

 + Allrounder med optimal komfort, kort kjøretøylengde, lav vekt
 + L-sittegruppe med setebenk
 + Kompakt kjøkken
 + Forhøyet kjøkkenbenk for romdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Kombinert bad med runddusj og praktisk tørkestang i Mini-Heki
 + Omkledningsrom kan deles av med baderomsdøren
 + Trapp for bekvem innstigning i sengene 
 + Klesskap under langsgående enkeltsenger: ekstra stor innvendig høyde med 
fordypning i dobbeltgulvet

MODELLENS FORDELER

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet* inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 2 825 kg 1 385 kg 4 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet* inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 2 874 kg 1 336 kg 4 4

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet* inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 2 935 kg 1 275 kg 4 4/5*
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Super-Lightweight Modeller

* Tilvalg

Patentsøkt(1).  
Innovativt  
forsprang.
Uttrekkbar langsgå-
ende enkeltseng

Patentsøkt(1).  
Innovativt  
forsprang.
Uttrekkbar  
queen seng
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 + Enestående: L-sittegruppe, sidesete, vinkelkjøkken, baderom og queen-seng på 195 cm 
ved en kjøretøylengde på like under 7 m

 + Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og ambientebelysning langs gulvsokkelen  
i kjøkkenseksjonen

 + Forhøyet kjøkkenbenk for optisk romoppdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Delt av mot bodel med massiv skyvedør, dermed separat omkledningsrom
 + Komfortabelt baderom med separat dusj
 + Queen sengen kan forskyves med 30 cm: Om natten 195 cm sengelengde, om dagen 
romslig tilgang til klesskapene, komfortabel sengebredde helt ned i fotområdet

 + To klesskap ved siden av queen-sengen
 + Stor skuff på queen-sengens front

 + Enestående: L-sittegruppe, sidesete, vinkelkjøkken, baderom og langsgående 
senger inntil 200 cm ved en kjøretøylengde på knapt 7 m

 + Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og ambientebelysning langs gulvsokkelen  
i kjøkkenseksjonen

 + Forhøyet kjøkkenbenk for optisk romoppdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Omkledningsrom kan avdeles fra bodel med skyvedør
 + Kompakt baderom med separat dusj
 + Langsgående enkeltseng på passasjerside kan forskyves med 30 cm: Om natten 
200 cm sengelengde, om dagen romslig dusjrom

 + Trapp for bekvem innstigning i sengene 
 + Klesskap under langsgående enkeltsenger: ekstra stor innvendig høyde med 
fordypning i dobbeltgulvet

MODELLENS FORDELER

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet* inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser

Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 2 985 kg 1 225 kg 4 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet* inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 2 985 kg 1 225 kg 4 4/5*
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Super-Lightweight

Eksteriør  
AL-KO

Standard hvit
Bodel, kjøretøyfront, A-stolpe, front-, side-, hekkskjørt og hjulkasser i hvitt

c-compactline Super-Lightweight I 138 DB 
Individuell frihet med bare 3,5 t*

Vektangivelsene er omtrentlige. Inntil 5 % avvik i vektangivelsene er mulig og tillatt.

* etter ønske også som heavy-variant med inntil 4,25 t tillatt totalvekt
** for detaljert innhold i pakkene, se Carthagos prisliste Integrert

Eksempel på pakkliste ved 1 fører + 1 passasjer

1 x bord + 4 x campingstoler 25 kg

1 x grill + grilltang 5 kg

2 x el-sykler 40 kg

1 x verktøykasse 10 kg

1 x gassreserve 15 kg

TOTAL 95 kg

Gjenværende lastekapasitet
(=  385 kg lastekapasitet minus 95 kg pakkliste) 290 kg

Vekt i kjøreklar stand inkl. fører 2 825 KG

Chassispakke** 
med f.eks. klimaautomatikk, cruise control + 33 kg

Komfortpakke**  
med f.eks. takvindu, slimtower kjøleskap + 20 kg

Mediapakke**  
med satellittanlegg og 4 m markise + 82 kg

REISEKLAR TOTALVEKT 2 960 kg

MULIG LASTEKAPASITET . Fører 540 kg

1 passasjer inkl. bagasje  
(75 kg + 10 kg + 70 kg = 155 kg) 155 kg

Mulig ekstra last
med to personer i bilen 385 kg
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Minimal vekt, maksimal kvalitet – spesielt for 3,5-tonnsklassen
Ekstrem stabil og superlett: Carthago er pioneren for 
intelligent lettkonstruksjon i hele bransjen: Carthago 
reduserer vekten, men ikke bokomforten eller kvalite-
ten. Carthago c-compactline Super-Lightweight er de 
letteste modellene i sin klasse. Med høyeste stabilitet, 
kvalitet, maksimal komfort og omfangsrikt utstyr. Den 
konsekvente lettbyggsteknologien har mange fordeler: 

høyere lastekapasitet, samtidig lavere drivstofforbruk  
og mindre utslipp. Carthago var de første som utviklet 
en velfungerende Premium-bobil i 3,5-tonnsklassen,  
og har siden satt standarden i Premium-klassen.

 + Korte kjøretøylengder betyr smidig og lettkjørt med 
mindre vekt 

 + Høyere lasteevne, også i 3,5-tonnsklassen

 + Lavere drivstofforbruk

 + Færre trafikale begrensninger

 + Mindre bompenger

Carthagos teknologi for karosserikonstruksjon er ytterst stabil og lett. Med de 
merketypiske sammenføyningene av aluminium utvendig og innvendig  
og den isolerende kjernen av RTM-hardskum, er det ikke behov for vektinten-
sive forsterkninger av veggene i en Carthago

Carthagos vektoptimaliserte møbler: Buede og avrundede møbler som har  
høy stabilitet samtidig som de har mindre vekt, takket være vektreduserende 
piping-teknologi

Med det selvbærende karosseriet og AL-KO lavramme spesial bidrar Carthagos 
dobbeltgulv til maksimal stabilitet og torsjonsstivhet

Fordeler for deg med din Carthago

2 825 kg

Lettvekts-premiumklasse
Carthagos lettvektsteknologi, 
spesielt for 3,5-tonnsklassen
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Scootergarasje med stor innvendig høyde med dyp ned-
senking, tilgang via stor dør på passasjersiden  
og en dør på førersiden

Enkel innlasting i dobbeltgulvets oppbevaringsrom gjennom stor 
utvendig luke (på førersiden)

Lettvint uttak av innholdet i oppbevaringsrommet innenfra ved  
å vippe opp setet i L-sittegruppen

Dobbeltgulv med stort  
oppbevaringsrom

EASY ENTRY – lettvint innlasting fra utsiden, enkelt å hente ut innenfra

Brukshøyde
opptil 55,5 cm

FØRERSIDE
Rom for gassflasker
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Hekkgarasje 
kan lastes med 

inntil

350
nyttelast

Super-Lightweight
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 + Tilgang utenfra via flere store luker

 + Komfortabel tilgang innenfra via setet i L-sittegruppen og setebenken som kan slås opp, samt stor luke i bodelsgulv  
(avhengig av modell)

 + Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), med dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm),  
enkel innlasting også via inngangsdøren gjennom stor, oppstillbar luke i bodelsgulv

 + Hele oppbevaringsrommet under dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon og gulvvarmeeffekt.

Stort, ekstra lasterom i dobbeltgulv med separat luke utvendig  
(på passasjersiden)

Stor luke i bodelsgulvet i entreen: med åpen bodelsdør også lett 
lastbar fra utsiden

Enkel innlasting i oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet via stor 
utvendig luke

Komfortabelt uttak av innholdet via setebenken som kan slås opp 
(avhengig av modell)

PASSASJERSIDE
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Super-Lightweight

Ekstra oppvarming av førerhusområdet med oppvarmet overflate på 
dashbordet, gir reduksjon av kuldeinnstrålingen gjennom frontruten til 
førerhus/bodel 

Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6 med mange varmluftdy-
ser over hele dobbeltgulvet, i bodelen, i garasjen, i førerhuset og  
i de kuldeømfintlige dørinnstegene

Rom for gassflasker “easy change”, dypt nedsenket for bekvemt skifte 
av flasker, begge flaskene lett tilgjengelig (ikke I 138 DB, I 141 LE, I 143 LE)

Elektrisk system

El-system, vannforsyning, varmelagring og varmeteknikk

Varmluftslagring
Varmeteknikk Truma Combi 6

Dobbeltgulv
med klimalagringsfunksjon og 
gulvvarmeeffekt

Kapasitet
150 l ferskvannstank 
140 l spillvannstank 
1 x 80 Ah batteri 
(kan utvides til 2 x 80 Ah)
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Vannavløpssentral og vanntanker frostsikret under  
dobbeltgulvet – kan også betjenes utenfra gjennom  
bodelsdøren

Rom for gassflasker i bakre del med enkel tilgang via separat dør til 
gassflaskene. Tilvalg: komfortsystem for uttrekk av gassflasker  
(I 138 DB, I 141 LE, I 143 LE)

Oppvarmet batterisentral med batterihovedbryter. 
Standard: 1 x 80 Ah gelbatteri, kan utvides til 2 x 80 Ah. 90 Ah Li-Ion- 
batteri som tilvalg, inkludert battericomputer

Lett tilgjengelig el-sentral i hekkgarasjen
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lav vekt, kjørekomfort som i en personbil

Med betrukne og justerbare armlener med skinnkledd formdel overbeviser med homogene former og knytter 
førerhus og bodel sammen til én enhet

med stort hoved- og vidvinkelspeil

enkel tilgang: stor dør på passasjersiden og dør på førersiden med dørstopper og vindu

AL-KO lavramme spesial light

Førerhus-pilotsete Aguti Elegant dashbord

Bodelsdør “premium one”

Buss-speil “best view”

Garasjetilgang fra begge sider

Standardutstyr
Super-Lightweight
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3-bluss kokeapparat “proff Gourmet” med delt glasslokk for ekstra avlast-
ningsplass og utvidelse av arbeidsflaten ved å hekte lokket inn i veggfestet

arbeidslyset og ambientebelysningen kan styres uavhengig av hverandre 

og oppbevaringssystem for inntil fire par sko under L-sittegruppen

med dobbel sikkerhetslås, elektrisk vindusheis og lavt innsteg

360°-luksus-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves  
i to retninger

som komfortabel fotskammel eller som oppstigningshjelp til senkeseng

Komfortabelt utstyrt kjøkken

Setebenken

Individuell styring av belysningen

Uttrekkbart skoskap

Førerhusdør

Bodelsbordet kan justeres på flere måter

* modellavhengigCarthago 55 c-compactline



AL-KO AL-KO

Tusenkunstneren
Lettvektsmodeller med kort kjøretøylengde  
i 3,5 tonnsklassen og komfortinnrettede modeller  
med totalvekt inntil 4,25 t.
Sportslig, markant og komfortabel: Med sitt “Carthago v-face” frontdesign,  
bodelsbredde på 2,27 m og maksimal bo-komfort sammen med lav egenvekt,  
byr c-tourer-modellene både på planløsninger for 3,5-tonnsklassen (som tilvalg  
også opp til 4,5 t totalvekt) så vel som komfortinrettede modeller med inntil  
4,5 t totalvekt.

Lightweight / Komfort

c-tourer Lightweight  
modeller: I 141 LE, I 142 DB, I 143 LE, I 144 LE, I 144 QB

 + Alle Lightweight-modeller har god lastekapasitet også  
i 3,5-tonnsklassen, takket være Carthagos lettvektstek-
nologi og korte kjøretøylengder på inntil 7,10 m.

 + Som tilvalg også med inntil 4,5 t totalvekt og dermed 
også høyere lastekapasitet. 

c-tourer Komfort 
modeller: I 148 LE, I 149 LE, I 150 QB

 + Komfortinnrettede planløsninger med mer enn 7,10 m 
kjøretøylengde

 + Stor romfølelse og høy lastekapasitet med inntil 4,5 t 
totalvekt

Chassis
 + Fiat Ducato 35 light / 40 heavy eller Mercedes-Benz 
Sprinter*, AL-KO lavramme spesial Carthago med 
bredsporet bakaksel 198 cm

 + Sikkerhetspakke Fiat Ducato: Airbag, ESP, ABS, ASR, 
elektronisk startsperre, Hillholder, Hill Descent  
Control, Traction Plus / Mercedes-Benz Sprinter: 
Airbag, sidevindsassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, 
EBV, ESP

 + Carthagos førerhuskonsept 
 + Carthago fullt LED-lys (tilvalg)

Bo-komfort
 + Møbeldesign “smartline plus”, to møbelkonsept
 + Trinnløst bodelsgulv
 + L-sittegruppe med ergonomisk formede puter og  
bred setebenk hhv. uttrekkbart sidesete*

 + Komfort-vinkelkjøkken eller vinkelkjøkken* med 6 
store skuffer, forhøyet kjøkkenbenk for romdeling og 
som ekstra avlastningsplass

 + Kombibad eller komfort-baderom*: Maksimal komfort 
og separat omkledningsrom

 + Langsgående enkeltsenger og queen med største 
sengemål i klassen

AL-KO

AL-KO

3,5  t

4,5 t

4,5 t
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Oppbevaringsrom
 + Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, 
brukshøyde opptil 55,5 cm

 + Tilgang utenfra via flere store luker, komfortabel tilgang 
innenfra via sittebenkdeksel i L-sittegruppe og via 
setebenk som kan svinges opp*

 + Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig 
høyde 22 cm), dypt nedsenket oppbevaringsrom 
(høyde opptil hele 46 cm) med stor luke i bodelsgulv

 + Scootergarasje: innvendig høyde opptil 120 cm*, kan 
lastes med inntil 350 kg

Kapasitet/teknikk
 + 150 l ferskvann, 140 l spillvann
 + 1 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 2 x 80 Ah)

Klima/oppvarming
 + Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6, 
tilvalg: Alde sentralvarme*

 + Dobbeltgulv med gulvvarme

55,5 cm

Mange c- tourer-modeller kan også 
leveres på Mercedes-Benz Sprinter med 
AL-KO lavramme - se modelloversikten 
og prislisten!

* modellavhengigCarthago 57 c-tourer



Lightweight

c-tourer Lightweight I 143 LE  i møbelkonsept epic bicolor og  
interiørvalg Venezia 21
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Komfort

c-tourer I 149 LE i møbelkonsept Casablanca og interiørvalg delskinn Macchiato

Carthago 60 c-tourer



360°

c-
to

ur
er

 Ko
m

fo
rt

c-
to

ur
er

 Li
gh

tw
ei

gh
t

Carthago 61 c-tourer



24"

32"

24"

32"

Bodelens fordeler
 + Standard: Møbelkonsept epic bicolor med møbeloverflater 

med bicolor-utseende, tilvalg: møbelkonsept Casablanca 

 + bodelsbord med kromlist, kan dreies 360° med fotpedal 
og forskyves

 + Indirekte ambientebelysning som kan styres uavhengig 
av arbeidslyset, tallrike lysspotter i LED-teknologi

 + Klassens største senkeseng over førerhuset, 195x160 cm

Bildet viser elegant integrert TV-skap 
inkludert 32” LED-flatskjerm (tilvalg)

Modell I 143 LE

Stor L-sittegruppe med setebenk som kan svinges opp

 + TV-skap over L-sittegruppe for tilvalget 24" LED-flatskjerm eller 
elegant integrert TV-skap som tilvalg for 32" LED-flatskjerm 

 + Enkel tilgang til senkeseng via setebenk
 + Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem integrert  
i sittebenksokkelen, med LED-dekorlys

 + Enkel tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort puter, 
gjennom sidesetet i L-sittegruppen med patentbeslag og 
setebenk som kan svinges opp

TV-uttrekksystem over sittegruppenModell I 141 LE

L-sittegruppe med uttrekkbart sidesete

 +  TV-skap over L-sittegruppe for tilvalget 24" LED-flatskjerm
 + Enkel tilgang til senkeseng via sidesete
 + Enkel tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort puter, 
gjennom sidesetet i L-sittegruppen med patentbeslag og 
sidesete som kan trekkes ut

TV-uttrekksystem bak rygglenet for 
setebenken

Stor L-sittegruppe med bred setebenk som kan svinges opp, 
tilvalg: 5. belteplass

 + TV-uttrekkssystem “Quick-up” bak rygglenet til setebenken, 
forberedt for tilvalget 32" LED-flatskjerm 

 + Enkel tilgang til senkeseng via setebenk
 + Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem integrert  
i sittebenksokkelen, med LED-dekorlys

 + Enkel tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort puter, 
gjennom sidesetet i L-sittegruppen med patentbeslag og 
setebenk som kan svinges oppModeller I 142 DB, I 148 LE,  

I 149 LE, I 150 QB

L-sittegruppe med setebenk som kan vippes opp

 + TV-veggholder i entreen for tilvalget 24" LED-flatskjerm
 + Enkel tilgang til senkeseng via setebenk
 + Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem integrert i 
sittebenksokkelen, med LED-dekorlys

 + Enkel tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort puter, 
gjennom sidesetet i L-sittegruppen med patentbeslag og 
setebenk som kan vippes opp

Modeller I 144 LE, I 144 QB TV-holder i entreen
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Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem for inntil fire par sko under L-sittegruppen 
(ikke I 141 LE)

De sørger for orden og føyer seg perfekt inn i interiøret: Carthagos kleskroker

c- tourer Lightweight I 144 LE i variant uten senkeseng, men med overskap hele veien rundt i stedet, i møbelkonsept epic bicolor med interiørvalg Cambridge

Salongbordet: kan svinges og forskyves med fotpedal

L-sittegruppe med bred setebenk (I 142 DB, I 148 LE, I 149 LE, I 150 QB)
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Kjøkkenets fordeler
 + 3-bluss kokeapparat “Profi-Gourmet” med delt glasslokk 
(ikke delt i 143 LE), med robust støpejernsrist og 
glassbunn som lett kan rengjøres

 + Kjøkkenseksjon med 6 store skuffer og integrert 
avfallsbeholder

 + Lokket over oppvaskkummen, plant innfelt i overflaten, 
kan brukes som ekstra kjøkkenbenk/skjærebrett

 + Designskap under tak i vertikal bølgeform

 + Tilvalg: Kaffekapselmaskin inkludert uttrekkssystem  
i overskap 

 + Forhøyet kjøkkenbenk for romdeling og som ekstra 
avlastningsplass

Kaffekapselmaskin i overskap

Praktisk krydderhylle

Modeller I 141 LE, I 143 LE

Modeller I 142 DB, I 148 LE

Plassbesparende kjøkken på siden

 + Kort kjøretøylengde
 + 133 l Slimtower kjøleskap med tosidig døråpning og 
separat fryseskap

Vinkelkjøkken

 + Stor kjøkkenbenk
 + Overforliggende 153 l kjøleskap med tosidig 
døråpning og separat fryseskap

 + Krydderhylle på kjøkkenvegg
 + Ambientebelysning langs gulvsokkelen  
i kjøkkenseksjonen

Modeller I 144 LE, I 144 QB

Modeller I 149 LE, I 150 QB

133-l-Slimtower kjøleskap  
i gripehøyde

Trygt lagret: praktisk vinskap

Vinkelkjøkken

 + Stor kjøkkenbenk
 + Motstående 133 l Slimtower kjøleskap med tosidig 
døråpning og separat fryseskap

 + Ambientebelysning langs gulvsokkelen i kjøkkenseksjonen

Komfort-vinkelkjøkken

 + Buet, ekstra stor kjøkkenbenk, utvidet til den runde 
badeveggen

 + Overforliggende 153 l kjøleskap med tosidig døråpning og 
separat fryseskap

 + Ambientebelysning langs gulvsokkelen i kjøkkenseksjonen
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Vinkelkjøkken med krydderhylle i møbelkonsept Casablanca (I 142 DB, I 148 LE)

Plassbesparende sidekjøkken i møbelkonsept epic bicolor (I 141 LE, 
I 143 LE)

Komfortabelt vinkelkjøkken i møbelkonsept Casablanca (I 149 LE, I 150 QB)

God oppbevaringsplass i de 6 store skuffene

Dekselet for oppvaskkummen kan brukes i veggfeste med funksjon 
som skjærebrett

Carthago 65 c-tourer



Gode løsninger for bad og omkledningsrom
 + Massiv baderomsdør med skjulte hengsler, dørhåndtak  
i metall og dørlås

 + Dusjrommet kan adskilles fullstendig fra baderommet 
mens man dusjer

 + Vaskeservant med stort underskap

 + Mange hyller

 + Takluke Mini-Heki i baderommet

Runddusj

Romslig dusjrom

Modell I 143 LE

Modell I 141 LE

Kombinert bad

 + Romslig separat runddusj via skyvedør
 + Stort speilskap med hylleinndeling
 + Integrert dusjhylle og håndklestang i takluken

Vario-svingbart bad med adskilt omkledningsrom

 + Innfelt svingbar vegg og leddet dusjdør – med bare to håndgrep 
oppstår et stort dusjrom

 + Kan skilles av fra bodelsområdet som omkledningsrom med 
baderomsdøren

 + Stort speil med bakgrunnslys, ekstra skap med hylleinndeling 
oppbevaringsplass

Kombinert bad med omkledningsrom

 + Adskillbar runddusj
 + Stort speilskap med hylleinndeling
 + Kan deles av som omkledningsrom fra bodelsområdet med 
baderomsdørens romdelingsfunksjon 

 + Ekstra avdeling av soverom med skyvedør (I 148 LE)
 + Omkledningsrom med klesskap i full høyde
 + Integrert dusjhylle og håndkleholder i takluken

Modeller I 142 DB, I 148 LE Omkledningsrom med romdeling

Modeller I 149 LE, I 150 QB  
Komfortabelt baderom

Kompakt- eller komfortabelt baderom med omkledningsrom

 + Romslig vaske-/toalettrom med separat dusj
 + Dusjmatte i bodelsgulvdesign
 + Kan deles av fra bodelsområdet som omkledningsrom  
med baderomsdørens romdelingsfunksjon eller skyvedør 
(I 144 LE/QB)

 + Komfortabelt baderom med ekstra avdeling mot soverom med 
skyvedør (I 149 LE)

 + Komfortabelt baderom med ekstra avdeling mot soverom med 
uttrekkbar romdeler og TV-vegg (I 150 QB)

Modeller I 144 LE, I 144 QB  
Kompakt baderom
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Kombinert bad: Vaske-/toalettområde med separat runddusj (I 142 DB, I 148 LE)

Vaskerom med vaskeservant og toalett (I 144 LE, I 144 QB)

Komfortabelt baderom med omkledningsrom  (I 149 LE, I 150 QB)

Vario-svingbad: Vaske- og toalettrom 1  eller dusjrom 2  takket være svingbar  
vaskeservant med speilvegg (I 141 LE)
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210 x 147/135 cm

Soverommets fordeler
 + Ekstra stort sengemål 

 + Todelt, oppvarmet og underluftet sengebunn med 
fleksibelt lagrede trespiler

 + 7-soners kaldskummadrass med pustende vattert trekk 

 + Klesskap med ekstra stor innvendig høyde med fordyp-
ning i dobbeltgulvet

 + Klassens største senkeseng over førerhuset, 195x160 cm

 + Tilvalg: Sovemiljø og dekorsett med skreddersydde 
overtrekk

Tilvalg: TV skap i modeller med langsgående enkeltsenger  
(unntatt I 144 LE)

Stor tverrstilt bakre seng med overskap hele veien rundt (I 142 DB)

Modellene I 141 LE, I 143 LE,  
I 148 LE, I 149 LE

Sengen på førersiden kan 
forskyves 30 cm i modell I 144 LE

Modell I 144 QB

Modell I 142 DB Klesskap under tverrstilt bakre seng

Modell I 150 QB

Queen-seng

 + Liggeflaten kan forskyves 30 cm for komfortabel dag-  
og nattposisjon ved kort kjøretøylengde. Om dagen: 
komfortabel tilgang til klesskapene. Om natten: sengelengde 
195 cm (I 144 QB)

 + Justerbar nakkestøtte
 + Klesskap til venstre og høyre for queen-sengen
 + Stor skuff på fronten av queen-seng 
 + Madrass på passasjerside kan vippes opp for ekstra bred 
gjennomgang (I 150 QB)

Tverrstilt bakre seng

 + Tilgang til seng via store innstegstrapper
 + Stort klesskap under seng
 + Klesskap i full høyde

Langsgående enkeltsenger

 + Justerbar hodegavl (I 144 LE bare på passasjerside), utvidelse 
av liggeflate mellom sengene med madrassutvidelse

 + Liggeflaten kan forskyves 30 cm for 200 cm sengelengde, 
stort baderom og kort kjøretøylengde (I 144 LE)

 + Klesskap under langsgående enkeltsenger med hevefunksjon 
samt delte madrasser og overtrekk, bekvemt tilgjengelig 
forfra og ovenfra

 + Uttrekkbar trapp for tilgang til seng (I 141 LE, 143 LE)
 + Uttrekkbar komfort-innstegstrapp med ekstra dype 
trinnflater og ekstra oppbevaringsplass (I 148 LE, 149 LE; 
som tilvalg i I 143 LE)

Patentsøkt! (1)

En innovativ 
fordel
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Patentsøkt: Sengemål kan forlenges med 30 cm for optimal søvn ved kort  
kjøretøylengde (I 144 QB)

Store langsgående enkeltsenger med justerbar hodegavl og uttrekkbar trapp* 
(I 141 LE, I 143 LE, I 148 LE, I 149 LE). Enkel tilgang forfra og ovenfra til underliggende 
klesskap ved hjelp av hevefunksjon (I 143 LE, I 148 LE, 149 LE)

Uttrekkbar enkeltseng med innstegstrapp (I 144 LE)

* modellavhengigCarthago 69 c-tourer



Fiat 695 cm / Mercedes-Benz 708 cm

685 cm

667 cm
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210 x  
147/135 cm

200/190 x  
85 cm

200/190 x  
85 cm

Modeller

Enestående  
baderomsløsning
med omkledningsrom

Patentsøkt(1). Inno-
vativt forsprang:
Omkledningsrom 
med romdelerfunk-
sjon

c-tourer I Lightweight 141 LE  
AL-KO   

3,5  t

  
4,5 t

c-tourer I Lightweight 142 DB  
AL-KO   

3,5  t

  
4,5 t

c-tourer I Lightweight 143 LE  
AL-KO

  
AL-KO   

3,5  t

  
4,5 t
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 + Innovativ planløsning, spesielt for 3,5 t klassen: L-sittegruppe med sidesete, langsgående 
enkeltsenger, likevel kort kjøretøylengde

 + Kompakt kjøkken
 + Forhøyet kjøkkenbenk for romdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Vario-svingbart bad: maksimal komfort på minst mulig plass
 + Baderomsdør med romdelerfunksjon mot soverom, dermed separat omkledningsrom 
 + Uttrekkbar trapp for enkel tilgang til seng, som tilvalg uttrekkbar komfort-trapp med 
ekstra dype trinnflater og ekstra oppbevaringsplass

 + Klesskap under langsgående enkeltsenger med ekstra stor innvendig høyde med 
fordypning i dobbeltgulvet

 + Tilvalg: TV-skap med spesielt TV-uttrekksystem i soverom

 + Kort kjøretøylengde tilpasset 3,5-tonnsklassen med L-sittegruppe og setebenk,  
stor tverrstilt bakre seng

 + Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og ambientebelysning langs gulvsokkelen  
i kjøkkenseksjonen

 + Forhøyet kjøkkenbenk for optisk romdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Kan deles av som omkledningsrom fra bodelsområdet med baderomsdørens 
romdelingsfunksjon

 + Kombinert bad med runddusj 
 + Høyt klesskap
 + Ekstra klesskap under bakre seng

 + Allrounder med optimal komfort, kort kjøretøylengde, lav vekt
 + L-sittegruppe med setebenk
 + Kompakt kjøkken
 + Forhøyet kjøkkenbenk for romdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Kombinert bad med runddusj og praktisk tørkestang i Mini-Heki
 + Klesskap under langsgående enkeltsenger med ekstra stor innvendig høyde ved 
fordypning i dobbeltgulvet

 + Uttrekkbar trapp for enkel tilgang til seng, som tilvalg uttrekkbar komfort-trapp med 
ekstra dype trinnflater og ekstra oppbevaringsplass

 + Tilvalg: TV-skap med spesielt TV-uttrekksystem i soverom

* med tilvalg

MODELLENS FORDELER

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 2 955 kg 1 505 kg 4 4

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 3 025 kg 1 435 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser

Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 3 005 kg 1 455 kg 4 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 
lavramme 3 045 kg 1 425 kg 4 4/5*
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TV
699 cm

699 cm

Fiat 739 cm / Mercedes-Benz 752 cm

200/195 x  
85 cm

195 x 145 cm

200/190 x  
85 cm
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22
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* med tilvalg

Modeller

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Uttrekkbar langsgåen-
de enkeltseng

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
El-sykkel- og scooter-
garasje
Uttrekkbar queen 
seng

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Uttrekkbar kom-
fort-innstegstrapp
Omkledningsrom med 
romdelerfunksjon

c-tourer I Lightweight 144 QB  
AL-KO   

3,5  t

  
4,5 t

c-tourer I 148 LE  
AL-KO

  
AL-KO

  
4,5 t

c-tourer I Lightweight 144 LE  
AL-KO   

3,5  t

  
4,5 t
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 + Enestående: L-sittegruppe, sidesete, vinkelkjøkken, baderom og queen-seng på 195 cm 
ved en kjøretøylengde på like under 7 m

 + Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og ambientebelysning langs gulvsokkelen  
i kjøkkenseksjonen

 + Forhøyet kjøkkenbenk for optisk romoppdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Delt av mot bodel med massiv skyvedør, dermed separat omkledningsrom
 + Kompakt baderom med separat dusj
 + Queen sengen kan forskyves med 30 cm: Om natten 195 cm sengelengde, om dagen 
romslig tilgang til klesskapene, komfortabel sengebredde helt ned i fotområdet

 + To klesskap ved siden av queen-sengen
 + Stor skuff på queen-sengens front

 + Enestående: L-sittegruppe, setebenk, vinkelkjøkken, baderom og langsgående 
enkeltsenger inntil 200 cm ved en kjøretøylengde på knapt 7 m

 + Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og ambientebelysning langs gulvsokkelen  
i kjøkkenseksjonen

 + Forhøyet kjøkkenbenk for optisk romoppdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Romavdeling mot bodel med skyvedør
 + Kompakt baderom med separat dusj
 + Langsgående enkeltseng på passasjerside kan forlenges med 30 cm: Om natten 200 cm 
sengelengde, om dagen romslig dusjrom

 + Trapp for enkel innstigning i sengene
 + Klesskap under langsgående enkeltsenger med ekstra stor innvendig høyde ved 
fordypning i dobbeltgulvet

* med tilvalg

MODELLENS FORDELER

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 3 065 kg 1 395 kg 4 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser

Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 3 085 kg 1 375 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 
lavramme 3 125 kg 1 345 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 3 065 kg 1 395 kg 4 4/5*

 + Komfortabel planløsning med stor L-sittegruppe, bred setebenk, vinkelkjøkken, høye 
klesskap

 + Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk og ambientebelysning langs gulvsokkelen  
i kjøkkenseksjonen

 + Forhøyet kjøkkenbenk for optisk romoppdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Kombinert bad med runddusj , baderomsdør med funksjon som romdeler og praktisk 
tørkestang i Mini-Heki

 + Omkledningsrom med skyvedør til soverom
 + Høyt klesskap, ekstra klesskap med ekstra stor innvendig høyde under de langsgående 
enkeltsengene

 + Langsgående enkeltsenger med inntil 200 cm lengde, med uttrekkbar komfort-trapp med 
ekstra dype trinnflater og ekstra oppbevaringsplass

 + Tilvalg: TV-skap med spesielt TV-uttrekksystem i soverom
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Fiat 748 cm / Mercedes-Benz 761 cm
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200/190 x  
85 cm

195 x 145 cm

21

c-tourer I 149 LE  
AL-KO

  
AL-KO

  
4,5 t

c-tourer I 150 QB  
AL-KO

  
AL-KO

  
4,5 t

* med tilvalg

Modeller

Tilvalg: enestående Carthago el-sykkelgarasje
For modeller med queen seng – utvidelse av innvendig høyde til 124 cm. Patentsøkt! (1)

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Uttrekkbar kom-
fort-innstegstrapp

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
El-sykkel- og scooter-
garasje
Uttrekkbar vegg som 
romdeler og TV-vegg
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 + Komfort-Plus planløsning
 + Stor L-sittegruppe med bred setebenk
 + Stort vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk og ambientebelysning langs gulvsokkelen  
i kjøkkenseksjonen

 + Forhøyet kjøkkenbenk for romdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Komfortabelt baderom med omkledningsrom avdelt med skyvedør mot soverom  
og baderomsdør som romdeler

 + Langsgående 200 cm enkeltsenger med uttrekkbar komfort-trapp med ekstra dype 
trinnflater og ekstra oppbevaringsplass

 + Klesskap under de langsgående enkeltsengene med romslig innvendig høyde
 + Tilvalg: TV-skap med spesielt TV-uttrekksystem i soverom

 + Komfort-Plus planløsning
 + Stor L-sittegruppe med bred setebenk
 + Stort vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk og ambientebelysning langs gulvsokkelen  
i kjøkkenseksjonen

 + Forhøyet kjøkkenbenk for romdeling og som ekstra avlastningsplass
 + Komfortabelt baderom med omkledningsrom med romdeling
 + Uttrekkbar romdeler- og TV-vegg for individuell romavdeling soverom/omkledningsrom
 + Stor queen-seng i king size-format, komfortabel liggebredde helt ned i fotområdet
 + 2 klesskap ved siden av sengen
 + 2 store skuffer på queen-sengens frontside
 + Madrass på passasjerside kan vippes opp for ekstra bred gjennomgang 

* med tilvalg

 + Større innvendig høyde i el-sykkel-garasjen i queen- 
sengmodeller, opptil 124 cm

 + På tross av lavt innsteg i sengen, kan sykler opptil 124 cm 
transporteres i hekkgarasjen

 + Innovativ løsning uten tilleggsvekt og med enkel betjening

 + Dekkplate for fordypning i gulvet, slik at det også kan 
benyttes med plant garasjegulv

Fordeler for deg med din Carthago

MODELLENS FORDELER

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 3 085 kg 1 375 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 
lavramme 3 125 kg 1 345 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 3 085 kg 1 375 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 
lavramme 3 125 kg 1 345 kg 4/5* 4/5*

Carthago 75 c-tourer



Standard Hvit
Bodel, kjøretøyfront, A-stolpe, front-, side-, hekkskjørt og hjulkasser i hvitt

Eksteriør  
AL-KO

 
AL-KO

Frontdesign Fiat Ducato Hekk Fiat DucatoFrontdesign Mercedes-Benz 
Sprinter

Hekk Mercedes-Benz Sprinter

Førerhusdesign

c-tourer Lightweight I 143 LE på Fiat Ducato 
med interiørvalg Venezia 21

c-tourer I 149 LE på Mercedes-Benz Sprinter 
med interiørvalg delskinn Macchiato
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Carthagos teknologi for karosserikonstruksjon er ytterst stabil og lett. Med  
de merketypiske sammenføyningene av aluminium utvendig og innvendig  
og den isolerende kjernen av RTM-hardskum, er det ikke behov for vektinten-
sive forsterkninger av veggene i en Carthago

Carthagos vektoptimaliserte møbler: Buede og avrundede møbler som har  
høy stabilitet samtidig som de har mindre vekt, takket være vektreduserende 
piping-teknologi

Med det selvbærende karosseriet og AL-KO lavramme spesial bidrar Carthagos 
dobbeltgulv til maksimal stabilitet og torsjonsstivhet

Carthago lettvektsteknologi

Lavere vekt, høyere kvalitet –  c-tourer Lightweight
Ekstremt stabil og lett: Carthago er pioneren for 
intelligent lettkonstruksjon i hele bransjen: Carthago 
reduserer vekten, men ikke den vante komforten eller 
kvaliteten. Carthago c-tourer Lightweight-modellene 
er de letteste i sine respektive klasser. Med høyeste 
stabilitet og kvalitet, maksimal komfort og omfangsrikt 
utstyr. 

Den konsekvente lettvektsteknologien har mange  
fordeler: både større lasteevne og mindre drivstoffor-
bruk med mindre utslipp. Carthago var de første som 
utviklet en velfungerende Premium-bobil i 3,5-tonns-
klassen, og har siden satt standarden i Premium-klassen.

Lettvekts-premiumklasse
Carthagos lettvektsteknologi, 
spesielt for 3,5-tonnsklassen

 + Korte kjøretøylengder betyr smidig og lettkjørt med 
mindre vekt 

 + Høyere lasteevne, også i 3,5-tonnsklassen

 + Lavere drivstofforbruk

 + Færre trafikale begrensninger

 + Mindre bompenger

Fordeler for deg med din Carthago

2 955 kg
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55,5 cm

Dobbeltgulv med  
stort oppbevaringsrom

EASY ENTRY – lettvint innlasting fra utsiden, enkelt å hente ut innenfra

Enkel innlasting i dobbeltgulvets oppbevaringsrom gjennom stor 
utvendig luke (på førersiden)

Lettvint uttak av innholdet i oppbevaringsrommet innenfra ved å vippe 
opp setet i L-sittegruppen

Luke i bodelsgulvet med lasterom i dobbeltgulvet (nyttbar høyde  
42 cm)

Scootergarasje med stor innvendig høyde med dyp 
nedsenking, tilgang via stor dør på passasjersiden  
og en dør på førersiden

Rom for gassflasker

Brukshøyde
opptil 55,5 cm

FØRERSIDE
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Hekkgarasje 
kan lastes med 

inntil

350
nyttelast
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Stort, ekstra lasterom i dobbeltgulv med separat utvendig  luke  
(på passasjersiden)

Stor luke i bodelsgulvet i entreen: med åpen bodelsdør også lett 
lastbar fra utsiden

Enkel innlasting i oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet via stor 
utvendig luke

Komfortabelt uttak av innholdet via setebenk som kan svinges opp 
(avhengig av modell)

 + Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbevaringsrom, brukshøyde opptil 55,5 cm

 + Tilgang utenfra via flere store luker

 + Komfortabel tilgang innenfra via L-sittegruppen og setebenken som kan vippes opp (I 144 LE/QB) eller svinges opp (I142 DB,  
I 148 LE, I 149 LE, I 150 QB) samt stor luke i gulvet i bodelen

 + Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), med dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm), lett 
lastbar via inngangsdøren via stor, oppstillbar oppbevaringsluke i bodelsgulv

 + Hele oppbevaringsrommet under dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon og gulvvarmeeffekt.

PASSASJERSIDE
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Elektrisk system

El-system, vannforsyning, varmelagring og varmeteknikk

Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6 med varmluftdyser over 
hele dobbeltgulvet, i bodelen, i garasjen, i førerhuset og i de kuldeøm-
fintlige dørinnstegene.

Rom for gassflasker “easy change”, dypt nedsenket for bekvemt skifte  
av flasker, begge flaskene lett tilgjengelig (ikke I 141 LE, I 143 LE)

Varmluftslagring
Varmeteknikk Truma Combi 6

Tilvalg: Alde varmtvann 
sentralvarme (modellavhengig)

Dobbeltgulv 
med klimalagringsfunksjon
og gulvvarmeeffekt

Kapasitet
150 l ferskvannstank 
140 l spillvannstank 
1 x 80 Ah batteri
(kan utvides til 2 x 80 Ah)

Ekstra oppvarming av førerhusområdet
med oppvarmet overflate på dashbordet, gir reduksjon av kulde 
gjennom frontruten til førerhus/bodel
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El-sentralen er lett tilgjengelig i hekkgarasjen

Vannavløpssentral under dobbeltgulvet – kan også  
betjenes utenfra gjennom bodelsdøren

Rom for gassflasker i bakre del med egen dør utenfra (I 143 LE, 
I 143 LE). Tilvalg: Komfortsystem for uttrekk av gassflasker

Oppvarmet batterisentral med batterihovedbryter. Standard: 1 x 80 
Ah gelbatteri, kan utvides til 2 x 80 Ah. 90 Ah Li-Ion-batteri som tilvalg, 
inkludert battericomputer
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lav vekt, kjørekomfort som i en personbil

Med betrukne og justerbare armlener

med stort hoved- og vidvinkelspeil

bekvem tilgang: stor dør på passasjersiden og dør på førersiden

med dobbel sikkerhetslås, elektrisk vindusheis og lavt innstegmed dørstopper og vindu

AL-KO lavramme spesial light

Førerhus-pilotsete Aguti

Bodelsdør “premium one”

Buss-speil “best view”

Garasjetilgang fra begge sider

Førerhusdør

Standardutstyr
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overbeviser med elegante former og knytter førerhus og bodel sammen 
til én enhet

med delt glasslokk* for ekstra avlastningsplass og utvidelse av  
arbeidsflaten ved å hekte lokket inn i veggfestet

i sittegruppen i entreen, med oppbevaringssystem for inntil fire par sko

 for romdeling og som ekstra avlastningsplass

Både designelement og praktisk detalj for sikker oppbevaring av krydder i 
kjøkkenseksjonen (I 142 DB, I 148 LE)

arbeidslyset og ambientebelysningen kan styres uavhengig av hverandre

Skinntrukket interiør med skinntrukket formdel

3-bluss-kokeapparat “Profi Gourmet” Individuell styring av belysningen

Uttrekkbart skoskap

Forhøyet kjøkkenbenk

Krydderhylle

* modellavhengigCarthago 83 c-tourer



AL-KO AL-KO

AL-KO

AL-KO

Vektklasse

 + Komfortable planløsninger opptil 4,5 t  
tillatt totalvekt

Chassis

 + Fiat Ducato 35 light*/ 40 heavy / Mercedes-Benz 
Sprinter, AL-KO lavramme spesial Carthago med 
bredsporet bakaksel 198 cm

 + Sikkerhetspakke Fiat Ducato: Airbag, ABS, ESP, ASR, 
elektronisk startsperre, Hillholder, Hill Descent Con-
trol, Traction Plus / Sikkerhetspakke Mercedes-Benz 
Sprinter: Airbag, sidevindsassistent, bakkestarthjelp, 
ABS, ASR, EBV, ESP

 + Carthagos førerhuskonsept

 + Carthago Full-LED-lys (nær- og fjernlys) inkl. LED 
kjørelys

Bo-komfort

 + Møbeldesign “eksklusivline”, flytende formspråk, 
avrundede, eksklusive møbelflater, to valgfrie 
møbelkonsept

 + L-sittegruppe med sidesete og firkantet bodelsbord

 + Komfortabelt vinkelkjøkken med hevefunksjon for 
kaffemaskin og apotekerskap

 + Baderomsløsninger med mye komfort og omkled-
ningsrom som kan avdeles

 + Faste senger med Carawinx madrasskonsept

Oppbevaringsrom

 + Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, 
brukshøyde opptil 70 cm

 + Tilgang utenfra via flere store luker, komfortabel 
tilgang innenfra via sete i L-sittegruppe og via sidesete 
som kan slås opp 

4,5 t

70 cm

Den fascinerende Carthago 
Liner-klassen:
Eleganse, komfort og ekstravaganse 
(Fiat Ducato AL-KO og Mercedes-Benz Sprinter AL-KO) 
Elegant, komfortabel og samtidig overmåte praktisk. Disse egenskapene beskriver chic-e-lines 
inntreden i Carthagos Liner-premiumklasse.
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Mange chic c-line-modeller kan også 
leveres på Mercedes-Benz Sprinter med 
AL-KO lavramme – se modelloversikten 
og prislisten!

 + Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig 
høyde 22 cm) med dypt nedsenket oppbevaringsrom 
(nyttbar høyde 46 cm), enkel inn- og utlasting både 
utenfra og innenfra gjennom stor, oppstillbar luke  
i gulvet i bodelen

 + Scootergarasje: innvendig høyde opptil 120 cm*,  
kan lastes med inntil 350 kg

Kapasitet/teknikk

 + 170 l ferskvann, 140 l spillvann

 + 2 x 80 Ah gelbatterier

Klima/oppvarming

 + Varmluftlagring og varmeteknikk Truma Combi 6 eller 
som tilvalg Alde vannbåren sentralvarme

 + Oppvarmet dobbeltgulv

* modellavhengigCarthago 85 chic c-line
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chic c-line I 4.9 LE i møbelkonsept linea moderna og interiørvalg skinn Sand 21 med tilvalget uten 
senkeseng
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360°
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chic c-line I 4.9 LE L i møbelkonsept linea classica og interiørvalg delskinn elfenben Supreme
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360°
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AL-KO AL-KO

chic c-line superior*****

 + Mer omfattende dekor utvendig, med superior skriftstil

 + 16” aluminiumsfelger i sølv/svart (Fiat Ducato) /  
16" aluminiumsfelger i svart (Mercedes-Benz Sprinter)

 + møbelkonsept Siena bicolor, overskapfronter  
i bodelsområdet i høyglans elfenben

 + Kjøkkenbenk i massiv corian-utførelse uten fuger

 + Toalett Thetford C 260 med keramisk innsats

I tillegg til de mange overbevisende chic c-line-detaljene, kan chic c-line superior by på enda flere elegante 
egenskaper. Interiøret i moderne yachtstil og eksklusive utstyrsdetaljer gjør den til en helt spesiell variant  
i chic c-line-flåten. 

Den mest eksklusive varianten av 
chic c-line i luksuriøs yachtstil

superior
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chic c-line I 4.9 LE / 4.9 LE L

Interiørserie superior – chic c-line I 5.0 QB i møbelkonsept Siena bicolor og interiørvalg delskinn elfenben på Fiat Ducato

chic c-line I 5.0 QB superior: Kjøkkenbenk i Corian 16” aluminiumsfelger Fiat 16” aluminiumsfelger Mercedes-Benz

chic c-line I 5.0 QB / 5.0 QB L

Planløsninger chic c-line superior:

fordeler ved superior
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AL-KO DA

AL-KO DA

Vektklasse

 + Ekstra komfort fremhever planløsninger i Liner format 
med opptil 5,0 t tillatt totalvekt

Chassis

 + Fiat Ducato med AL-KO-lavramme 40 heavy med 
tandemaksel, bredsporet bakaksel 198 cm

 + Sikkerhetspakke som standard: Airbag, ABS, ESP, 
ASR, elektronisk startsperre, Hillholder, Hill Descent 
Control, Traction Plus

 + Carthagos førerhuskonsept 

 + Carthago Full-LED-lys (nær- og fjernlys) inkl. LED 
kjørelys

Bo-komfort

 + Romslig XL-sittegruppe med lang sidesofa

 + XL-baderom med separat toalett, åpent vaskerom 
og romslig runddusj, romavdeling med to massive 
skyvedører i tre mot soverom og bodel

Klima/oppvarming

 + ALDE sentralvarme

 + Oppvarmet dobbeltgulv

kg

XL-versjonen av chic c-line med 
XXL-komfort på Fiat Ducato 
AL-KO tandemaksel

AL-KO tandemaksel
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XL

XL-høydepunkter

 + XL-sittegruppe med lang sidesofa

 + XL-baderom med separat toalett, 
åpent vaskerom og romslig runddusj.

chic c-line I 5.9 XL LE i møbelkonsept linea moderna og interiørvalg skinn Sand 21
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32"

32"

40"

Bodelens fordeler
 + Standard: Møbelkonsept linea classica, tilvalg:  
møbelkonsept linea moderna med møbelflater  
i bicolor-utseende

 + Rektangulært bodelsbord med kromlister, kan dreies 
360° med fotpedal og forskyves to veier

 + Indirekte ambientebelysning som kan styres uavhengig 
av arbeidslyset, tallrike lysspotter i LED-teknologi

 + Skoskap med oppbevaringssystem for inntil fire par sko 
integrert i setebenkens sokkel

 + Klassens største senkeseng over førerhuset, 195x160 cm

 + Enkel tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort 
puter, gjennom sidesetet i L-sittegruppen med patent-
beslag og setebenk som kan svinges opp

TV-uttrekksystem bak sidesofaens 
rygglene

TV-uttrekksystem bak sidesofaens 
rygglene

Modell I 5.3 QB SL

Overforliggende sidesofaer

 + Ekstra stor gjennomgang fra førerhus til bodel
 + Uttrekkssystem for 32" LED-flatskjerm bak ryggstøtten til 
sidesofaen (tilvalg)

 + Enkel innstigning i senkesengen via sidesofa

TV-uttrekksystem bak rygglenet for 
sidebenkenModellene I 4.2 DB, I 4.8 LE, 

I 4.9 LE, I 4.9 LE L, I 5.0 QB og 
I 5.0 QB L

Stor L-sittegruppe med bredt sidesete

 + Tilvalg: 5. belteplass 
 + Uttrekkssystem for 32" LED-flatskjerm bak ryggstøtten til 
sidesetet (tilvalg)

 + Bekvem innstigning i senkesengen via sidesete

XL-sittegruppe med lang sidesofa

 + Tilvalg: 5. belteplass
 + Lang sidesofa på passasjerside med tilgang til oppbevarings-
rom

 + Elektrisk uttrekkssystem for 40" LED-flatskjerm bak ryggstøt-
ten til sidesetet (tilvalg)

Modeller I 5.9 XL LE, 
I 6.2 XL QB
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chic c-line I 4.9 LE i møbelkonsept linea moderna og interiørvalg skinn Sand 21 med tilvalget Sky 
Dream Comfort og overskap hele veien rundt i stedet for senkeseng

Praktisk skoskap under L-sittegruppen i entreen med oppbevaringssys-
tem for sko, møbelkonsept linea classica

chic c-line I 4.8 LE i møbelkonsept classica og interiørvalg delskinn elfenben, med tilvalget uten 
senkeseng, i stedet overskap hele veien rundt over førerhuset

L-sittegruppe med bredt sidesete (ikke I 5.3 QB SL, XL-modeller)
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Kjøkkenets fordeler
 + Vinkelkjøkken med høye krav til komfort

 + Apotekerskap med ekstra oppbevaringsrom

 + 3-bluss kokeapparat “Profi-Gourmet” med delt glas-
slokk, robust rist og glassbunn som lett kan rengjøres

 + Kjøkkenseksjon med seks store skuffer, skuff i midten 
med integrerte avfallsbeholdere 

 + Heve-/senkefunksjon for kaffemaskin, nedsenkbar fra 
overskap

 + 153 l kjøleskap med tosidig døråpning og separat 
fryseskap

 + Deksel over oppvaskkum som ekstra arbeidsflate/
skjærebrett

Heve-/senkefunksjon for kaffemaskin, 
nedsenkbar fra overskap

Heve/senkefunksjon for kaffemaskin, 
nedsenkbar fra overskap

Modeller I 4.2 DB, I 4.8 LE

Modeller 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

Vinkelkjøkken

 + Stor kjøkkenbenk
 + Høyt apotekerskap
 + Barskap med glassdør og innvendig belysning

Komfort-vinkelkjøkken

 + Elegant buet kjøkkenbenk, utvidet på siden mot den runde 
baderomsveggen

 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + Separat flaskeskap
 + Barskap med glassdør og innvendig belysning

Høyt apotekerskap i møbelkonsept linea classica (I 4.2 DB, I 4.8 LE) Apotekerskap integrert i baderomsvegg i møbelkonsept linea moderna  
(unntatt I 4.2 DB, I 4.8 LE)
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Komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk, i møbelkonsept linea moderna (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)

Vinkelkjøkken med proff-gourmet-kokeapparat i møbelkonsept linea 
classica (I 4.2 DB, I 4.8 LE)

I møbelkonsept linea moderna: Seks store skuffer med mye oppbevaringsplass, i midten en  
uttrekkbar vogn med to adskilte avfallsbeholdere
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Vinkelkjøkkenet med apotekerskap og kjøleskap i bekvem høyde har stor kjøkkenbenk og mye oppbevaringsplass i møbelkonsept linea moderna

Patentsøkt(1). Innovativt 
forsprang:
Uttrekkbar vegg som romde-
ler og TV-vegg

 + Vinkelkjøkken med utvidelse av kjøkkenbenken til 
baderomsveggen

 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen

 + Komfortabelt baderom med separat dusj

 + Omkledningsrom, vaskeromsdør fungerer som  
romavdeler mot bodelen

 + Klesskap i full høyde

 + Uttrekkbar romavdeler- og TV-vegg for individuell 
romdeling soverom/omkledningsrom med integrert TV 
(tilvalg)

 + Stor queen seng med bekvem innstigning

 + Flere klesskap ved siden av queen-sengen, to store 
skuffer i fronten av queen-sengen

chic c-line I 5.3 QB SL – åpen romfølelse

Åpent romkonsept med bred gjennomgang til førerhuset takket være 
sittegruppe med motstående sidesofaer “face-to-face”
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chic c-line I 5.9 QB SL med sittegruppen “face-to-face” med motstående sidesofaer, design linea moderna og interiørvalg delskinn elfenben

chic c-line I 5.9 QB SL med bodelsbord som lett lar seg forskyve og gir ekstra stor plass for gjennomgang i bodelen,  i møbelkonsept linea moderna og delskinn elfenben
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Gode løsninger for bad og omkledningsrom
 + Massiv baderomsdør med skjulte hengsler, dørhåndtak  
i metall og  dørlås

 + Vannfast dusjmatte, kan tas ut for rengjøring

 + Baderom med mange hylleplasser

 + Romslig speilskap og skap under vaskeservant

Kombibad med rommelig vaskerom og separat runddusj

Romslig bade- /toalettrom

Separat runddusj ovenfra

Modeller I 4.9 LE, I 4.9 LE L,  
I 5.0 QB, I 5.0 QB L, I 5.3 QB SL

Modeller I 4.2 DB, I 4.8 LE

Komfortabelt baderom med omkledningsrom

 + Romslig bade- /toalettrom
 + Overforliggende dusj
 + Massiv skyvedør i tre med funksjon som romde-
ler, slik at omkledningsrommet kan avdeles fra 
soverom og salong (modeller I 4.9 LE, I 4.9 LE L 
og I 5.0 QB L)

 + Uttrekkbar romdeler og TV-vegg med romde-
lingsfunksjon for omkledningsrom (modeller  
I 4.9 LE, I 4.9 LE L, I 5.0 QB L)

 + Dør med dobbeltfunksjon bade-/toalettrom som 
samtidig skiller gjennomgangen til bodelen fra 
toalettrommet

 + L-modeller med klesskap i full høyde

Plassbesparende kombinert bad 
med omkledningsrom

 + Adskillbar runddusj
 + Hylle integrert i dusjveggen (I 4.8 LE)
 + Håndkleholder i takluken (I 4.8 LE)
 + Baderomsdør med funksjon som romdeler mot 
bodelen

 + Massiv skyvedør i tre som romdeler mellom 
omkledningsrom og bodel (I 4.8.8LE)

 + Klesskap i full høyde

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Uttrekkbar vegg som 
romdeler og TV-vegg
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2

Komfortabelt baderom med omkledningsrom som kan deles av med baderomsdøren mot bodelen og uttrekkbar romdeler og TV-vegg mot soverommet(I 5.0 QB, I 5.3 QB SL)

Dør med dobbeltfunksjon bade-/toalettrom som samtidig skiller gjennomgangen til bodelen fra toalettrommet (I 4.9 LE, I 4.9 LE L, I 5.0 QB L), møbelkonsept Siena bicolor
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XL-baderom med omkledningsrom  
i XL-modeller

Modeller I 5.9 XL LE, I 6.2 XL QB

 + XL-baderom med separat toalett, vaskerom og stor runddusj.
 + Romdeling ved to massive skyvedører i tre mot soverom og 
bodel

 + XL-runddusj med vannfast dusjmatte i bodelsgulvets design  
(kan lett tas ut for rengjøring), takluke med formørkningsplissé

 + Separat toalettrom med håndklevarmer, utvidet fotrom og 
sidevindu

 + Takluke Mini-Heki i toalettrommet
 + Klesskap i full høyde

Separat toalettrom med håndklevarmer og sidevindu Spesielt komfortabelt: fotromutvidelsen i toalettrommet

Praktisk håndklestang i Mini-Heki over dusjen 
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Typisk Carthago: Rommelig omkledningsrom som kan avdeles mot mot soverom og salong med to massive skyvedører i tre

XL-runddusj med vannfast dusjmatte i bodelsgulvets design (kan lett tas ut for  
rengjøring), takluke med formørkningsplissé

Åpent vaskeområde med designerservant
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Soverommets fordeler
 + Ekstra store sengemål

 + 7-soners kaldskummadrass med pustende vattert trekk

 + “Carawinx” madrasskonsept – medisinsk anbefalt, 
punktbasert fjæringssystem for seng

Modeller I 4.8 LE, I 4.9 LE, 
I 4.9 LE L, I 5.9 XL LE

Modeller I 5.0 QB, I 5.0 QB L, 
I 5.3 QB SL, I 6.2 XL QB

Modell I 4.2 DB

Klesskap i full høyde

Klesskap under langsgående enkeltsen-
ger med heve-/senkefunksjon

Store skuffer på fronten av queen-sengen

Stor queen-seng

 + Unik: uttrekkbar vegg som romdeler 
og TV-vegg for å skille baderomsområ-
det, inkl. TV-holder, TV kan brukes i to 
posisjoner

 + Justerbar nakkestøtte
 + To klesskap ved siden av queen-sengen
 + To store skuffer på fronten av queen- 
sengen

Tverrstilt bakre seng

 + Stort sengemål
 + Store trinn til innstigning i sengen
 + Klesskap i full høyde
 + Ekstra, stort klesskap under seng

Store langsgående enkeltsenger

 + Justerbare nakkestøtter
 + Klesskap under de langsgående enkeltsengene med heve-
funksjon bekvemt tilgjengelig forfra og ovenfra – nedsenket 
i dobbeltgulvet for stor innvendig høyde

 + Utvidelse av liggeflaten mellom sengene med madrassut- 
videlse, tilgang via uttrekkbar komfort-innstigningstrapp

 + TV-skap som standard ved de langsgående enkeltsengene 
modellene, som tilvalg ekstra langt TV-uttrekksystem

Patentsøkt(1). Inno-
vativt forsprang:
Uttrekkbar vegg som 
romdeler og TV-vegg
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195 x 145 cm

210 x 147cm

2 x 200 x 85 cm /
200/190 x 85 cm

Stor queen-seng (I 5.0 QB, I 5.0 QB L, I 5.3 QB SL, I 6.2 XL QB)

Store langsgående enkeltsenger med uttrekkbar innstigningstrapp (I 4.8 LE, I 4.9 LE, I 4.9 LE L, I 5.9 XL LE)

Stor tverrstilt bakre seng (I 4.2 DB)

TV-skap som standard i modeller med langsgående  
enkeltsenger, som tilvalg: TV-uttrekksystem
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740 cm

Fiat 739 cm / Mercedes-Benz 752 cm

685 cm

22
7 

cm
22

7 
cm

22
7 

cm

210 x  
147 cm

2 x  
200 x 85 cm

200/190 x  
85 cm

chic c-line I 4.2 DB  
AL-KO

chic c-line I 4.8 LE  
AL-KO

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

Modeller

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Omkledningsrom 
med romdelerfunk-
sjon;
Uttrekkbar kom-
fort-innstegstrapp

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Dør med dobbelt-
funksjon bade- /
toalettrom ;
Uttrekkbar kom-
fort-innstegstrapp
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 + Kort kjøretøylengde, stor L-sittegruppe med bred setebenk og rektangulært 
bodelsbord med kromlist

 + Vinkelkjøkken med høyt apotekerskap
 + Kombibad med runddusj, baderomsdør med funksjon som romdeler
 + Omkledningsrom med romdeling bodel/soverom med massiv skyvedør/ 
baderomsdør mot bodelen

 + Klesskap i full høyde
 + Ekstra klesskap under bakre seng

 + Stor L-sittegruppe med bredt sidesete og rektangulært bodelsbord med kromlist
 + Vinkelkjøkken med høyt apotekerskap
 + Kombibad med runddusj, baderomsdør med funksjon som romdeler
 + Omkledningsrom med romdeling bodel/soverom med massiv skyvedør/ 
baderomsdør mot bodelen

 + Klesskap i full høyde
 + Store langsgående enkeltsenger med uttrekkbar komfort-innstigningstrapp
 + Ekstra klesskap under langsgående enkeltsenger med stor innvendig høyde ved 
fordypning inn i dobbeltgulvet

 + TV-skap i soverommet, som tilvalg med ekstra langt 24" TV-uttrekksystem

 + Stor L-sittegruppe med bredt sidesete og rektangulært bodelsbord med kromlist 
 + Stort, komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + Komfortabelt baderom med separat dusj
 + Omkledningsrom med romdeling bodel/soverom med massiv skyvedør/ 
baderomsdør mot bodelen

 + Store langsgående enkeltsenger med uttrekkbar komfort-innstigningstrapp
 + Klesskap under langsgående enkeltsenger med stor innvendig høyde med  
fordypning i dobbeltgulvet 

 + TV-skap i soverommet, som tilvalg med ekstra langt 24" TV-uttrekksystem

MODELLENS FORDELER

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO  
lavramme 40 heavy 3 365 kg 1 135 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 35 light 3 065 kg 1 395 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO  
lavramme 40 heavy 3 305 kg / 3 325 kg 1 195 kg / 1 175 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter  
AL-KO lavramme 3 385 kg / 3 405 kg 1 115 kg / 1 095 kg 4/5* 4/5*

* med tilvalgCarthago 107 chic c-line
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Fiat 748 cm / Mercedes-Benz 761 cm

Fiat 778 cm / Mercedes-Benz 791 cm

Fiat 777 cm / Mercedes-Benz 790 cm

22
7 

cm
22

7 
cm

22
7 

cm

2 x  
200 x 85 cm

195 x  
145 cm

195 x  
145 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/I 5.0 QB superior  
AL-KO   AL-KO

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

 
 AL-KO

Modeller

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Dør med dobbelt-
funksjon bade- /
toalettrom
Uttrekkbar kom-
fort-innstegstrapp

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Dør med dobbelt-
funksjon bade- /
toalettrom; 
Garasje for el-sykkel;
Uttrekkbar vegg som 
romdeler og TV-vegg

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Dør med dobbel 
funksjon;
Bade-/toalettrom
El-sykkel-garasje
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 + Stor L-sittegruppe med bredt setebenk og rektangulært bodelsbord med kromlist
 + Stort vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + Komfortabelt baderom med separat dusj
 + Omkledningsrom, vaskeromsdør fungerer som romavdeler mot bodelen
 + Uttrekkbar romdeler- og TV-vegg for individuell romavdeling soverom/omkledningsrom
 + Stor queen-seng med bekvem innstigning, komfortabel liggebredde helt ned i fotområdet, 
to klesskap ved siden av sengen, to store skuffer i sengefronten

 + Stor L-sittegruppe med bredt sidesete og rektangulært bodelsbord med kromlist
 + Stort vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + Komfortabelt baderom med separat dusj
 + Omkledningsrom med romdeling bodel/soverom med massiv skyvedør/baderomsdør 
mot bodelen

 + Klesskap i full høyde
 + Stor queen-seng med bekvem innstigning, komfortabel liggebredde helt ned  
i fotområdet, to klesskap ved siden av sengen, to store skuffer i sengefronten

MODELLENS FORDELER

 + Stor L-sittegruppe med bredt sidesete og rektangulært bodelsbord med kromlist
 + Stort vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + Komfortabelt baderom med separat dusj
 + Omkledningsrom med romdeling bodel/soverom med massiv skyvedør/baderomsdør 
mot bodelen

 + Klesskap i full høyde
 + Store langsgående enkeltsenger med uttrekkbar komfort-innstigningstrapp, ekstra 
klesskap under sengene med stor innvendig høyde med fordypning i dobbeltgulvet 

 + TV-skap i soverommet, som tilvalg med ekstra langt 24" TV-uttrekksystem

* med tilvalg

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 40 heavy

3 395 kg / 3 415 kg 1 105 kg / 1 085 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter  
AL-KO lavramme 3 475 kg / 3 495 kg 1 025 kg / 2 005 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO  
lavramme 40 heavy 3 305 kg / 3 325 kg 1 195 kg / 1 175 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter  
AL-KO lavramme 3 385 kg / 3 405 kg 1 115 kg / 1 095 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 40 heavy 3 415 kg / 3 435 kg 1 085 kg / 1 065 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter  
AL-KO lavramme 3 495 kg / 3 515 kg 1 005 kg / 1 985 kg 4/5* 4/5*
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22
7 

cm

779 cm

195 x  
145 cm

840 cm

22
7 

cm 2 x  
200 x 85 cm

865 cm

22
7 

cm 195 x  
145 cm

chic c-line I 5.3 QB SL  
AL-KO

chic c-line I 5.9 XL LE  
AL-KO DA

chic c-line I 6.2 XL QB  
AL-KO DA

Modeller

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Dør med dobbelt-
funksjon bade- /
toalettrom;
Garasje for el-sykkel;
Uttrekkbar vegg som 
romdeler og TV-vegg

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Uttrekkbar komfort- 
innstegstrapp

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Garasje for el-sykkel
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 + Åpent romkonsept med stor bodel, bred gjennomgang fra sittegruppen til  
førerhuset, to motstående sidesofaer “face to face”

 + Vinkelkjøkken med utvidelse av kjøkkenbenken på siden til baderomsveggen
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + Komfortabelt baderom med separat dusj
 + Omkledningsrom, vaskeromsdør fungerer som romavdeler mot bodelen
 + Klesskap i full høyde
 + Uttrekkbar romdeler- og TV-vegg for individuell romavdeling soverom/omkled-
ningsrom

 + Stor queen-seng med bekvem innstigning, komfortabel liggebredde helt ned  
i fotområdet, flere klesskap ved siden av sengen, to store skuffer i sengefronten

 + XL-sittegruppe med lang sidesofa, rektangulært bodelsbord med kromlist
 + Tilvalg: Elektrisk uttrekkssystem for 40'’ LED-flatskjerm bak ryggstøtten  
i sidesofaen

 + Stort, komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk, apotekerskap  
integrert i baderomsvegg

 + XL-baderom, separat toalettrom, åpent vaskeområde, romslig runddusj,  
klesskap i full høyde. Romdeling med to massive skyvedører i tre mot soverom  
og bodel

 + Toalettrom med håndklevarmer, utvidet fotrom og sidevindu
 + Store langsgående enkeltsenger med uttrekkbar komfort-innstigningstrapp,  
klesskap under sengene med stor innvendig høyde med fordypning i dobbeltgulvet

 + TV-skap i soverommet, som tilvalg med 24" TV-uttrekksystem

* med tilvalg

MODELLENS FORDELER

 + XL-sittegruppe med lang sidesofa, rektangulært bodelsbord med kromlist
 + Tilvalg: Elektrisk uttrekkssystem for 40'’ LED-flatskjerm bak ryggstøtten  
i sidesofaen

 + Stort, komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk, apotekerskap integrert i 
baderomsvegg

 + XL-baderom, separat toalettrom, åpent vaskeområde, romslig runddusj, klesskap i full 
høyde. Romdeling med to massive skyvedører i tre mot soverom og bodel

 + Toalettrom med håndklevarmer, utvidet fotrom og sidevindu
 + Stor queen-seng med bekvem innstigning, komfortabel liggebredde helt ned i fotom-
rådet, to klesskap ved siden av sengen, to store skuffer i sengefronten

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO  
lavramme 40 heavy 3 395 kg 1 105 kg 4 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 40 heavy DA 3 825 kg 1 175 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 40 heavy DA 3 825 kg 1 175 kg 4/5* 4/5*
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Standard hvit
Bodel hvit, front hvit, A-stolpe, front-, side-, hekkskjørt og hjulkasser sølv-platina  
(bildet viser Mercedes-Benz Sprinter)

Tilvalg Silverline
Bodel sølv, front sølv, A-stolpe, front-, side-, hekkskjørt og hjulkasser sølv-platina  
(bildet viser Fiat Ducato)

Eksteriør  
AL-KO

 
AL-KO

Frontdesign Fiat Ducato Frontdesign Mercedes-Benz Hekkdesign Mercedes-Benz Hekkdesign Fiat Ducato
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chic c-line på Fiat Ducato med interiørvalg delskinn elfenben

chic c-line på Mercedes-Benz Sprinter med interiørvalg skinn Sand 21 (bilde med tilvalg: uten senkeseng)

Førerhusdesign
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70 cm

2a

2b

6

1

2a

4a

2a 2b 5

11

4b

2b

31

3

6

Dobbeltgulv med stort 
oppbevaringsrom

EASY ENTRY – lettvint innlasting fra utsiden, enkelt å hente ut innenfra

Scootergarasje med stor innvendig høyde med dyp  
nedsenking, tilgang via stor dør på passasjersiden  
og en dør på førersiden

Enkel innlasting i dobbeltgulvets oppbevaringsrom gjennom stor 
utvendig luke (på førersiden)

Lettvint uttak av innholdet i oppbevaringsrommet innenfra ved å vippe 
opp setet på sittebenken i L-sittegruppen

Luke i bodelsgulvet med lasterom i dobbeltgulvet (nyttbar høyde  
42 cm)

Brukshøyde
opptil 70 cm

Rom for gassflasker
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FØRERSIDE

Hekkgarasje 
kan lastes med 

inntil

350
nyttelast
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 + Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbevaringsrom, brukshøyde opptil 70 cm

 + Tilgang utenfra via flere store luker

 + Komfortabel tilgang innenfra via setet i L-sittegruppen og sidesetet som kan slås opp, samt stor luke i gulvet i bodelen

 + Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), med dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm), 
bekvem innlasting også via inngangsdøren gjennom stor, oppstillbar oppbevaringsluke i bodelsgulv

 + Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon og gulvvarmeeffekt.

Stort, ekstra lasterom i dobbeltgulv med separat utvendig  luke  
(på passasjersiden)

Stor luke i bodelsgulvet i entreen: med åpen bodelsdør også lett 
lastbar fra utsiden

Enkel innlasting i oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet via stor 
utvendig luke

Komfortabelt uttak av innholdet via setebenk som kan slås opp
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Ekstra oppvarming av førerhusområdet med oppvarmet overflate på 
dashbordet gir reduksjon av kuldeinnstrålingen gjennom frontruten til 
førerhus/bodel (med Alde vannbåren sentralvarme gjennom varmekon-
vektorer)

Varmelagring og varmeteknikk Truma Combi 6 med mange varmluft- 
dyser over hele dobbeltgulvet, i bodelen, i garasjen, i førerhuset og  
i de kuldeømfintlige dørinnstegene

Gassflaskerom “easy change”, 
dypt nedsenket gassflaskerom for bekvem bytting av flaskene, begge 
flaskene tilgjengelig enkeltvis

Varmelagring
Varmeteknikk Truma Combi 6 

Tilvalg: ALDE sentralvarme 
(standard på chic c-line XL)

Dobbeltgulv 
med klimalagringsfunksjon og
gulvvarmeeffekt

Kapasitet
170 l ferskvannstank
140 l spillvannstank
2 x 80 Ah gelbatterier

Elektrisk system

El-system, vannforsyning, varmelagring og varmeteknikk

Carthago 116 chic c-line



Vannavløpssentral under dobbeltgulvet – kan  
også betjenes utenfra gjennom bodelsdøren

Vanntanker er frostsikkert plassert i det oppvarmede dobbeltgulvet

Batterisentral oppvarmet med batterihovedbryter. standard:  
2 x 80 Ah gelbatterier, plassert lett tilgjengelig. Li-Ion-batteri som 
tilvalg, 90 Ah inkludert battericomputer.

El-sentralen er lett tilgjengelig i hekkgarasjen
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fjernkontrollen i hovednøkkelen aktiverer sentrallåsen og den utvendige 
belysningen samtidig

med høy sittekomfort, to armlener, og mange justeringsmuligheter

med stort hoved- og vidvinkelspeil

bekvem tilkomst via 2 store dører på fører- og passasjerside

Nær- og fjernlys, kjørelys med LED-lysleder for perfekt belysning  
og fremragende sikt

Med sikkerhets-dobbeltlås, dørstopper, dørvindu og fluenetting  
rullegardin

“Coming home”-funksjon

Førerhus-pilotsete Aguti

Bodelsdør “premium two” Full-LED-hovedlys

Buss-speil “best view”

Garasjetilgang fra begge sider

Standardutstyr
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dobbelt forskyvbart og dreibart med 360° med pedal, slik optimal  
integrering av alle sitteplasser

Medisinsk anbefalt, punktbasert fjæringssystem for seng og 7-soners 
kaldskummadrass av høy kvalitet

i L-sittegruppen i entreen, med oppbevaringssystem for inntil fire par sko

praktisk oppbevaringsrom med bekvem tilgang i grei høyde og med godt 
innsyn (høyde avhengig av modell)

Apotekerskap

360°-luksus-bodelsbord

Skoskap “Carawinx ”madrasskonsept

kan senkes ned fra kjøkkenoverskapet (lift er standard, kaffe- eller  
kaffekapselmaskin er tilvalg)

Heve/senkefunksjon for kaffemaskin

med individuell, trinnløs dimmefunksjon, styres uavhengig av arbeidslyset 
(stemningslys)

Ambientebelysning
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AL-KO AL-KO

AL-KO

AL-KO

Vektklasse

 + Komfortinnrettede planløsninger inntil 4,8 t  
(Fiat Ducato) / 4,5 t (Mercedes-Benz Sprinter) hhv. 
5,4 t (Fiat Ducato DA) / 5,5 t (Mercedes-Benz Sprinter 
DA) tillatt totalvekt

Chassis

 + Fiat Ducato 40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter, AL-KO 
lavramme spesial Carthago med bredsporet bakaksel 
198 cm. Tilvalg: Tandemaksel

 + Sikkerhetspakke Fiat Ducato: Airbag, ABS, ESP, ASR, 
elektronisk startsperre, Hillholder, Hill Descent Con-
trol, Traction Plus / Sikkerhetspakke Mercedes-Benz 
Sprinter: Airbag, sidevindsassistent (enkeltaksel), 
bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP

 + Carthago Full-LED-lys (nær- og fjernlys) inkl. LED 
kjørelys

 + Carthago førerhuskonsept med utvidet synsfelt

 + Elektrisk frontruteplissé med individuelt programmer-
bar funksjon for skjerming av innsyn og solskjerming

Bo-komfort

 + Møbeldesign “emotionale”, velg mellom to møbelkon-
septer, two-level romkonsept med ekstra stor høyde 
på 211 cm i bodelen

 + Stor rund sittegruppe med luksus-bodelsbord, bred 
setebenk og skoskap som kan svinges ut

 + Vinkelkjøkken med uttrekkbar kjøkkenbenk og utvidet 
arbeidsflate, elektrisk sentrallås for hele kjøkkensek-
sjonen inkludert skuffeseksjoner, bar- og skoskap  
for automatisk låsing under kjøring 

 + Komfortabelt baderom,delt av  omkledningsrom, 
massiv skyvedør i tre

Oppbevaringsrom

 + Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, 
brukshøyde opptil 70 cm

 + Tilgang utenfra via flere store luker, komfortabel 
tilgang innenfra via setet i den runde sittegruppen, via 
setebenken som kan slås opp og via stor luke  
i bodelsgulvet

kg

70 cm

På topp i Carthago Liner-klassen:
Mer komfort, mer frihet, mer uavhengighet  
(Fiat Ducato/Mercedes-Benz Sprinter: AL-KO enkel- og tandemaksel)

chic e-line imponerer med ren eleganse, både utvendig og innvendig med sitt unike 
møbeldesign “emotionale” og den enorme høyden inne i bodelen, hele 211 cm. Den nye 
generasjonen av mesteren i uavhengighet er mer eksklusiv og mer komfortabel enn noen 
gang tidligere.

new generation

Carthago 120 chic e-line/s-plus



 + Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig 
høyde 22 cm) med dypt nedsenket oppbevaringsrom 
(brukshøyde 46 cm), enkel inn- og utlasting, også 
gjennom bodelsdøren via stor oppbevaringsluke  
i gulvet i bodelen

 + Scootergarasje med innvendig høyde opptil 132 cm, 
lastbar opptil 450 kg

Kapasitet/teknikk

 + 235 l ferskvann, 185 l spillvann

 + 2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 3 x 80 Ah)

Klima/oppvarming

 + ALDE sentralvarme

 + Oppvarmet dobbeltgulv

 + Carthago termisk konsept for førerhus

Mange chic e-line-modeller kan også 
leveres på Mercedes-Benz Sprinter med 
AL-KO lavramme, se modelloversikten  
og prislisten!
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chic e-line I 50 LE DA med møbelkonseptet linea chiara og interiørvalg skinn Macchiato 21,  
med tilvalget Sky Dream Comfort 

new generation
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360°
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chic e-line I 50 LE med møbelkonseptet linea nobile og interiørvalg skinn elfenben 21

new generation
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360°
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AL-KO DA AL-KO DA

AL-KO DA

AL-KO DA

Vektklasse

 + Planløsninger med ekstra stor vekt på komfort og 
med inntil 5,4 t (Fiat) og 5,5 t (Mercedes-Benz) tillatt 
totalvekt

Chassis

 + Fiat Ducato 40 heavy DA eller Mercedes-Benz Sprinter 
DA, AL-KO lavramme spesial Carthago med bredsporet 
bakaksel 198 cm

 + Sikkerhetspakke Fiat Ducato DA: Airbag, ABS, ESP, ASR, 
elektronisk startsperre, Hillholder, Hill Descent Control, 
Traction Plus / Sikkerhetspakke Mercedes-Benz Sprinter 
DA: Airbag, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP

 + Carthago førerhuskonsept med utvidet synsfelt både 
oppover og nedover

 + Carthago Full-LED-lys (nær- og fjernlys) inkl. LED 
kjørelys

Bo-komfort XL-modeller

 + XL-sittegruppe med luksus-bodelsbord og lang 
uttrekkbar sitte-/liggesofa

 + XL-baderom med separat toalettrom, vaskerom  
og romslig runddusj, delt av med to massive 
skyvedører i tre 

Kapasitet/teknikk

 + 235 l ferskvann, 185 l spillvann

 + 2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 3 x 80 Ah)

Klima/oppvarming

 + ALDE sentralvarme

 + Oppvarmet dobbeltgulv

 + Carthago termisk konsept for førerhus

kg

På topp i Carthago Liner-klassen 
med utvidet lastekapasitet 
(Fiat Ducato AL-KO tandemaksel inntil 5,4 t og Mercedes-Benz AL-KO tandemaksel inntil 5,5 t)

med tandemaksel

Carthago 126 chic e-line/s-plus



 + XL-sittegruppe med lang uttrekkbar sitte/- 
liggesofa

 + XL-baderom med separat toalettrom med 
håndkletørker, XL-runddusj med vannbåren 
gulvvarme

XL-høydepunkter

chic e-line I 64 XL QB med møbelkonsept linea nobile og interiørvalg skinn Sand Performance 21 på Mercedes-Benz Sprinter
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/s-plus XL

På topp i Carthago Liner-klassen
med bakhjulsdrift som gir deg godt veigrep 
(Iveco Daily 5,8 t / 6,7 t)

Bakhjulsdrift med godt veigrep, tilhengervekt inntil 3,5 t, solid lasteevne og mulighet for 
8-girs Zf-automatgir som tilvalg. Visuelt og teknisk er den lik chic e-line, så den kan ikke 
fornekte sitt DNA.

Førerhuspodiet i Iveco Daily har enda mer sikkerhet med tilvalget sidevindsassistent.

Vektklasse

 + Komfortable planløsninger med inntil 5,8 t hhv 6,7 t 
tillatt totalvekt

Chassis

 + Iveco Daily, stigeramme med bakhjulsdrift og godt 
veigrep samt tvillinghjul

 + Store lasteevne, høy tilhengervekt inntil 3,5 t

 + ZF-automatgir med 8 gir som tilvalg

 + Sikkerhetspakke Iveco Daily: Airbag, ESP, ASR, ABS, 
elektronisk startsperre, Hillholder

 + Carthago førerhuskonsept med utvidet synsfelt både 
oppover og nedover

 + Carthago Full-LED-lys (nær- og fjernlys) inkl. LED 
kjørelys

 + Elektrisk frontruteplissé med individuelt programmer-
bar funksjon for skjerming av innsyn og solskjerming

Bo-komfort

 + Møbeldesign “emotionale”, velg mellom to møbelkon-
septer, two-level romkonsept med ekstra stor høyde 
på 211 cm i bodelen

 + Stor rund sittegruppe med luksus-bodelsbord og 
bred setebenk eller XL-modeller med XL-sittegruppe, 
luksus-bodelsbord og lang uttrekkbar sitte-/liggesofa, 
skoskap som kan svinges ut

 + Vinkelkjøkken med uttrekkbar kjøkkenbenk med 
utvidet arbeidsflate,  sentrallås for hele kjøkkensek-
sjonen inkludert skuffeseksjoner, bar- og skoskap for 
automatisk låsing under kjøring

 + Komfortabelt baderom med separat omkledningsrom, 
i XL: XL-baderom med separat toalettrom, vaskerom 
og romslig runddusj, delt av med to massive skyvedø-
rer i tre 

kg
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Oppbevaringsrom

 + Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, 
brukshøyde opptil 78 cm

 + Tilgang utenfra via flere store luker, komfortabel til-
gang innenfra via setet i den runde sittegruppen  
og sitte-/liggesofaen som kan slås opp,

 + Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig 
høyde 20 cm) med oppbevaringsrom (brukshøyde 
høyde 20 cm), enkel inn- og utlasting gjennom stor, 
oppstillbar luke i gulvet i bodelen

 + Scootergarasje: innvendig høyde opptil 145 cm, kan 
lastes med inntil 450 kg

Kapasitet/teknikk

 + 235 l ferskvann, 200 l spillvann, tilvalg: Keramikktoalett 
med fast tank 

 + 2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 4 x 80 Ah)

Klima/oppvarming

 + ALDE sentralvarme

 + Oppvarmet dobbeltgulv

 + Carthago termisk konsept for førerhus

78 cm

Felgtype avhengig av leveringskapasitetCarthago 129 chic e-line/s-plus

ch
ic

 e
-li

ne
/s

-p
lu

s



chic s-plus I 61 XL LE med møbelkonseptet linea chiara og interiørvalg skinn elfenben 21
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360°
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32"

40"

Bodelens fordeler
 + Møbeldesign “emotionale”, two-level romkonsept  
med ekstra stor høyde på 211 cm i bodelen

 + Standard: Møbelkonsept linea chiara, tilvalg:  
møbelkonsept linea nobile

 + Luksus-bodelsbord med rundprofil i ekte tre og kromlister

 + Møbelstoff med komfortabel ergonomi i bodelen og 
skinnflater på siden med Carthago C-merke

 + Overskap med åpne hyller og Carthago C-merke over 
sittegruppen 

 + Utsvingbart skoskap med oppbevaringssystem for sko  
i entreen

 + Klassens største senkeseng i førerhuset, 195x160 cm*

 + Tilvalg: Sky Dream Comfort med to store panorama-
takvinduer, nedsenket himling, overskap rundt hele 
førerhuset

 + Enkel tilgang til oppbevaringsplassen uten å ta bort 
puter, gjennom sidesetet i L-sittegruppen med  
patentbeslag og setebenk som kan svinges opp

Elegant og praktisk: utsvingbart skoskap integrert i L-sittegruppen, 
med sentrallås over bryter i kjøkkenseksjonen

Rund sittegruppe fremme med stor setebenk og luksus-bodelsbord (unntatt XL-modeller)

TV-uttrekkssystem for 40'’ LED-
flatskjerm bak ryggstøtten til sidesofaen

TV-uttrekkssystem for 32'’ LED-
flatskjerm bak ryggstøtten til 
setebenken

Modellene I 50 LE, I 51 LE, 
I 51 QB, I 52 QB

Stor rund sittegruppe i front

 + med bred setebenk, tilvalg: 5. belteplass
 + TV-uttrekkssystem “Quick up” bak rygglenet til setebenken, 
forberedt for tilkobling av 32”  LED- flatskjerm

XL-sittegruppe

 + med lang sofa på siden inkl. uttrekkbar sitte-/liggeflate 
og tilgang til oppbevaringsrom

 + Tilvalg: 5. belteplass
 + Tilvalg: TV-uttrekkssystem “Quick up” kjøres ut elektrisk 
bak rygglenet til setebenken, forberedt for tilkobling  
av 40”  LED- flatskjerm

 + Tilvalg: uttrekkbart bodelsbord

Modeller I 61 LE XL, I 64 QB XL

* Mercedes-Benz enkeltaksel: Senkeseng bortfaller, 
til gjengjeld med overskap rundt omCarthago 132 chic e-line/s-plus



XL

Perfekt design, maksimal komfort og plass også for koselige kvelder med gjester: chic e-line I 64 XL QB med møbelkonseptet linea nobile og interiørvalg skinn  
Sand Performance 21

Tilvalg Sky Dream Comfort: overskap rundt over sittegruppen og førerhuset i stedet for senkeseng, samt to store panorama-takvinduer i nedhengt design-himling med indirekte 
ambientebelysning integrert (møbelkonsept linea chiara, interiørvalg skinn Macchiato 21)
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Kjøkkenets fordeler
 + Vinkelkjøkken med uttrekkbar kjøkkenbenk som utvi-
delse av arbeidsplate, lett tilgjengelig oppbevaringsrom, 
flaskeholder og to avfallsbeholdere

 + Kjøkkenbenk i vertikal bølgeform og eksklusivt  
designbarskap for visuell avdeling mot bodelen

 + Sentrallås for hele kjøkkenseksjonen inkludert skuf-
feseksjoner, barskap og skoskap for automatisk låsing 
under kjøring.

 + 3-bluss kokeapparat “Profi-Gourmet” med delt glas-
slokk, robust rist og glassbunn som lett kan rengjøres

 + 153 l kjøleskap med tosidig døråpning og separat 
fryseskap

 + Plate over oppvaskkum kan brukes som ekstra arbeids-
flate/skjærebrett

 + Design-armatur i metall med uttrekkbar dusjhode

Modell I 51 LE

Modeller I 50 LE, 51 QB, 
I 52 QB, I 61 XL LE, I 64 XL QB

Vinkelkjøkken

 + Stor kjøkkenbenk
 + Høyt apotekerskap
 + Designbarskap med glassdør og innvendig belysning

Komfortabelt vinkelkjøkken

 + Elegant buet kjøkkenbenk utvidet på siden mot  
baderomsveggen

 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen

Apotekerskap integrert i baderomsvegg med møbelkonsept linea nobile 
(unntatt  I 51 LE)

Uttrekkbar kjøkkenbenk med utvidet arbeidsflate, sentrallås, avfallsbeholdere og 
flaskeholdere

Kjøleskap med tosidig døråpning og separat fryseskap
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Som tilvalg: Heve/senkefunksjon for kaffemaskin , 
inkludert sett med kopper og kapselholder

Design-vinkelkjøkken med møbelkonsept linea chiara, med proff-gourmet-kokeapparat, 6 store skuffer  
og ekstra uttrekk med integrerte avfallsbeholdere

Eksklusivt designbarskap med plass for seks glass, med 
sentrallås
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Gode løsninger for bad og omkledningsrom
 + Stort omkledningsrom som kan deles av fra bodelen og 
soveområdet

 + Klesskap i full høyde (unntatt I 51 QB)

 + Stort speilskap med hylleinndeling

 + Vaskeservant med underskap, mye oppbevaringsplass 
og flere hyller

 + Massiv baderomsdør med skjulte hengsler, dørhåndtak 
i metall og  dørlås

Luksuriøs regndusj

Separat dusj i det komfortable 
baderommet

Modeller I 50 LE, I 51 QB, 
I 52 QB

Modell 51 LE

Komfortabelt baderom med omkledningsrom

 + Stort baderom med vaskeservant og toalett
 + Wellness-regndusj med overliggende takluke inkl. rullegardin, 
ståhøyde under regndusjen 198 cm

 + Dusjkar i mørkt granitt-utseende, dusjsøyle i høyglans elfen-
ben-utseende med klesknagger og dusjvegger i sandsteindekor

 + Dusjmatte i bodelsgulvdesign
 + Dør med dobbeltfunksjon bade-/toalettrom som samtidig skiller 
gjennomgangen til bodelen fra toalettrommet

Komfortabelt baderom med omkledningsrom

 + Separat dusj
 + Trinnløst baderomsgulv
 + Dusj-/ badegulv med teakinnlegg i ekte tre, uttakbart for dusjing
 + Omkledningsrom: Baderomsdør og skyvedør fungerer som  
romdeler mot soverom og salong.

Baderom med dobbelfunksjonsdør til baderom/toalettrom  
(I 51 QB, I 52 QB)

Komfort-baderom med dusjkar i mørkt granitt-utseende, dusjsøyle i høyglans elfenben-
utseende med klesknagger og dusjvegger i sandsteindekor (unntatt I 51 LE)
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22

1

I modellene I 51 QB og I 52 QB utgjør en tredelt uttrekkbar romdeler 
og TV-vegg et variabelt skille mellom omkledningsrommet og 
soverommet. Dobbeltfunksjonsdøren for bade-/toalettrommet 
beskytter mot innsyn

Uttrekkbar romdeler og 
TV-vegg, patentsøkt(1)

Stort baderom/toalettrom (I 50 LE, I 51 QB, I 52 QB)

Komfortabelt baderom med separat dusj (I 51 LE)
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Gode løsninger for bad og omkledningsrom 
XL-modeller 

Modeller I 61 XL LE, I 64 XL QB

 + Komfortabelt omkledningsrom delt av fra sove- og bodelen med massive  
skyvedører/baderomsdør

 + Klesskap i full høyde

 + Romslig speilskap og skap under vaskeservant

 + XL-baderom med separat toalett, vaskerom og stor runddusj.

 + Romdeling ved to massive skyvedører i tre mot soverom og bodel

 + XL-runddusj med vannfast dusjmatte i bodelsgulvets design (kan lett tas ut for 
rengjøring), takluke Mini Heki inkl. plissé

 + Dusjkar i mørkt granitt-utseende, dusjsøyle i høyglans elfenben-utseende med 
klesknagger og dusjvegger i sandsteindekor

 + Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmekonvektorer i dobbeltgulvet i  
baderommet

 + Separat toalettrom med håndklevarmer, utvidet fotrom, sidevindu

 + Takluke Mini-Heki i toalettrommet

Separat toalettrom med praktisk håndklevarmer og sidevindu Spesielt komfortabelt: fotromutvidelsen i toalettrommet
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Komfortabelt omkledningsrom i XL-modeller: avdeles fra sove- og bodelen med massive skyvedører/baderomsdør

Vaskerom og romslig runddusj i baderommet med dusjkar i mørkt granitt-utseende, dusjsøyle i høyglans elfenben-utseende med klesknagger og dusjvegger i sandsteindekor
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Soverommets fordeler
 + Soveromshimling i høyglans-elfenben, integrert i mø-
beldesignet, med indirekte ambientebelysning og fire 
LED-spotter (tilvalg: takbaldakin i forkortet utførelse)

 + Bakveggdesign med skinntrukket flate og stort speil

 + “Carawinx” madrasskonsept – ergonomisk anbefalt, 
punktbasert fjæringssystem for seng

 + 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet med pusten-
de vattert trekk

 + Klesskap i full høyde (modellavhengig)

 + Separat soverom med massiv skyvedør av tre

Modellene I 50 LE, I 51 LE, 
I 61 XL LE

Modellene I 51 QB, 
I 52 QB, I 64 XL QB

Klesskapene er bekvemt tilgjengelige 
forfra og ovenfra med hevefunksjon

To skuffer på queen-sengens front

Queen-seng i king size-format 
200 cm med justerbare hodedeler

 + To klesskap ved siden av queen-sengen
 + To store skuffer på fronten av queen- 
sengen

 + Enestående uttrekkbar romdeler- og 
TV-vegg for avdeling av baderommet 
med TV-holder, mulig å se på TV i to 
posisjoner

Langsgående enkeltsenger

 + Justerbar hodedel, uttrekkbar komfortabel innstegstrapp  
(I 51 LE ekstra lavt innsteg uten trapp)

 + Klesskap under langsgående enkeltsenger lettvint tilgjengelig 
forfra og ovenfra ved hevefunksjon – stor innvendig høyde med 
fordypning i dobbeltgulvet

 + TV-skap som standard, ekstra langt TV-uttrekksystem som tilvalg

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Uttrekkbar romdeler 
og TV-vegg

Designet av overskapene som løper hele veien rundt og hjørnehyllene føyer seg perfekt inn i soverommets lyse og moderne design, og byr dessuten på mye 
oppbevaringsplass. Kan også leveres med takbaldakin i forkortet utførelse (tilvalg)
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200 x  
145 cm

 2 x 200 x 85 cm/  
205/207 x 85 cm

Store langsgående enkeltsenger med uttrekkbar komfortabel innstegstrapp (I 50 LE, I 61 XL LE)

Stor queen-seng i king size-format (I 51 QB, I 52 QB, I 64 XL QB)

TV-skap som standard i modeller med langsgående enkeltsenger, som tilvalg: 
ekstra langt TV-uttrekksystem til midtgangen
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205/207 x  
85 cm

Fiat: 789 cm/Mercedes-Benz: 805 cm/Iveco: 791 cm

22
7 

cm

203/200 x  
85 cm

788 cm

22
7 

cm

200 x  
145 cm

Fiat: 791 cm/Mercedes-Benz: 807 cm

22
7 

cm

chic e-line I 50 LE 
AL-KO

 
AL-KO DA

 
AL-KO  AL-KO DA    

chic s-plus I 50 LE  

chic e-line I 51 QB  
AL-KO

 
AL-KO DA  AL-KO  AL-KO DA  

chic e-line I 51 LE 
AL-KO

 
AL-KO DA

Modeller

Patentsøkt(1). Inno-
vativt forsprang:
Dør med dobbelt-
funksjon bade- /
toalettrom;
Uttrekkbar kom-
fort-innstegstrapp;
Elektrisk plisségardin 
i frontrute

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Omkledningsrom 
med romdelerfunk-
sjon;
Elektrisk plisségardin 
i frontrute

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Dør med dobbelt-
funksjon bade- /
toalettrom;
Elektrisk plisségardin 
i frontrute;
El-sykkel- og scooter-
garasje;
Uttrekkbar vegg som 
romdeler og TV-vegg
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 + Stor rund sittegruppe i front med luksus-bodelsbord og bred setebenk
 + Stort, komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + Komfortabelt baderom med omkledningsrom som kan avdeles med baderomsdør og skyvedør 
mot soverommet

 + Dør med dobbeltfunksjon bade-/toalettrom som samtidig skiller gjennomgangen til bodelen 
fra toalettrommet

 + Høyt klesskap integrert i omkledningsrommet
 + Store langsgående enkeltsenger med uttrekkbar komfort-innstigningstrapp
 + Klesskap under sengene, stor innvendig høyde ved fordypning i dobbeltgulvet
 + TV-skap i soverommet, som tilvalg med ekstra langt  TV-uttrekkssystem for 24'' LED-flatskjerm
 + Mercedes-Benz EA: Senkeseng bortfaller, til gjengjeld med overskap rundt om

 + Stor rund sittegruppe i front med luksus-bodelsbord og bred setebenk
 + Vinkelkjøkken med stor kjøkkenbenk
 + Apotekerskap i full høyde
 + Komfortabelt baderom med omkledningsrom: Baderomsdør og skyvedør fungerer som 
romdeler mot soverom og salong.

 + Romslig klesskap i full høyde med to dører integrert i omkledningsrommet
 + Store langsgående enkeltsenger med ekstra lavt innsteg
 + TV-skap i soverommet, som tilvalg med ekstra langt  TV-uttrekkssystem for 24'' LED- 
flatskjerm

 + Stor rund sittegruppe i front med luksus-bodelsbord og bred setebenk
 + Stort, komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + Komfortabelt baderom med omkledningsrom som kan deles av med baderomsdøren mot 
bodelen og uttrekkbar romdeler- og TV-vegg mot soverommet

 + Dør med dobbeltfunksjon bade-/toalettrom som samtidig skiller gjennomgangen til bodelen 
fra toalettrommet

 + Uttrekkbar romdeler- og TV-vegg mot soverom
 + Ekstra stor queen-seng i king size-format på 200 cm, komfortabel liggebredde helt ned i fotområdet
 + To klesskap ved siden av queen-sengen
 + To store skuffer på fronten av queen-sengen
 + To store skuffer i sengefronten

* med tilvalg

MODELLENS FORDELER

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 40 heavy EA/DA 3 765 kg / 3 945 kg 1 035 kg / 1 455 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz AL-KO 
lavramme EA/DA 3 795 kg / 3 975 kg 705 kg / 1 525 kg 3 (EA), 4 /5* (DA) 2/3* (EA), 4 /5* (DA)

Iveco Daily 5,8 t 4 045 kg 1 755 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme heavy EA/DA 3 695 kg / 3 875 kg 1 105 kg / 1 525 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Fiat Ducato AL-KO 
lavramme 40 heavy EA/DA 3 745 kg / 3 925 kg 1 055 kg / 1 475 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 
lavramme EA/DA 3 775 kg / 3 955 kg 725 kg / 1 545 kg 3 (EA), 4 /5* (DA) 2/3* (EA), 4 /5* (DA)
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200 x  
145 cm

825 cm

22
7 

cm

2 x 200 x  
85 cm

Fiat Ducato: 859 cm/ Mercedes-Benz: 875 cm/Iveco: 860 cm

22
7 

cm

200 x  
145 cm

Fiat Ducato: 884 cm/ Mercedes-Benz: 899 cm/Iveco: 886 cm

22
7 

cm

chic s-plus I 52 QB  

chic e-line I 61 XL LE  
AL-KO DA

 
AL-KO DA

    chic s-plus I 61 XL LE 
 

chic e-line I 64 XL QB 
AL-KO DA

 
AL-KO DA

    chic s-plus I 64 XL QB  
 

Modeller

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Dør med dobbelt-
funksjon bade- /
toalettrom;
Elektrisk plisségardin 
i frontrute;
Uttrekkbar vegg som 
romdeler og TV-vegg

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Uttrekkbar kom-
fort-innstegstrapp
Elektrisk plisségardin 
i frontrute

Patentsøkt(1). Innova-
tivt forsprang:
Elektrisk plisségardin 
i frontrute;
El-sykkel- og scooter-
garasje
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 + Stor rund sittegruppe i front med luksus-bodelsbord og bred setebenk
 + Stort, komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + Komfortabelt baderom med omkledningsrom som kan deles av med vaskeromsdøren mot 
bodelen og uttrekkbar romdeler og TV-vegg mot soverommet

 + Dør med dobbeltfunksjon bade-/toalettrom som samtidig skiller gjennomgangen til bode-
len fra toalettrommet

 + Høyt klesskap integrert i omkledningsrommet
 + Ekstra stor queen-seng i king size-format på 200 cm, komfortabel liggebredde helt ned  
i fotområdet

 + To klesskap ved siden av queen-sengen
 + To store skuffer i sengefronten

 + Stor XL-sittegruppe med lang, uttrekkbar sitte-liggesofa. Tilvalg: TV-uttrekkssystem for  
40'’ LED-flatskjerm bak ryggstøtten, betjenes elektrisk

 + Stort, komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + XL-baderom, separat toalettrom, åpent vaskeområde, romslig runddusj, klesskap i full 
høyde. Romdeling med to massive skyvedører i tre mot bodel/soverom

 + Integrert toalettrom med sidevindu, håndklevarmer og utvidet fotrom
 + Store langsgående enkeltsenger med uttrekkbar komfort-innstigningstrapp
 + Ekstra klesskap under langsgående enkeltsenger med stor innvendig høyde ved  
fordypning inn i dobbeltgulvet

 + TV-skap i soverommet, som tilvalg med ekstra langt  TV-uttrekkssystem for 24'' LED- 
flatskjerm

 + Stor XL-sittegruppe med lang, uttrekkbar sitte-liggesofa. Tilvalg: TV-uttrekkssystem for  
40'’ LED-flatskjerm bak ryggstøtten, betjenes elektrisk

 + Stort, komfortabelt vinkelkjøkken med buet kjøkkenbenk
 + Apotekerskap integrert i baderomsveggen
 + XL-baderom, separat toalettrom, åpent vaskeområde, romslig runddusj, klesskap i full 
høyde, romdeling med to massive skyvedører i tre mot bodel/soverom

 + Integrert toalettrom med sidevindu, håndklevarmer og utvidet fotrom
 + Ekstra stor queen-seng i king size-format på 200 cm, komfortabel liggebredde helt ned  
i fotområdet

 + To klesskap ved siden av queen-sengen
 + To store skuffer i sengefronten

* med tilvalg

MODELLENS FORDELER

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser
Iveco Daily 5,8 t 4 115 kg 1 685 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser

Fiat Ducato AL-KO lavramme  
40 heavy DA

4 145 kg 1 255 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter AL-KO
lavramme 40 heavy DA 4 175 kg 1 325 kg 4/5* 4/5*

Iveco Daily 6,7 t 4 495 kg 2 205 kg 4/5* 4/5*

Chassis Vekte kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser

Fiat Ducato AL-KO lavramme  
40 heavy DA

4 120 kg 1 280 kg 4/5* 4/5*

Mercedes-Benz Sprinter AL-KO
lavramme 40 heavy DA 4 150 kg 1 350 kg 4/5* 4/5*

Iveco Daily 6,7 t 4 545 kg 2 155 kg 4/5* 4/5*
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chic e-line på Fiat Ducato

chic e-line på Mercedes-Benz Sprinter

chic s-plus på Iveco Daily (5,8 t/6,7 t)*

Eksteriør  
AL-KO

 
AL-KO

 
Standard hvit
Bodel hvit, front hvit, A-stolpe, front-, side-, 
hekkskjørt og hjulkasser sølv-platina

Tilvalg Silverline
Bodel sølv, front sølv, A-stolpe, front-, side-, 
hekkskjørt og hjulkasser sølv-platina

Frontdesign Fiat Ducato Frontdesign Mercedes-Benz Sprinter Frontdesign Iveco Daily

*Felgtype avhengig av leveringskapasitetCarthago 146 chic e-line/s-plus



chic e-line på Fiat Ducato AL-KO med interiørvalg skinn elfenben 21

chic e-line på Mercedes-Benz Sprinter med interiørvalg skinn Sand Performance 21

chic s- plus på Iveco Daily med interiørvalg skinn elfenben 21

Førerhusdesign
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3

2b 5

11

2a

4a4b

31

78 cm

2a

2b

Dobbeltgulv med stort 
oppbevaringsrom

EASY ENTRY – lettvint innlasting fra utsiden, 
enkelt å hente ut innenfra

Scootergarasje med stor innvendig høyde ved dyp 
nedsenking, tilgang fra begge sider gjennom stor luke  
på passasjersiden og stor luke på førersiden

Enkel innlasting i dobbeltgulvets oppbevaringsrom gjennom stor 
utvendig luke (på førersiden)

Lettvint uttak av innholdet i oppbevaringsrommet innenfra ved  
å vippe opp setet på sittebenken i L-sittegruppen

Rom for gassflasker
FØRERSIDE

Brukshøyde
opptil 78 cm
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Hekkgarasje 
kan lastes med 

inntil

450
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4a
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1 53 4a

Stort, ekstra lasterom i dobbeltgulv med separat utvendig  luke  
(på passasjersiden)

Stor luke i bodelsgulvet i entreen: med åpen bodelsdør også lett 
lastbar fra utsiden

Enkel innlasting i oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet via stor 
utvendig luke

Komfortabelt uttak av innholdet via setebenk som kan slås opp

 + Lasterom i dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, brukshøyde høyde opptil 70 cm (chic e-line) eller 78 cm  
(chic s-plus)

 + Tilgang utenfra via flere store luker

 + Komfortabel tilgang innenfra via setet i L-sittegruppe og via setebenk som kan slås opp, samt stor luke i bodelsgulv

 + Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm chic e-line / 20 cm chic s-plus) med dypt nedsenket 
oppbevaringsrom (brukshøyde høyde inntil 46 cm chic e-line / 20 cm chic s-plus), bekvem innlasting også via inngangsdøren 
gjennom stor, oppstillbar luke i bodelsgulvet

 + Hele oppbevaringsrommet under dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon og gulvvarmeeffekt

PASSASJERSIDE
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Elektrisk system

El-system, vannforsyning, varmelagring og varmeteknikk

Aluminium med veggvarmeeffekt på innsiden av veggene: Både 
varmelager og veggvarme med 1 000 ganger bedre varmeledning enn 
vanlige innvendige vegger i tre.

Alde sentralvarme med mange konvektorer over hele dobbeltgulvet med 
klimalagring, i bodelen, hekkgarasjen, førerhuset og de kuldefølsomme 
dørinnstegene. Varmebooster under førersetet.

ALDE vannbåren sentralvarme

Dobbeltgulv 
med klimalagringsfunksjon  
og gulvvarmeeffekt 

Kapasitet
235 l ferskvannstank 
200 l spillvannstank 
2 x 80 Ah gelbatterier
(kan utvides til 3 x 80 Ah)
Tilvalg: Keramikktoalett med fast tank 

Carthago 150 chic e-line/s-plus



Rom for gassflasker, “easy change“, dypt nedsenket, enhåndsbetjening 
av luken for lettvint skifte av flaskene som er tilgjengelige enkeltvis

Standard batterisentral: 2 x 80 Ah gelbatterier i oppvarmet 
dobbeltgulv og batterihovedbryter (modellavhengig: Batterisentral 
nedsenket i varmeregulert oppbevaringsrom i dobbeltgulvet på 
passasjerside  (I 50 LE, I 51 LE, 51 QB), som tilvalg 90 Ah Li-Ion-batteri 
inkludert battericomputer

El-sentralen er lett tilgjengelig i hekkgarasjen

Vannavløpssentral under dobbeltgulvet – kan  
også betjenes utenfra gjennom bodelsdøren

Carthago 151 chic e-line/s-plus
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Fjernkontrollen i hovednøkkelen aktiverer sentrallåsen sammen med den 
utvendige belysningen

med forstørret viske- og synsfelt (chic s-plus)

med stort hoved- og vidvinkelspeil

med tredobbel lås, innvendige stålhengsler, dørvindu med fluenetting-
rullegardin (superpakke)

med dobbel sikkerhetslås, elektrisk vindusheis og lavt innsteg

“Coming home”-funksjon

Motgående vindusviskere i bussutførelse

Forsterket inngangsdør “Luxus” til bodelen

Buss-speil “best view”

Forsterket inngangsdør “Luxus” til bodelen

Standardutstyr

med individuelt programmerbar funksjon for skjerming av innsyn og 
solskjerming

Elektrisk plisségardin i frontrute

Carthago 152 chic e-line/s-plus



med trinnløs dimmefunksjon (stemningsbelysning)

Dynamiske LED-blinklys bak

med nær- og fjernlys inkl. kjørelys med LED-lysleder – kjør uten å bli sliten, også i skumring og om natten med optimal belysning av kjørebanen

Ambientebelysning

i sittegruppen i entreen, med oppbevaringssystem for inntil fire par sko

Carthago fullt LED-lys

Skoskap

Carthago 153 chic e-line/s-plus

ch
ic

 e
-li

ne
/s

-p
lu

s



AL-KO AL-KO DA

AL-KO

AL-KO DA

Vektklasse

 + Modell 53: Fiat Ducato AL-KO med opptil 4,8 t eller 
Iveco Daily opptil 5,8 t tillatt totalvekt

 + Modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO tandemaksel med  
opptil 5,4 t eller Iveco Daily opptil 6,7 t tillatt totalvekt

Chassis

 + Sikkerhetspakke Fiat Ducato: Airbag, ABS, ESP, ASR, 
elektronisk startsperre, Hillholder, Hill Descent Control, 
Traction Plus

 + Sikkerhetspakke Iveco Daily: ESP, ABS, elektronisk 
startsperre, ASR, bakkeholder

 + Carthagos førerhuskonsept

 + Carthago Full-LED-lys (nær- og fjernlys) inkl. LED 
kjørelys

Bo-komfort

 + Rund salonggruppe i bakre del, enestående 
4-roms-konsept

 + Tilvalg: elektrisk betjent recliner, 40'' LED- flatskjerm 
som kjøres ut elektrisk

 + Stort, buet kjøkken med elegant kjøkkenbenk i vertikal 
bølgeform for visuell romoppdeling, med stort mat-
skap og motgående skyvedør

 + Komfortabelt baderom med separat omkledningsrom, 
klesskap i full høyde

 + Elektrisk nedsenkbar senkeseng med langsgående 
enkeltsenger og gjennomgående liggeflate

kg

Rund salonggruppe i bakre 
del med elektrisk recliner,
enestående 4-roms-konsept
(Fiat Ducato AL-KO 2-aksler/3-aksler og Iveco Daily 5,8 t/6,7 t)

Den setter standarden for bobiler med salong bak: Fremme er det nedsenkbare 
langsgående enkeltsenger med romslig, gjennomgående liggeflate,r bak er det en 
eksklusiv rund salonggruppe. Mellom disse et ekstra bredt kjøkken med elegant 
buet kjøkkenbenk og et komfortabelt baderom. Se nærmere på de elegante 
detaljene i liner-for-two!

Carthago 154 liner-for-two



Oppbevaringsrom

 + Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, 
brukshøyde opptil 57 cm

 + Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig 
høyde opptil 36 cm) med stor kjeller (brukshøyde opp-
til 36 cm), som kan lastes bekvemt via stor luke  
i bodelsgulvet, ekstra dypt dobbeltgulv i utvendig 
lasterom (høyde 63 cm, bredde 110 cm)

 + El-sykkel-/scootergarasje, innvendig høyde opptil 
114 cm (modell 53), bred scootergarasje med innven-
dig høyde opptil 145 cm (modell 53 L), lastbar opptil 
450 kg*

Kapasitet/teknikk

 + 215 l ferskvann, 180 l spillvann

 + 2 x 80 Ah gelbatteri (kan utvides til 3 x 80 Ah)

Klima/oppvarming

 + Alde sentralvarme, ekte vannbåren gulvvarme  
i sittegruppeområdet

 + Dobbeltgulv med gulvvarme

 + Carthago termisk konsept for førerhus

57 cm

*modellavhengigCarthago 155 liner-for-two
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liner-for-two 53 med møbelkonsept Siena bicolor og interiørvalg skinn Sand 21
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360°

Carthago 157 liner-for-two
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40"

Bodelens fordeler
 + Møbelkonsept Siena bicolor med møbeloverflater  
i dekor sommerkastanje og overskapfronter med bico-
lor-utseende i høyglans elfenben

 + Stor rund salonggruppe i bakre del

 + Stort luksus-bodelsbord med eksklusiv profil i ekte tre, 
kan forskyves i to retninger

 + Tre store panoramavinduer i sittegruppeområdet

 + Stort Heki-takvindu med belyst baldakin over rund 
salonggruppe

 + Elektrisk recliner som tilvalg

 + Elektrisk utkjørbar 40" LED-flatskjerm som tilvalg

 + Eksklusivt bodel-sidebord med USB- og 230-V-stikkon-
takt, to skuffer og stor skapdør

 + Garderobe med speil og tre kleskroker i entreen

 + Additiv vannbåren gulvvarme: ekstra varmekonvektorer 
i sittegruppeområdet

 + Den runde salonggruppen gir mye plass og en enestå-
ende bekvem TV-posisjon for to

Barskap i glass med innvendig belysning, uttrekk for vinflasker

Elektrisk recliner med automatisk tilpasning av ryggstøttevinkel i interiørvalg 
skinn Sand 21

Modell I 53 L

Stor rund salonggruppe med 
oppbevaringsplass bak og 
ekstra stor scootergarasje. 

 + Barskap i glass med innvendig belysning, 
uttrekk for vinflasker

 + To ekstra oppbevaringsrom i hylle bak 
over den ekstra store scootergarasjen

40” flatskjerm med elektrisk uttrekk

Modell I 53

Stor rund salonggruppe

 + Elegante hjørnehyller

Carthago 158 liner-for-two



Modell 53 L: Med en ekstra Heki III som tilvalg over salonggruppen, blir bodelen nærmest badet i lys. Flere tilvalg: 3./4. belteplass under kjøring, relax-nakkestøtter  
i salonggruppen

Som tilvalg kan liner-for-two utstyres med et mobilt kontor: Svingbart førersete, en bordplate som kan trekkes ut, ekstra USB-230 V-stikkontakt samt en høydejusterbar  
TV-holder gjør førerhuset til en perfekt mobil arbeidsplass på reisen eller for forretningsmessig bruk

Carthago 159 liner-for-two
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Kjøkkenets fordeler
 + Stor buet kjøkkenbenk med Corian-dryppkant

 + 3-bluss kokeapparat “Profi-Gourmet” med glasslokk, 
robust rist og glassbunn som lett kan rengjøres

 + Opphøyd kjøkkenbenk i vertikal bølgeform som  
romdeler med stort matskap og motgående skyvedør

 + Seks store kjøkkenskuffer med sentrallås

 + 153 l kjøleskap med tosidig døråpning og separat 
fryseskap

 + Apotekerskap integrert i baderomsvegg

 + Deksel over oppvaskkum som ekstra oppbevaringsplass

 + Tilvalg: Kaffekapselmaskin med uttrekkssystem  
i overskap

Forhøyet kjøkkenbenk med stort matskap og motgående skyvedør Praktisk: Når matskapet er trukket ut, fungerer det samtidig som utvidet kjøkkenbenk

Stort, buet kjøkken med opphøyd kjøkkenbenk i vertikal bølgeform Kaffekapselmaskin med uttrekkssystem

Carthago 160 liner-for-two



200/195  
x 210 cm

Gode løsninger for bad og omkledningsrom
 + Komfortabelt baderom med separat wellness- 
regndusj

 + Stort baderom med vaskeservant og underskap, 
skittentøykurv og stort speilskap

 + Wellness-regndusj med dusjromdesign i mørk 
granittutseende og dusjvegger med sandsteinsde-
kor, vannbestandig dusjmatte i samme design som 
bodelsgulvet

 + Omkledningsrom kan deles av mot kjøkken-  
og soveområdet

 + 2 store sidebord med flere, store skuffer

 + Høyt klesskap med to klesstenger og en hylle  
integrert i omkledningsrommet

Soverommets fordeler
 + Elektrisk nedsenkbar langsgående enkeltseng med 
romslige sengemål og gjennomgående liggeflate

 + Sengen kan senkes til et nivå som gir bekvem 
tilgang med den uttrekkbare innstegstrappen og gir 
god sittehøyde

 + To sidevinduer i soverommet, takluke Mini Heki 
over innstigning i sengen, åpen bokhylle under 
senkesengen inkl. LED-belysning

 + Skyvedører under senkesengen til isolasjon mot 
kulde fra førerhuset

 + “Carawinx” madrasskonsept – ergonomisk anbefalt 
punktbasert fjæringssystem for seng

 + 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet med 
pustende vattert trekk

Klesskap i full høyde med to klesstenger og en 
hylle for individuell inndeling

En fryd for øyet: Senkesengen er elegant integrert i bodelen

Komfortabelt baderom med separat wellness-regndusj

Elektrisk nedsenkbar langsgående enkeltseng med uttrekkbar 
innstegstrapp og skyvedør til isolasjon mot kulde

Carthago 161 liner-for-two
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Fiat Ducato: 783 cm/Iveco Daily: 785 cm

22
7 

cm

Fiat Ducato: 853 cm/Iveco Daily: 855 cm

200/195 x 
210 cm

200/195 x 
210 cm

liner-for-two I 53 L
  AL-KO DA   

liner-for-two I 53  
AL-KO   

Modeller
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Fiat Ducato

Fiat Ducato

Iveco Daily

Iveco Daily

 + Enestående planløsning med eksklusiv rund 
salonggruppe i bakre del, el-sykkel-garasje og innovativ 
4-romsinndeling på bare 7,83 m lengde

 + Elektrisk nedsenkbare langsgående enkeltsenger med 
romslige sengemål og gjennomgående liggeflate

 + Komfort-baderom med separat wellness-regndusj
 + Omkledningsrom kan deles av mot kjøkkenog 
soveområdet

 + Klesskap i full høyde med to klesstenger og en hylle 
integrert i omkledningsrommet

 + Ekstra stor romfølelse i rund salonggruppe med 
oppbevaringsplass og barskap i glass

 + Elektrisk nedsenkbar langsgående enkeltseng med 
romslige sengemål og gjennomgående liggeflate

 + Komfort-baderom med separat wellness-regndusj
 + Omkledningsrom kan deles av mot kjøkkenog 
soveområdet

 + Klesskap i full høyde med to klesstenger og en hylle 
integrert i omkledningsrommet

MODELLENS FORDELER

Chassis Vekt kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser

Fiat Ducato AL-KO
lavramme 40 heavy 3 755 kg 1 045 kg 2/4* 2/4*

Iveco Daily 5,8 t 4 085 kg 1 715 kg 2/4* 2/4*

Chassis Vekt kjøreklar Lastekapasitet inntil Seter med 3-punktsbelte Soveplasser

Fiat Ducato AL-KO
lavramme 40 heavy DA 4 075 kg 1 325 kg 2/4* 2/4*

Iveco Daily 6,7 t 4 445 kg 2 255 kg 2/4* 2/4*

* med tilvalgCarthago 163 liner-for-two
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Standard hvit
Bodel hvit, front hvit, A-stolpe, front-, side-, hekkskjørt og hjulkasser sølv-platina (eksempelbilde på Fiat Ducato)

Tilvalg Silverline
Bodel sølv, kjøretøyfront sølv, A-stolpe sølv-platina, front, side- og hekkskjørt og hjulkasser antrasitt (eksempelbilde på Iveco 
Daily 5,8 t*)

Eksteriør  
AL-KO

    

Frontdesign Fiat Ducato Frontdesign Iveco Daily Hekkdesign Fiat Ducato

*Felgtype avhengig av leveringskapasitetCarthago 164 liner-for-two



liner-for-two på Fiat Ducato med interiørdesign skinn elfenben 21

liner-for-two på Iveco Daily med interiørdesign skinn Sand 21

Førerhusdesign

Carthago 165 liner-for-two
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Dobbeltgulv med stort 
oppbevaringsrom

EASY ENTRY – lettvint innlasting fra utsiden, 
enkelt å hente ut innenfra

Enkel innlasting i oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet via stor 
utvendig luke

Svært stort gjennomgående oppbevaringsrom, innlasting gjennom  
to utvendige luker.

Rom for gassflasker

Også tilgjengelig gjennom stor luke i dobbeltgulvet  
i omkledningsrommet
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FØRERSIDE

Brukshøyde
opptil 57 cm
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 + Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, brukshøyde opptil 50 cm (Fiat) hhv. 57 cm (Iveco)

 + Tilgang utenfra via flere store luker

 + Komfortabel tilgang innenfra via to store gulvluker i bodelsgulvet

 + Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 36 cm/Fiat; 33 cm/Iveco), lett å laste via inngangsdøren gjennom 
stor, oppstillbar gulvluke i bodelsgulvet

 + Ekstra dypt utvendig oppbevaringsrom i dobbeltgulvet (høyde 63 cm, bredde 110 cm)

 + Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon og gulvvarme

Stor luke i bodelsgulvet i entreen: med åpen bodelsdør også lett 
lastbar fra utsiden

liner-for-two I 53 på Fiat Ducato AL-KO med hjulbrønn/forlenget 
ratthøyde

Enkel innlasting i oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet via stor 
utvendig luke

liner-for-two I 53 på Iveco Daily 5,8 t med forlenget ratthøyde

liner-for-two I 53 L på Fiat Ducato AL-KO DA liner-for-two I 53 L på Iveco Daily 6,7 t
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Aluminium med veggvarmeeffekt på innsiden av veggene: Dette 
resulterer i 1 000 ganger bedre varmeledning enn vanlige innvendige 
vegger i tre.

Alde sentralvarme med mange konvektorer over hele dobbeltgulvet,  
i bodelen, garasjen, førerhuset og ved inngangen. Varmebooster under 
førersetet. Ekte vannbåren gulvvarme i sittegruppeområdet.

Alde vannbåren sentralvarme

Dobbeltgulv
med gulvvarme effekt og ekte 
vannbåren gulvvarme

Kapasitet
215 l ferskvannstank 
180 l spillvannstank 
2 x 80 Ah gelbatterier 
(kan utvides til 3 x 80 Ah)

Vannavløpssentral under dobbeltgulvet – kan også betjenes 
utenfra gjennom bodelsdøren

Elektrisk system

El-system, vannforsyning, varmelagring og varmeteknikk

Carthago 168 liner-for-two



Rom for gassflasker, “easy change“, dypt nedsenket gassflaskekasse, 
enhåndsbetjening av luken for lettvint skifte av flaskene som er 
tilgjengelige enkeltvis

Vannforsyning: stor kapasitet på vann- og spillvannstanker, frostsikkert 
og gunstig plassert under dobbeltgulvet med tanke på  tyngdepunktet. 
Vannavløpssentral i dobbeltgulvet, vannforsyning gjennom 
trykkpumpesystem

Standard batterisentral: 2 x 80 Ah gelbatterier i oppvarmet 
dobbeltgulv og batterihovedbryter. Li-Ion-batteri 90 Ah som tilvalg, 
inkludert battericomputer

El-sentralen er lett tilgjengelig i hekkgarasjen

Carthago 169 liner-for-two
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Standardutstyr

Fjernkontrollen i hovednøkkelen aktiverer sentrallåsen sammen med den 
utvendige belysningen

Praktisk oppbevaringsrom med enkel tilgang i ståhøyde

Nær- og fjernlys, kjørelys med LED-lysleder for perfekt belysning  
og fremragende sikt. For Iveco Daily også motgående vindusviskere  
i bussutførelse

med stort hoved- og vidvinkelspeil

med dobbel sikkerhetslås, elektrisk vindusheis og lavt innsteg

med tredobbel lås, innvendige stålhengsler, dørvindu med  
insekts-rullegardin (superpakke)

“Coming home”-funksjon

Apotekerskap

Full-LED-hovedlys

Forsterket luksus-inngangsdør til bodelen

Buss-speil “best view”

Førerhusdør
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med 3 bluss, glassbunn som lett kan rengjøres, støpejernsrist og glasslokk integrert i overskap (kaffekapselmaskin som tilvalg)

med trinnløs dimmefunksjon (stemningsbelysning) med elektrisk recliner som tilvalg

under senkesengen hindrer kuldeinnslag fra førerhusetergonomisk anbefalt, punktbasert fjæringssystem i hevesengen

Profi-gourmet-kokeapparat

Carawinx madrassystem

Uttrekk for kaffemaskin

Ambientebelysning Rund salonggruppe i bakre del

Isolerende skyvedører
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Interiørvalg

 + Effektiv beskyttelse mot flekker  
Væsker trenger ikke inn i stoffet. Derfor kan de 
fleste flekkene fjernes med en fuktig klut uten 
problemer.

 + Høy lysekthet

 + Slitesterkt og lettstelt

 + Vaskbare gardiner og trekk for dekorasjonsputer

 + Antibakterielt madrasstrekk

Interiørvalg

Effektiv impregnering beskytter dine tekstiler

Fordeler for deg med din Carthago

Stort utvalg – den nye møbelstoffkolleksjonen fra Carthago 

Kolleksjon c-compactline c-tourer chic c-line chic c-line 
superior

chic e-line
chic s-plus liner-for-two 

Møbelkonsept
epic 

bicolor
 epic 

bicolor Casablanca
linea  

classica
linea  

moderna
Siena  

bicolor
linea nobile/ 
linea chiara

Siena  
bicolor

An
ta

ra
-s

to
ff

Barcelona 21

Venezia 21

Cambridge

Rom

Te
ks

til
sk

in
n-

st
off

Malaga 21

Davos

San Remo

Stockholm

De
lsk

in
n

Delskinn Elfenben

Delskinn Macchiato

Delskinn Elfenben 
Supreme
Delskinn Sand 
Supreme

Sk
in

n

Skinn Elfenben 21

Skinn Sand 21

Skinn Macchiato 21

Skinn Sand Perfor-
mance 21
Skinn Macchiato 
Performance 21

Standardutstyr  ¢ tilgjengelig som tilvalg  – ikke tilgjengelig for enkelte modeller
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Tekstildesign
c-compactline og c-tourer

chic c-line til liner-for-two

Med sitt moderne design i sittegruppene for modellseriene c-compactline og c-tourer gir dette et sportslig inntrykk. Det markeres også med de moderne  
dobbeltsømmene som understreker våre høye kvalitetskrav. I variantene „Skinn Sand 21“ og „Skinn Macchiato 21“ er disse dobbeltsømmene utført i kontrastfarge.  
I varianten  „Malaga 21“ utgjør en ekstra kjedesøm en elegant kontrast.

Sittegruppene i chic c-line til liner-for-two skaper en elegant stueatmosfære. Putekantene er besatt med stilelementer som kjedesøm eller dobbeltsøm av høy  
kvalitet. I variantene „Skinn Sand 21“ og „Skinn Macchiato 21“ er disse dobbeltsømmene utført i kontrastfarge og kombinert med kjedesøm i samme farge.  
I varianten „Malaga 21“ utgjør en kjedesøm og en ekstra stripe kontrasten. I våre „Delskinn Supreme“-varianter blir de beste „Råskinn“-stoffene fra den velansette 
produsenten Hitex® kombinert med det fineste ekte skinn. „Performance“-variantene står for high-end-premium skinnbearbeiding i våre bobiler, der de overbeviser 
med sine påkostede skinnputer med dekorsømmer.
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Cambridge

San Remo

Rom

Stockholm

Venezia 21

Davos

Barcelona 21

Malaga 21

Interiørvalg

Interiørvalg*

Elegant Antara-stoffkombinasjon:
Antara med den effektive flekkbeskyttelsen “Teflon-Repel”, interiørstoff med smussavvisende flekkbeskyttelse

Elegant kombinasjon av tekstilskinn og stoff:
Meget slitesterkt tekstilskinn i soft nappa kvalitet, aksentstoff med smussavvisende flekkbeskyttelse

*Putedesign og dekoreffekter er avhengig av modellCarthago 174
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Delskinn Elfenben Supreme

Skinn Macchiato 21

Skinn Macchiato Performance 21

Delskinn Sand Supreme

Skinn Sand Performance 21

Delskinn Macchiato

Skinn Sand 21

Delskinn Elfenben

Skinn Elfenben 21

Elegant kombinasjon av skinn og stoff:
Skinn i fremragende kvalitet, interiørstoff med smussavvisende flekkbeskyttelse

Elegant skinnkvalitet:
Nydelig kombinert skinn, fremragende kvalitet
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Premium-DNA

Carthago Premium-DNA
Den gode opplevelsen
Tenke innovativt, blikket for detaljer, ekstravagante  
løsninger og det konsekvente fokus på utvikling for stor 
praktisk nytte, den perfekte kombinasjonen av highte-
ch-materialer for lettkonstruksjon, intelligent bearbeiding 
og pionerånd: Dette er ingrediensene for vårt enestående 
totalkonsept for bobiler.

Det er solid forankret i vårt Carthago Premium-DNA.  
Det er både inspirasjon og forpliktelse for oss. Carthago 
Premium-DNA er vårt verdiløfte til kundene våre, og det 
oppsummerer det som utmerker alle våre bobiler. Sam-
tidig gir det også uttrykk for det som skiller en Carthago 
fra andre bobiler. Vår kjernekompetanse er bobiler i Li-

ner-Premiumklassen. Vår mer enn 40-årige erfaring 
innenfor dette området gjennomsyrer alle utviklings- og 
produksjontrinn. Vi mener at bare det beste er godt nok 
for din komfort og sikkerhet! De materialene vi benytter, 
våre sammenføyningsteknikker og kravene til vekt og sta-
bilitet har mange likhetstrekk med moderne flyindustri.

Slik kan vi gi deg det ypperste i levetid og annenhåndsver-
di, sikkerhet, beskyttelse og komfort. Slik blir hver eneste 
Carthago-bobil noe helt spesielt. Slik blir hver eneste 
Carthago et synonym for eksklusivitet og kvalitet. Eller 
kort sagt: Carthago står for “den perfekte bobilen”.

Balansert.  
Optimal fordeling

Carthago – 
lastekapasitet og 
vektbalansering

Garantert plass nok.

Carthagos  
dobbeltgulv med stort 
oppbevaringsrom

Lang levetid. Ytterst stabil.

Carthagos 
karosserikonstruksjon 
i Liner-
premiumklassen
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En behagelig opplevelse – hele året.

Carthagos varme-  
og klimateknikk Unik. Lettkjennelig. Eleganse.

Carthago Personality

Sikkerhet på veien.

Carthagos konsept 
gir best utsikt fra 
førerhuset,  
"Best i test!”
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Premium-DNA

Karosserikonstruksjonen  
i Liner-premiumklassen
Lang levetid, beskyttelse og god annenhåndsverdi
Carthagos karosserikonstruksjon er konsekvent innrettet 
mot det Carthago-førerne ønsker seg: reise uten bekym-
ringer i lang tid og uten verditap. Derfor satser vi på lang-
tidskvalitet. Vi bruker glassfiberarmert plast og alumini-
um der hvor disse materialene har sin riktige plass. 

For å beskytte deg og for at du skal ha det komfortabelt 
selv om det hagler, regner, tordner eller fryser. Den unike 
chassisforankringen med ytterst stabile bærebjelker  
garanterer størst mulig torsjonsstivhet. Kvalitet du kan 
føle, reise etter reise og år etter år.

Kontrollert beskyttelse mot lynnedslag
Aluminium på innsiden av tak og vegger beskytter som et faradaybur. 
I tillegg gir flere lynavledere i chassiset betydelig øket vern. Lyntesten 
har bevist det: Et Carthago-karosseri gir dokumentert beskyttelse ved 
lynnedslag!

Lynnedslag
med et tradisjonelt tak av glassfiberarmert plast og innertak  
av treverk/glassfiberarmert plast.

 + Beskyttelse mot lynnedslag, hagl, steinsprut og fukt

 + 10 års tetthetsgaranti

 + Reparasjonsvennlig i tilfelle skade

 + Steinsprut- og underkjøringsbeskyttelse

Fordeler for deg med din Carthago

Si
de

ve
gg

Gulvplate

Aluminium
Chassiset har 
lynavledende 
funksjoner for 
karosseriet 

Chassis
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10 års  
tetthetsgaranti!

Effektivt vern mot 
lyn, velprøvd

Beskyttelse mot steinsprut og underkjøring
Bunnplaten av glassfiberarmert plast gir varig beskyttelse mot steinsprut, 
råte og fuktighet. År etter år – uten behov for vedlikehold. Nedsenkingen 
av rammen i scootergarasjen tjener samtidig som underkjøringsvern og 
reduserer skader ved påkjørsel bakfra.

Beskyttelse mot fukt
Carthago-karosseriet garanterer en fullstendig beskyttelse . Måten  
det er konstruert på, beskytter mot fuktproblemer. Det lover vi deg,  
og vi garanterer også tettheten i ti år.

Haglbeskyttelse
Carthagos takkonstruksjon av glassfiberarmert plast gir effektiv beskyt-
telse mot hagl. Dette kan bety rimeligere forsikring. Det som er spesielt: 
Den beskyttende effekten mot lynnedslag blir opprettholdt ved at 
innertaket er av aluminium.

Reparasjonsvennlighet
Under utviklingen av karosserimodulene blir det i høy grad lagt vekt på 
segmentering der det er mulig. Skulle det forekomme en skade, vil dette 
forenkle reparasjonen og spare kostnader. For eksempel kan den bakre 
støtfangeren skiftes ut separat på alle modellene.
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Premium-DNA

Carthago sideveggkonstruksjon
En forutsetning for effektiv varmelagring, er at både de ytre og indre 
veggene er konstruert av aluminium. Det skaper det behagelige klimaet 
som er typisk for Carthago. Den jevne varmeutstrålingen fungerer som 
veggvarme.

Carthago nedsenket scootergarasje
Dypt nedsenket scootergarasje betyr maksimalt lasterom og minimal 
anstrengelse ved innlasting. Ekstremt bæredyktig sammenføyning  
av gulv og vegger med formtilpassede limte bærebjelker tillater en 
belastning på hele 450 kg.

 + Holdbarhet og god annenhåndsverdi
i mange år

 + Perfekt isolasjon og varmelagring
for komfort året rundt

 + Det mest stabile karosseriet
og torsjonsstivhet, det avgjørende bidraget til 
kjørekomfort og kjøresikkerhet

 + Lav egenvekt
med selvbærende karosserikonstruksjon

 + Karosseri 100 % uten treverk 
ingen ting som kan råtne –. heller ikke på lang sikt

Alu-
mi-
ni-
um

Alumi-
nium

Klima-
veggbeleggRTM

Bærebjelke

Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen
Den mest avanserte teknologien med likhetstrekk fra flyindustrien
Et Carthago-karosseri er bygd opp med solide og vari-
ge sammenføyninger. Der andre bruker skruer, satser vi 
på high-tech. Karosserikroppen er forsterket med bære-
bjelker, og med spesielle klebeteknikker oppnår vi både 
maksimal stabilitet og en klar forbedring av sikkerheten. 

Derfor virker bærebjelken som forbinder gulv og sidevegg 
som en ekstra beskyttelse i tilfelle av en sidekollisjon.  
Elementene som er hentet fra flyindustrien gjør ikke bare 
at karosseriet blir ytterst stabilt, de sparer også vekt og gir 
det høy torsjonsstivhet.

Fordeler for deg med din Carthago

opptil 450
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Carthagos tak-vegg-sammenføyning
Den typiske takavrundingen på en Carthago er ikke bare et umiskjen-
nelig designelement, sammen med den innvendige bærebjelken er den 
avgjørende for karosseriets stivhet, helt uten kuldebroer. Den lavere 
følsomheten for sidevind er også et viktig bidrag til øket sikkerhet.

Carthago-bunnplate
beskytter over det hele. Mellom under- og oversiden av glassfiberarmert 
plast, ligger det en isolerende hardskumkjerne av RTM-isopor. Bunnpla-
ten er ekstremt stabil og beskyttet mot fuktighet og råte gjennom hele 
sin levetid.

Carthagos gulv-vegg-sammenføyning
er konstruert med en ekstremt stabil bærebjelke på begge sider.  
På samme måte som i flyindustrien limes den med formtilpasning i hele 
karosseriet. Skulle det forekomme en kollisjon fra siden, vil den fungere 
som sidevern. Den integrerte kuldebrobryteren forhindrer effektivt alle 
kuldebroer.

Carthago-takstruktur
Utvendig med glassfiberarmert plast som beskytter mot hagl, innvendig 
av aluminium som samtidig gir vern mot lynnedslag. Om vinteren funge-
rer innsiden av aluminium også som varmelager.

BærebjelkeGlassfi-
berarmert 
plast

Glassfi-
berarmert 
plast

RTM

RTM

Alumi-
nium

Glassfiberar-
mert plast KuldestoppBærebjelke

Karosserisam-
menføyning
med ytterst sta-
bile bærebjelker
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Premium-DNA

Dobbeltgulv med  
stort oppbevaringsrom
Mer plass for ferien din

Man kan vel aldri få nok oppbevaringsplass i bobilen! Takket være 
det unike dobbeltgulvet og de mange lett tilgjengelige oppbeva-
ringsrommene, har Carthagos integrerte modeller enorm lagrings-
plass for hele feriebagasjen din.

Store og uhåndterlige gjenstander som f.eks. campingmøbler  
og ski kan med fordel lagres i det sentrale, gjennomgående oppbe-
varingsrommet. Mange store utvendige luker gjør det lettvint å laste 
inn i dobbeltgulvet utenfra, og gjennom de innvendige lukene er det 
enkelt å hente det man trenger innenfra. 

Store oppbevaringsluker i bodelsgulvet gir tilgang til de ekstra dype, 
nedsenkede oppbevaringsrommene i bodelen og kjøkkenseksjonen. 

Og som en ekstra bonus fungerer dobbeltgulvet også som varmela-
ger, slik at lasten din er beskyttet mot frost.

 + Største oppbevaringsrom i sin klasse

 + Enestående, stort dobbeltgulv

 + Lett tilgang utenfra og innenfra, “EASY ENTRY” lastes 
utenfra, taes enkelt ut innenfra

 + Oppbevaringsrom er dypt nedsenket for større 
brukshøyde

 + Nedsenkingen av oppbevaringsrommet er produsert  
i en påkostet original karosseri-sandwich konstruksjon 
for høyeste stabilitet og fullt virksom isolasjon

 + Fullt utnyttbare oppbevaringsrom ingen innskrenkning 
på grunn av teknikkomponenter

 + Vekt og balanseoptimering 
større lastekapasitet på grunn av maksimal nyttbar 
aksellast og balansert vektfordeling mellom for-  
og bakaksel

Merverdier for deg med din Carthago
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2a

2b

6

1

2a

6

78 cm

1

3

2b 5

11

2a

4a4b

Premium-DNA

Brukshøyde
opptil 78 cm

EASY ENTRY – lettvint innlasting fra utsiden,  
enkelt å hente ut innenfra

Scootergarasje med stor innvendig høyde med dyp 
nedsenking, tilgang via stor dør på passasjersiden og  
en dør på førersiden

Enkel innlasting i dobbeltgulvets oppbevaringsrom gjennom stor 
utvendig luke (på førersiden)

Lettvint uttak av innholdet i oppbevaringsrommet innenfra ved å vippe 
opp setet i L-sittegruppen

Luke i bodelsgulvet med lasterom i dobbeltgulvet (nyttbar høyde  
42 cm), i oppvarmet dobbeltgulv

Rom for gassflasker
FØRERSIDE

Dobbeltgulv med stort 
oppbevaringsrom
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a
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Hekkgarasje 
kan lastes med 

inntil

450
nyttelast
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Stort, ekstra lasterom i dobbeltgulv med separat luke utvendig  
(på passasjersiden)

Stor luke i bodelsgulvet i entreen: med åpen bodelsdør også lett 
lastbar fra utsiden

Enkel innlasting i oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet via stor 
utvendig luke

 + Lasterom i dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom, nyttbar høyde opptil 78 cm

 + Tilgang utenfra via flere store luker

 + Tilgang innenfra via L-sittegruppen og sidesetet som kan slås opp, samt stor luke i gulvet i bodelen

 + Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde inntil 22 cm), med dypt nedsenket oppbevaringsrom  
(nyttbar høyde inntil 46 cm), enkel innlasting også via inngangsdøren gjennom stor, oppstillbar luke i bodelsgulv

 + Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon og gulvvarmeeffekt.

PASSASJERSIDE

Komfortabelt uttak av innholdet via sidesete som kan svinges opp

alle spesifikasjoner er avhengig av modell
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Premium-DNA

Lett innlasting
av en el-sykkel, ved hjelp av innskyvningssystem med kjøreskinne som kan skyves inn.

Utvidelse av lastehøyden 
ved enkelt å slå opp den innvendige bakre sengen med én hånd og i tillegg nedsenket 
fordypning i gulvet (dermed blir det mulig med høyde inntil 124 cm)

Carthagos el-sykkel-garasje
Den utrolige garasjen for modeller med Queen-seng 
med utvidelse av innvendig høyde opptil 124 cm
Får du ikke plass til den store sykkelen din i garasjen i bo-
bilen?

I en Carthago er det ikke noe problem, heller ikke i model-
lene med queen-seng. Slik får du plass: Slå bakre seng opp 
fra utsiden med et kort og enkelt grep, parker sykkelen  
i garasjen og senk sengen ned igjen. Carthago-trikset: 

Hjulene får plass i en fordypning i gulvet. Sykkelen surres 
godt fast – det går kvikt og greit, og i kombinasjon med 
sengebunnen som kan svinges opp, er det plass til styret  
i en høyde på inntil 124 cm. Likevel er sengen fortsatt  
alltid lett tilgjengelig innvendig, takket være den lave  
posisjonen. Nok en av de mange smarte Carthago-ideene. 
Og siden det er en så god idé, har vi like godt patentsøkt 
den. (1)

 + Utvidet innvendig høyde
inntil 124 cm i el-sykkel-garasjen i queen-sengmodellene

 + Til tross for lav innstegshøyde til sengen
Tohjulinger med høyde inntil 124 cm kan transporteres 
i hekkgarasjen uten at det er nødvendig å ta dem ut om 
natten

 + Innovativ løsning
uten tilleggsvekt og med enkel betjening

 + Dekkplate for fordypning i gulvet
slik at garasjen også kan benyttes som ekstra 
oppbevaringsrom med plant gulv

Fordeler for deg med din Carthago
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El-sykkelgarasje
c-tourer til chic e-line med queen-senger

Patentsøkt(1): Carthagos 
el-sykkel-garasje –
en innovativ fordel
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Premium-DNA

 + Maksimal reisekomfort
ingen begrensninger i feriebagasjen,  
og optimal utnyttelse av de antatt rekordstore 
oppbevaringsrommene i din Carthago-bobil

 + Vekt og balanseoptimalisering
større lastekapasitet på grunn av balansert vektfordeling 
mellom for- og bakaksel

 + Tallrike individuelle vektvarianter
medfører individuelle reserver for hver enkelt modell  
og utrustning

 + Største mulige sikkerhet på reise
ingen risiko for overlasting eller overbelastede 
komponenter, trygge kjøreegenskaper

Fordeler for deg med din Carthago

Carthago – lastekapasitet og vektbalansering
Større sikkerhet og bedre komfort med optimal vektfordeling
Ikke vær redd for vekten: En Carthago har tilstrekke-
lig kapasitet for selv den største bagasjen! Når en ny 
Carthago skal utvikles, er høy lastekapasitet alltid et vik-
tig krav. Det skaper grunnlaget for høy komfort, uavhen-
gighet og sikkerhet på reise. Dermed er det en selvsagt 
del av Carthago Premium-DNA. Det er også selvsagt at 
en Carthago skal ha riktig vektbalanse. Grunnlaget leg-
ges med et chassis med høy bæreevne og to eller sogar 
tre aksler, og det gir en individuell løsning for alle behov.  

Nøye vurderte avstander mellom hjulene sikrer en gunstig 
vektfordeling, utnytter aksellasten maksimalt og gir samtidig 
sikre og suverene kjøreegenskaper. Intelligent lettvektstekno-
logi gir lavere egenvekt. Carthago betyr å reise uten å gi av-
kall på hva man skal ha med seg, for når man skal på ferie må 
man ikke begrense seg på lange turer: Ta med deg alle tinge-
ne du er glad i, alt fra klesplagg til el-sykkel. Du får lett plass til 
dem i de store oppbevaringsrommene. En Carthago har alltid 
reserver nok til det du vil ha med deg hjem fra ferien også.

PRESSEN SIER DETTE

“Carthago har gjort et gjennombrudd med den nye 
c-tourer I 149 LE: særdeles godt håndverk, med stort 
dobbeltgulv som er tilgjengelig både innenfra og uten-
fra sammen med en mengde detaljer som det prak-
tiske lokket for sittebenken, som man ikke finner hos 
andre. [...] Med den tilvalgte chassisvarianten med 
4,25 tonn tillatt totalvekt er c-tourer I 149 LE med sin 
overdådige oppbevaringsplass særlig godt utrustet for 
lange turer med fire personer, og da kan man oppleve 
en bobil av høy kvalitet.”

Reisemobil International 08/2018,
Profftest c-tourer I 149 LE

“Dessuten glitrer e-line med det overdådige tekniske 
utstyret og standardutrustningen som må sees  
i sammenheng med den høyere grunnprisen. [...] Vi 
kjenner allerede den staselige hekkgarasjen, men den 
fortjener likevel ekstrapoeng. Med sine to store luker, 
surreskinner og tilbehørsrom lar den ingen ønsker bli 
glemt. Det store oppbevaringsrommet under sitte-
gruppen er særlig lett tilgjengelig gjennom to luker 
fra utsiden og to fra innsiden. [...] Litt storslått kaller 
Carthago e-line-modellene “Verdensmester i uavhen-
gighet”. Med tankkapasitet for 235 liter ferskvann og 
185 liter spillvann sammen med standard batterikapa-
sitet på 160 Ah plasserer den seg faktisk på topp blant 
sine konkurrenter.”

promobil 03/2018,
chic e-line I 50 i trippeltest
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Det er ikke nok bare å ha stor oppbevaringsplass og tilstrekkelig lastekapa-
sitet. Hos Carthago blir hjulavstanden nøye avstemt for hver enkelt modell. 
Resultatet er en optimal vektbalanse mellom for- og bakakselen, og det er  
en forutsetning for praktisk utnyttelse av oppbevaringsplassen.

Maksimal lasteevne – 
best avbalansert

Carthagos dobbeltgulv
bidrar sammen med det ytterst stabile, selvbærende karosseriet til mak-
simal stabilitet og torsjonsstivhet sammen med en svært lav vekt.  
I lettvektsmodellene benyttes det utelukkende AL-KO special light-lav-
rammer. Resultatet blir minimal egenvekt med maksimal lastekapasitet.

For eksempel en chic c-line I 4.9 LE
Lastekapasitet per aksel er avhengig av kjøretøyets utrustning

optimalisert hjulavstand for balansert 
lastekapasitet

Total last 
inntil 

1 195 kg

Foraksellast 
inntil 

2 100 kg
Bakasksellast  

inntil 

2 500 kg
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 + Vintertilpasset bobil 
med komfort hele året rundt

 + Gulvvarmeeffekt
alltid varme føtter

 + Varmluft uten trekk
takket være kuldesperre på kritiske punkter

 + Jevn varmefordeling
og varmestråling med innvendige vegger i aluminium

 + Varmelagringseffekt
og effektiv isolasjon reduserer gassforbruket

 + Målrettet oppvarming
av alle tekniske komponenter sikrer funksjonen

Målrettet førerhusoppvarming
I alle integrerte modeller blir den fremre delen av dashbordet  
oppvarmet. Frontpartiet med to skall virker på den måten som en varme-
flate. Bodelsområdet i førerhuset blir dermed behagelig temperert uten 
kald trekk fra frontruteområdet.

Carthagos gulvvarmeeffekt
En mengde varmluftsdyser og varmesirkulasjonskanaler i hele det 
varmeregulerte dobbeltgulvet sørger for en jevn varmefordeling. Denne 
løsningen i det varmeregulerte dobbeltgulvet stråler nedenfra mot 
bodelsgulvet og gir behagelig varme. Du fryser aldri på føttene i en 
Carthago!

Carthagos varme- og klimateknikk
Like behagelig og komfortabelt som hjemme
Vi kan ikke tenke oss noen grunn for at du ikke skal ha et 
godt klima, uansett hvor og når du reiser. Derfor tilbyr en 
Carthago komfort hele året, takket være raffinerte teknis-
ke innretninger som varmereflekterende vegger, målrettet 

oppvarming og varmesirkulasjon under hele dobbeltgulvet. 
Det skaper de beste betingelsene for ekte trivselklima 
både sommer og vinter. Fordi det som isolerer og varmer 
om vinteren, virker omvendt mot varme om sommeren.

Merverdier for deg med din Carthago
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Carthagos veggvarmeeffekt
Aluminiumen som også kler innsiden, lagrer varmen som tas opp  
og avgir den så jevnt senere. Dette gir en svært behagelig veggvarmeeffekt. 
Aluminium leder varme tusen ganger bedre enn innvendige vegger av tre, 
som vanligvis brukes av andre.

Oppvarmede tekniske komponenter
Det er standard at en bobil har oppvarming, og det er også  
standard at den varmer opp bodelen. En Carthago-bobil har dessuten 
målrettet oppvarming av kuldefølsomme steder i tillegg: alle tekniske 
komponenter som tanker, batterier, oppbevaringsrom, innsteg og annet. 
Det garanterer at de fungerer som de skal selv om utetemperaturen 
synker langt under frysepunktet.

Innervegger i aluminium
= 1 000 ganger bedre 
varmeledning enn vanlige 
innvendige vegger av tre
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Carthagos buss-speilsystem “best view”
Buss-speilsystem nedsenket på siden med stort hovedspeil og ekstra 
vidvinkelspeil – perfekt sikt bakover, ingen dødvinkel.

Kjøresikkerhet
Carthago er en pioner når det gjelder kjøresikkerhet. De moderne  
sikkerhets- og komfortsystemene til Fiat Ducato og AL-KO lavramme-
chassiset blir supplert med Carthagos egne sikkerhetsteknikker.  
Carthago er den første og eneste bobilprodusenten med-kjørekomfort 
som er kontrollert og sertifisert av TÜV.

 + Maksimal sikt oppover
større synsvinkel med høy frontrute (sikt mot trafikklys)

 + Optimalisert sikt fremover*

Perfekt ergonomisk utforming av cockpit, dashbord med 
bratt vinkling fremover og frontrute som er trukket langt 
ned gjør at du ser veibanen så nært som 2,77 m foran 
bilen.

 + Optimalisert viskerfelt på frontruten
gir større synsfelt i regnvær

 + Carthagos buss-speilsystem “best view”
for maksimalt oversikt bakover

 + Omfangsrik sikkerhetspakke som standard

Carthagos førerhuskonsept
Et sikkert valg: Carthago
Sikt er sikkerhet: Med en integrert Carthago har du  
veien tidlig i synsfeltet. Frontruten er trukket dypt ned-
over, slik at du ser veibanen så nært som 2,77 m foran 
bilen. I regnvær understøtter det optimale viskerfeltet 
vindusviskeren. De store buss-speilene, Carthago “best 
view”, gir fremragende sikt bakover. AL-KO-lavrammen 

med bredsporet sikkerhetschassis senker tyngdepunktet 
og sørger for sikkert veigrep. Dobbelgulvet gir ytterligere 
avstiving av det svært stabile bodelspåbygget – i dette sik-
kerhetskarosseriet er du så godt beskyttet som det er mu-
lig. I tillegg får du med den omfangsrike Carthago-sikker-
hetspakken som standard.

Fordeler for deg med din Carthago
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De beste testverdiene for sikt fremover*
i sammenligningstest med andre integrerte kjøretøy fra konkurrentene:  
Veibanen er synlig allerede etter 2,77 m i  en Carthago.

Carthago førerhus med panoramautsikt
Perfekt oversikt under kjøringen – mer sikkerhet for deg. Maksimal  
synsvinkel nedover og oppover. Perfekt sikt bakover og til siden.

De beste testverdier  
i sammenligningstest  
med andre integrerte  
bobiler*

* på Fiat-chassis
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 + Markant og lettkjennelig utvendig design

 + Eleganse og dynamikk
med tredimensjonale former og avrundinger

 + Individuelt inntrykk
basert på det unike designkonseptet

 + Plane karosserioverflater med usynlige, nedsenkede 
hengsler, integrert tanklokk i flukt med overflaten

Carthagos takavrunding: En Carthago-bobil vekker følelser med sitt 
selvstendige og elegante design, slik som det merketypiske avrundede 
taket. Dessuten bidrar designet til å øke karosseriets vridningsstivhet og 
redusere følsomheten for sidevind. En perfekt kombinasjon av design og 
nytte!

 På chic e-line new generation er hekken i glassfiberarmert plast og med bussutseende som gir et sportslig og moderne design.

Carthago Personality
Ledende på eksteriørdesign
Markant, lettkjennelig og enestående: En Carthago skil-
ler seg klart ut i mengden. Den er like individuell som sin 
eier. Det evolusjonære Carthago-designet setter målestok-
ken i bobilbransjen. Form og funksjon smelter sammen til 
en perfekt symbiose. Kraftig kjølergrill og elegant frontdek-
sel, vakker avrundet overgang fra sideveggene til taket, ter-
skellister som skiller seg ut og en markant hekk – sammen 

med den diskrete dekoren er det alt dette som utgjør 
det typiske Carthago-inntrykket med harmoniske former 
og flytende linjer. Hver eneste detalj er gjennomtenkt. 
Rammevinduer og luker er felt inn i plan med sidevegge-
ne. Selv tanklokket for den integrerte bobilen ligger i flukt 
med sideveggen. Baklysene danner avslutningen med 
lyktsignaturen i Carthago C-design.

Fordeler for deg med 
din Carthago

Carthago bobiler

Utvendig design
1

Plass
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Dører og luker: Fra modellserien chic c-line er alle hengsler på dører og 
luker usynlig felt inn i rammen. Det gir et helhetlig utseende og forenkler 
rengjøringen.

Tanklokket på Carthago er integrert i flukt med overflaten.

Carthagos lysteknikk og v-face-designet: Fra chic c-line-serien imponerer Carthagos full-LED-hovedlys med sitt design og sin lysstyrke.
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Carthago Personality
Ledende på interiørdesign
Når årets bobil skal velges, blir Carthago stadig nevnt 
som klar favoritt i disiplinene utvendig og innvendig 
design. Det både gleder og inspirerer oss. Alt som  
utvikles hos Carthago, valget av materialer som skal 
brukes og hvordan de skal bearbeides blir omhyggelig 

gjennomtenkt av oss, med mye kjærlighet og person-
lig lidenskap helt ned i detaljene.  Resultatet er den 
helt spesielle Carthago-bokomforten. En følelse av 
velvære som du ser, merker og føler allerede første 
gang du går inn i en Carthago bobil.

LED-teknologi
Godt leselys eller koselig trivselbelysning – Carthagos LED-teknologi gjør det mulig. Med de mange lysspottene i de riktige posisjonene og den effektfulle indirekte belysningen 
oppnås det imponerende effekter, som sparer både strøm og har lang levetid.

 + Møbelproduksjon i Carthagos eget snekkerverksted

 + Stabil dobbel sammenføyningsteknikk “Durafix”, skrudd og tappet

 + Ingen knirking og klapring under kjøring lyddemping ved hjelp av system for demping av lukene

 + Håndtak, hengsler og skuffer i massiv husholdningskvalitet

 + Sittekomfort også på lange reiser, takket være ergonomisk formede kvalitetsseter

 + Indirekte belysning med LED-teknologi for behagelig belysning

Fordeler for deg med din Carthago

Carthago bobiler

Innvendig design
1

Plass
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Hengsler og beslag av høy kvalitet
I en Carthago er møbelbeslag, lukehåndtak, skuffer og dørhåndtak av samme høye kvali-
tet som du ville bruke hjemme. Kravet til høyeste kvalitet, lang levetid, funksjon  
og eksklusiv design preger valget av disse komponentene.

Ergonomisk perfekte seter
Sett deg bekvemt til rette! Skum i beste kvalitet og trekk med spesiell smussavvisende 
overflate er en forutsetning for å sitte komfortabelt og slappe av.

Møbler fra egen produksjon
Nøyaktig  tilvirket og montert del for del – ingen ting vingler eller klaprer. Høy stabilitet 
og lang levetid, takket være vår doble sammenføyningsteknikk „Durafix“.

Rett og slett elegant: dashbordet i Carthago 
Det flotte skinntrekket på dashbordet, kombinert med de elegante luftdysene,  
understreker eksklusiviteten. Fargevalget er avstemt til seriens interiørdesign.

En følelse av luksus 
Skinnvariantene Macchiato Performance 21 og Sand Performance 21 med dekorsømmer minner om eksklusive yachter. Modeller på Mercedes-Benz Sprinter-chassis kombinerer  
også det skinnkledde dashbordet som er typisk for Carthago, med det moderne infotainmentsystemet MBUX i 7” eller 10,2” (tilvalg).

Carthago 197



Aguti
www.aguti.com

Alois Kober GmbH
www.alko-tech.com

Sterke partnere

Carthago stoler på innovativ AL-KO-teknologi som f.eks. AMC-chassiset med torsjonsfjæring og enkelt 
hjuloppheng for mer komfort og sikkerhet, og den ytterst stabile varmforsinkede AL-KO-lettvektsteknolo-
gien for mer oppbevaringsplass og større lastekapasitet. Likeledes de innovative og hydrauliske støttebe-
na og luftfjæringssystemer med intuitiv betjening.

Aguti-seter har mange gode sider når det gjelder komfort, sikkerhet og ergonomi. De er særskilt tilpasset 
behovene for bobilister, slik at alle krav til å reise og bo blir oppfylt. Med sine anatomisk tilpassede  
kontaktflater for ben og rygg garanterer setene at at du sitter sunt med støtte for kroppen.

Sterke partnere
Førsteklasses partnere for førsteklasses kvalitet
En stjernekokk bruker bare de breste ingredienser når 
han skal tilberede en førsteklasses meny. På samme 
måte er det utelukkende utsøkte komponenter som  
brukes til å bygge en bobil i toppklasse. Vi har valgt ut 
sterke partnere for din Carthago, partnere med styrke  
i sine prestasjoner, sin kvalitet og sin service. Derfor kan 

du nyte din avslappende ferie i din Carthago på sam-
me måte som en stjernemeny. Vil du gjerne foredle din 
Carthago enda mer, slik at den blir din egen, helt per-
sonlige reisedrøm? Da anbefaler vi at du velger fabrikk-
montering av originalt Carthago-tilbehør. 
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DOMETIC
www.dometic.com

Sterke partnere

Alle TV-apparater i din Carthago bobil blir produsert av alphatronics i Nürnberg. Dermed er vi sikret en 
stabil høy kvalitet over tid, slik at dine forventninger til et pålitelig mobilt TV-apparat blir oppfylt. Kvali-
tetskravene som ligger i “Produsert i Tyskland” manifesterer seg ikke bare i produksjonen av apparatene 
–  det begynner allerede ved produktutviklingen. Med sin egen utviklingsavdeling er alphatronics alltid  
i takt med tiden, og de har overbevist sine kunder i årevis med sine innovasjoner for mobil bruk.

DOMETICs 10er-serie – forfriskende tanke, stilig utførelse. Den nye 10er-serien fra Dometic har på 
alle måter etablert en ny målestokk for mobile kjøleskap: Tosidig dørbeslag for tilgang fra begge sider, 
aluminiumshåndtak lags hele skapets høyde, intuitiv styring med TFT-skjerm og den beste kjøleeffekten 
i denne klassen! 

alphatronics – Størrelse i detalj
www.alphatronics.de
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Super B
www.super-b.com

Teleco
www.telecogroup.com

Sterke partnere

For litiumbatterier satser Carthago på firmaet Super B. Deres high-end litiumbatterier byr på enorme 
energireserver og er svært mye lettere, enklere å installere og har vesentlig lengre levetid enn andre 
batterier. Deres Epsilon-batteri ble utviklet spesielt for bruk i bobiler. Med deres egen intelligente batte-
ristyring (BMS) og bluetooth-funksjonaliteten har du alltid oversikt over batteriets aktuelle tilstand og den 
tilgjengelige energimengden. Med Carthago og Super B kan du glede deg over størst mulig uavhengighet 
og den beste komfort.

Teleco Group er en av de ledende virksomhetene innen campingtilbehør i Europa. Teleco står for kvali-
tetsprodukter innenfor SAT-anlegg, TV-utstyr, klimaanlegg og generatorer.  Særlig når det gjelder SAT-an-
legg og TV briljerer deres produkter med sin høye kvalitet, presisjon og innovative teknikk. Mer enn 40 års 
erfaring og et servicenett som spenner over hele Europa gjør Teleco til en pålitelig partner. Derfor stoler 
Carthago på SAT-anlegg fra Teleco.
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Thule
www.thule.com

Truma Gerätetechnik 
GmbH & Co. KG
www.truma.com

Sterke partnere

Å være på tur i ditt fritidskjøretøy betyr frihet. Du kan starte akkurat når det passer deg, uansett når og hvor 
du vil hen. Legg inn en stopp på de vakreste steder og nyt livet i det fri. En Thule-markise er den perfekte 
måte å skape sin egen beskyttede plass ved siden av bobilen. Se også vår Smart Blocker, telt, sykkelbærer  
og mye annet!

Opplev naturen på sitt beste ute, gled deg over den høyeste komfort inne. Våre kombi-varmeanlegg og 
takklimaanlegg gjør ferien din til en campingopplevelse uten problemer. Det beste eksempel: Truma Aventa 
comfort med en kjøleeffekt på hele 2400 W kjøler ned bobilen din hurtig og effektivt. Hver dag gjør våre 
rundt 800 medarbeidere sitt beste for å gi deg pålitelige premiumprodukter og glimrende service. 

Vi forbeholder oss endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Angivelsene vedrørende leveringsomfang, utseende og ytelse tilsvarer det som er kjent ved tidspunktet for trykking  
av katalogen. Dersom produktbetegnelser blir endret av våre leverandører i løpet av sesongen, forbeholder vi oss å levere deler av en likeverdig type.
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Carthago Reisemobilbau GmbH 
www.carthago.com
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Om informasjonen i denne katalogen: Etter redaksjonsslutt for denne publikasjonen i juli 2020, kan det ha oppstått endringer ved produktene. Produsenten forbehol-
der seg retten til å foreta konstruksjons- og formatendringer, avvik i fargetone samt endringer av leveringsomfanget i leveringstiden. Fargeavvik kan være trykkteknisk 
betinget. Vær oppmerksom på at kjøretøyene i katalogen delvis er avbildet med ekstrautstyr som kan kjøpes i tillegg. Ytterligere tekniske data finnes i den til enhver tid 
gyldige prislisten, sammen med informasjon om sitteplasser under kjøringen osv. Angivelsene er basert på tysk veitrafikklovgivning.
(1) Patenter og patentsøknader er landsspesifikt
© Carthago Reisemobilbau GmbH. D-88326 Aulendorf, Tyskland, tlf. +49 7525 9200-0 
Trykket i Tyskland.  www.carthago.com




