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Det er så mye mer som kan sies om våre vans enn vi kan fi nne plass til i katalogen! Derfor 

inviterer vi deg til vårt nettsted, der du kan fi nne mye nyttig informasjon. La deg begeistre 

og manøvrer komfortabelt rundt med din egen drømme-Carthago, enten du er hjemme eller 

ute på tur! Vær oppmerksom på ikonene i katalogen vår.

Interaktive 360°-visninger

Film med mer informasjon

Detaljert informasjon

WWW.CARTHAGOVAN.COM

Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så går du aldri mer glipp av nyheter!

Patentert – innovativt forsprang!
Patenter er modell- og landsspesifi kke.
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PREMIUM-VAN FRA CARTHAGO. KVALITET I FOKUS.
Bak Carthago står det en suksesshistorie gjennom mer enn 40 år. Allerede i 1979 

utviklet Karl-Heinz Schuler, gründeren av Carthago-gruppen, de første Carthago 

Vans – innovativt og kvalitetsmessig på høyeste nivå. Dette utviklet seg i løpet 

av kort tid til å bli Europas ledende uavhengige produsent av vans. Som en del 

av Carthago-gruppen, ledet av innehaveren selv, profi terer hver eneste Carthago 

Van i dag fra innovasjonskraften, toppteknologien og kvalitetskravene til bo-

bilenes premiumklasse. 

Dette uttrykkes i Carthagos løfte om merverdi – en Carthago Van vil alltid være 

“best van in class“. Det betyr mer funksjonalitet, mer komfort, mer behagelighet, 

mer oppbevaringsplass – rett og slett mer ferie. 

Carthagos hjerte slår i Carthago City. I Carthago Van Center kan du selv la deg bli 

overbevist av den enestående ferieopplevelsen Carthago Van byr på. Og enda 

bedre: Du kan stille din egen ønske-van på prøve gjennom vårt Test & Rent-

program.

Carthago City i den tyske byen Aulendorf i Oberschwaben 
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CARTHAGO VAN: NÅR DU VIL HA LITT MER
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Vil du ha mer? Mer reisekomfort, mer kvalitet, mer raffi  nement? Da er Carthago 

Van din perfekte reiseledsager. Den kombinerer de smidige målene for en van 

med komfortkravene til en stor bobil. De fi nnes mange vans, men bare én 

Carthago Van. Den er idé-vanen. Enten det gjelder konseptet eller detaljene – i 

hver eneste Carthago Van ligger det både mer enn 40 års erfaring med å bygge 

bobiler og hele idérikdommen hos utvikleren. Den er vokst frem fra god praksis 

gjennom mange år, og det merker du hver eneste feriedag. Du får for eksempel 

den unike bo- og sovekomforten, den utrolig store oppbevaringsplassen som er 

omhyggelig utnyttet med maksimal funksjonalitet, den påkostede og omfatten-

de isolasjonen av karosseriet for reise 365 dager i året eller den usedvanlig 

stabile møbelkonstruksjonen i langtidskvalitet. Dessuten utgjør de omhyggelig 

utvalgte materialene og bearbeidelsen av svært dyktige håndverkere grunnen for 

en ytterst eksklusiv design. Særlig imponerende er dette når det sammen blir til 

den nye Carthago Van fi rst class – two rooms med sitt fullkomment innovative 

romkonsept der mengder av lys, luft, plass og til og med et omkledningsrom 

med romdeler vekker begeistring. Den er selve plassvidunderet blant vans.

Alt dette resulterer i en klar premiumforventning: Carthago Van kalles “best 

van in class“. Slik ser også kjennere av vans og bobiler det: I 2020 har de nok 

en gang valgt den som årets bobil i sin kategori. Carthago Van – det er ren 

reiseglede i en unik van.
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BESTE VAN I KLASSEN – CARTHAGO OVERBEVISER
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AutoBild Reisemobil, 08/2019

(testrapport: Carthago Van Charming GT)

“Førerhuset virker 
behagelig åpent og luftig.”

Reisemobil International, 03/2020 og Camper Vans, 

02/2020 (prøvekjøring av Carthago Van Charming Coupé 600 DB)

“Ved første blikk er Carthago-vans først 
og fremst gjennomstylede bybobiler 
fra front til hekk med utrustning på 

høyt nivå.” 

“Kompakt, men rikelig plass 
til bagasjen: Det er forbløf-

fende hvor mye man får 
plass til i Carthago Van!” 

“Med et skarpt øye for 
detaljer er alle mulige nisjer 

forvandlet til brukbar 
oppbevaringsplass.”

AutoBild Reisemobil, 08/2019

(testrapport: Carthago Van Charming GT)

“Bak sittegruppen befinner 
seg ... badet, som nås ytterst 

bekvemt gjennom en sky-
vedør. Siden toalettet lar seg 
svinge inn under den bakre 
sengen, blir det enda større 

plass til å dusje. 
Takket være en dusj-

separasjon som kan foldes 
sammen ... er det faktisk 
bare det som skal bli vått, 

som blir vått.”

Reisemobil International, 03/2020 og Camper Vans, 

02/2020 (prøvekjøring av Carthago Van Charming 

Coupé 600 DB)

“Det ‘integrerte førerhuset’ 
byr på rikelig plass. 

Akkurat som i den allerede 
velkjente Charming GT er det 

ikke overskap over 
cockpiten – det gir mye luft 
og plass over sittegruppen, 

omtrent som i en påbygd 
bobil.”

“På innsiden virker alt som om det 
er en klasse større. Særlig fordi den 

har en stor takluke et kort stykke bak 
panoramavinduet.”

“Dobbelgulvet i bodelsområdet tjener 
samtidig som oppbevaringsrom. 
Her ser man metallhengslene av 
høy kvalitet som Mailbu bruker 

overalt.”

AutoBild Reisemobil, 08/2019

(testrapport: Carthago Van Charming GT)

promobil online, 06/2020 

(presentasjon: Carthago Van Charming Coupé)

Reisemobil International, 03/2020 og Camper Vans,  02/2020 

(prøvekjøring av Carthago Van Charming Coupé 600 DB)
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636 cm

90 cm

196 x 90 cm 
183 x 102 cm

599 cm

90 cm

193 x 158 / 143 cm

205 cm 205 cm

99 cm

636 cm

203 x 90 cm 
189 x 102 cm

205 cm

• Romslig tverrstilt bakre seng

• Stor sittegruppe 

• Stort kjøleskap i separat kombiskap

• Største 3-i-1-fl exibad i klassen

• Ekstra høyt klesskap

• Stort oppbevaringsrom i bakre del

• Romslige langsgående enkeltsenger

• Stor sittegruppe 

• Stort kjøleskap i separat kombiskap

• Største 3-i-1-fl exibad i klassen

• Ekstra høyt klesskap

• Stort oppbevaringsrom i bakre del

600 DB 640 LE

fra side 8fra side 22

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

•  Toroms-konsept med omkledningsrom ved hjelp av 

romavdeling mot bodelen

•  Perfekt romfølelse med fri siktlinje

•  Stor oppbevaringsplass, universelt høyskap i tillegg 

til skap for klær og sengetøy under sengene

•  Langsgående enkeltsenger med opptil 203 cm sengemål

640 LE RB

Gass
2 x 11 kg

Carthago Van 

first class – two rooms
Carthago Van comfort – mesteren i uavhengighet med absorpsjonskjøleskap

Denne modellen finnes også som Carthago Van family-for-4 med hybrid-hevetak

NY 
ENESTÅENDE

INNOVATIV

MODELLUTVALG CARTHAGO VAN
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99 cm

636 cm

203 x 90 cm 
189 x 102 cm

205 cm

90 cm

599 cm

193 x 158 / 143 cm

90 cm90 cm

636 cm

196 x 90 cm 
183 x 102 cm

205 cm 205 cm

fra side 34

NY 
ENESTÅENDE

INNOVATIV

Carthago Van charming – eksklusive modeller som coupé eller GT skyview med ekstravagant utrustning

640 LE RB 
coupé eller GT skyview

Carthago Van charming som coupé eller 
GT skyview med ekstravagant utrustning:
• Utvendig dekor “charming”

• 16” aluminiumsfelger Fiat Ducato

•  Kjølergrill i høyglans svart, lyskasterinn-

ramming i svart, lakkert støtfanger

• Ratt og girkule i skinn

•  Indirekte ambientebelysning på fører- og 

passasjerside

•  Ekstra oppbevaringsplass på overskap i 

entreen

• Teknikkdeksel over betjeningspanelet

600 DB 
coupé eller GT skyview

640 LE 
coupé eller GT skyview

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

Gass
2 x 11 kg

coupé:
Uten overskap over førerhuset blir det større innvendig høyde helt inn 

i sittegruppen, inkludert gjennomgående overskap på siden og indirekte 

markeringsbelysning med LED-lysbånd i takbaldakin. 

GT skyview:
Som coupé-versjonen, men med panoramatakluke og skinntrukket 

innvendig tak fra førerhuset bakover til over sittegruppen. 

Denne modellen finnes også som Carthago Van family-for-4 med hybrid-hevetak
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Modell 640 LE RB

CARTHAGO VAN FIRST CLASS – TWO ROOMS
Unik og innovativ planløsning med toroms-konsept og omkledningsrom, åpen rom-

følelse, enorm bevegelsesfrihet, nytt baderom, mye og lett tilgjengelig oppbevarings-

plass samt sengelengder på over to meter.
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360°MØBELKONSEPT CHERRY CLASSIC 

Carthago Van fi rst class – two rooms: unik, åpen siktlinje fra fremre bodel hele veien til det bakre soverommet. Møbelkonseptet Cherry Classic overbeviser med tofarget design med møbeloverfl ater i kirsebærtre og 

skap under tak i matt elfenben. De to designhyllene føyer seg elegant inn i interiøret (interiørvalg Athen).
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MØBELKONSEPT CHERRY STYLE

Frisk og stilig: Møbelkonseptet Cherry Classic overbeviser med tofarget design med møbeloverfl ater i kirsebærtre, fronter i høyglanset elfenben med tredekor og skap under tak i matt elfenben. Som tilvalg kan det 

monteres en 24" LED-fl atskjerm over sittegruppen (interiørvalg Kairo).
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BODEL MED ÅPEN ROMFØLELSE

Ny sittegruppe med åpen geometri gir større gjennomgangsbredde i bodelen. Toroms-konsept med omkledningsrom, takket være romavdeling mot bodelen.
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24"

 Ved å snu setene i førehuset fremstår en rommelig sittegruppe.

 Moderne og samtidig praktisk: De to designhyllene over sittegruppen.  24’’ LED-fl atskjerm over sittegruppen som tilvalg.

fi rst class – two rooms – bodelens fordeler:

•  Toroms-konsept med omkledningsrom,

takket være romavdeling mot bodelen

•  Perfekt romfølelse med fri siktlinje

•  Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet under

sittegruppen, med tilgangsluke og hengsler av

høy kvalitet – enkel og lettvint adkomst takket

være ett-grepstilgang

•  Ny sittegruppe med åpen geometri gir større

gjennomgangsbredde i kjøkkenseksjonen

og bodelen

•  To designhyller over sittegruppen (bortfaller

ved tilvalg LED-fl atskjerm)

•  24’’ LED-fl atskjerm over sittegruppen som

tilvalg

•  Ambientebelysning styres uavhengig av

arbeidslys

•  Nye møbelkonsepter Cherry Classic og Cherry

Style

•  Kan også leveres som charming-modell

som coupé eller GT skyview og som

family-for-4-modell med hybrid-hevetak

 Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet under sittegruppen, med 

tilgangsluke og hengsler av høy kvalitet – enkel og lettvint adkomst 

takket være ett-grepstilgang.
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PREMIUMKJØKKEN – MER OPPBEVARINGSPLASS, STØRRE KJØKKENBENK

Kjøkkenet i den nye Carthago Van 640 LE RB har også detaljer som gir deg reelle 

fordeler i hverdagen. Glasslokket til kokeapparatet med to bluss kan for eksempel 

brukes som ekstra oppbevaringshylle.

 De tre store skuffene i kjøkkenseksjonen byr på enorm oppbevaringsplass sammen med det universelle høyskapet som kan 

brukes både som kjøkkenskap, for vasketøy eller som et ekstra høyt klesskap. Det fl ate dekselet til oppvaskkummen kan dessuten 

brukes som ekstra arbeids- og oppbevaringsplass.
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 Det eff ektive kompressorkjøleskapet på 84 liter er integrert i entreen ved fronten av kjøkkenet. Dermed er det lett tilgjengelig både fra innsiden 

og utsiden.

 Stor oppbevaringsskuff  for kjøkkenting på forsiden av sittebenken.  Komfortabel tilgang til oppbevaringsrommet i sittebenkkisten ovenfra 

med ett-grepstilgang uten at det er nødvendig å fj erne puten.

fi rst class – two rooms – kjøkkenets fordeler:

•  Eff ektivt kompressorkjøleskap på 84 liter er

integrert i entreen ved fronten av kjøkkenet,

lett tilgjengelig både fra innsiden og utsiden

•  Stor kjøkkenbenk med robust overfl ate

i skiferutseende

•  Dype kjøkkenskuff er, rullelagret med soft-

close-inntrekk

•  Gasskokeapparat med 2 bluss med automa-

tisk tenning og praktisk glasslokk

•  Det fl ate dekselet til oppvaskkummen kan

brukes som ekstra arbeids- og oppbevarings-

plass

•  Stor oppbevaringsskuff  for kjøkkenting på

forsiden av sittebenken, på baksiden komfor-

tabel tilgang til oppbevaringsrommet i sitte-

benkkisten ovenfra med ett-grepstilgang uten

at det er nødvendig å fj erne puten

•  Uttrekkbar avfallsbeholder integrert i sitte-

benken (til venstre for oppbevaringsskuff en,

med adskilt hygieneområde)
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FLEXIBAD 2.0 – ENDA MER KOMFORTABELT

Carthago Flexibad 2.0 byr på enda mer komfort og mengder av plass, enten det er som vaskerom, toalett eller dusjrom. Ved å svinge toalettet vekk, oppstår det plass for et stort dusjrom som kan adskilles variabelt med 

to skyvesjalusier.

Toalett som 
kan svinges vekk
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fi rst class – two rooms – fordeler ved 
Flexibad 2.0:

•  Baderom med romdelerdør og ekstra sving-

element for fullstendig avdeling mot bodelen

som omkledningsrom

•  To skyvesjalusier for samtidig og variabel

avdeling av vaskerommet, toalettet eller

dusjkabinettet mot omkledningsrommet

•  Toalett som kan svinges bort for maksimal

utnyttelse av baderommet, enormt mye plass

for håndvask og dusjing. Toalettet er usynlig

når det er svingt inn i parkeringsstilling under

bakre seng (anbefales ved bruk av omkled-

ningsrommet)

• Stor frihøyde for hodet over vaskeservanten

•  Hylle integrert i bakveggen over servanten

• Praktisk skap under vaskeservanten

 To skyvesjalusier for samtidig og variabel avdeling av vaskerommet, 

toalettet eller dusjkabinettet mot omkledningsrommet.

 Stor frihøyde for hodet over vaskeservanten.

 Den lille oppbevaringshyllen som er innfelt i veggen, viser hvor 

gjennomtenkt løsningene for oppbevaringsrom er i alle detaljer. 

 I det praktiske underskapet i vaskeservanten er det plass til mye av 

det man trenger på badet.
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OMKLEDNINGSROM – ENESTÅENDE I VAN-KLASSEN

Unikt toroms-konsept med omkledningsrom, takket være romdeling mot bodelen med romavdelerdør 

med svingelement. Ved å åpne romdelerdøren helt og låse den ved siden av universalskapet, oppstår 

det separate stue- og soveområder.

 Den svingbare baderomsveggen gir ekstra stor bevegelsesfrihet.

 Skyvesjalusiene kan brukes som et alternativ for å lukke av baderommet. 
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Det universelle høyskapet kan etter valg brukes som kjøkkenskap, 

for vasketøy eller som et ekstra høyt klesskap. Alle funksjonene kan 

også kombineres.

fi rst class – two rooms – omklednings-
rommets fordeler:

•  Omkledningsrom takket være romavdeling

mot bodelen med romdelerdør med sving-

element

•  Større bevegelsesfrihet med den svingbare

baderomsveggen

•  Skyvesjalusiene kan brukes som et alternativ

for å lukke av baderommet

•  Det universelle høyskapet kan etter valg

brukes som kjøkkenskap for vasketøy eller

som et ekstra høyt klesskap – alle funksjonene

kan kombineres

•  To klesskap, et av dem under den langsgående

enkeltsengen på passasjersiden, er lett

tilgjengelig både ovenfra og forfra takket

være hevefunksjon og separat madrassdel.

•   Sengetøyskap (mål L=inntil 99 cm, B=inntil

65 cm, H=inntil 38 cm) under den langsgående

enkeltsengen, lett tilgjengelig.ovenfra med

foldemekanisme og ett-grepstilgang

 Ekstra stort klesskap under den langsgående enkeltsengen 

på passasjersiden, lett tilgjengelig både ovenfra og forfra.

 Skapet for klær og sengetøy under den langsgående enkeltsengen 

på førersiden er lett tilgjengelig med en foldemekanisme. 
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203 x 90 cm / 189 x 102 cm

SOVEROM – FOR SØTE DRØMMER

Den langsgående enkeltsengen i Carthago Van 640 LE RB overbeviser med ekstra store sengemål inntil 203 cm og er bekvemt tilgjengelig over en bred innstegstrapp.
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fi rst class – two rooms – soverommets 
fordeler:

•  Ekstra lange senger, 203 cm på passasjersiden,

189 cm på førersiden

•  7-soners kaldskummadrass for fremragende

liggekvalitet

•  Sengebunn med underlufting over hele bilens

bredde

•  Bekvem tilgang til sengen via innstegstrapp

(som kan fj ernes helt) også når det brukes

utvidet sengefl ate

•  Utvidet sengemål med innleggspute mellom

de langsgående enkeltsengene (tilvalg)

•  Kaldluftsbarriere ved hodeenden av sengene

•  Enda mer oppbevaringsplass i overskap

og hjørnehyller over sengene på fører- 

og passasjerside

•  Barrierefritt oppbevaringsrom i bakre del

takket være senger som kan slås opp på begge

sider

Kaldluftsbarriere ved hodeenden av sengene gir ekstra sovekomfort. Ekstra oppbevaringsplass i overskap og hjørnehyller over sengen.

 Underluftet sengebunn og 7-soners kaldskummadrass for frem-

ragende liggekvalitet.

Bekvem tilgang til sengen via innstegstrapp (som kan fj ernes helt) 

også når det brukes utvidet sengefl ate.
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Modeller 600 DB, 640 LE

CARTHAGO VAN COMFORT – MESTEREN I UAVHENGIGHET
Maksimal uavhengighet takket være absorpsjonskjøleskapet som har automatisk 

valg av energikilde (gass, 230 V, 12 V) og merkbart lavere strømforbruk.
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360°MØBELKONSEPT CHERRY CLASSIC 

Klassisk, men samtidig moderne: Møbelkonseptet Cherry Classic overbeviser med tofarget design med møbeloverfl ater i kirsebærtre og overskap i matt elfenben (interiørvalg London).
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MØBELKONSEPT CHERRY STYLE

Frisk og stilig: Møbelkonseptet Cherry Style overbeviser med tofarget design med møbeloverflater i kirsebærtre, fronter i høyglans elfenben med dekortreverk og overskap i matt elfenben (interiørvalg Paris).
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Klassisk og koselig: Møbelkonsept Turin med møbeloverflater i Wildbirne og kjøkkenfronter i matt elfenben (interiørvalg Ancona 21). 

MØBELKONSEPT TURIN
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MYE PLASS OG HØYESTE KOMFORT

Stor og koselig sittegruppe i comfort-modellene (møbelkonsept Cherry Style, interiørvalg Paris).
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Det store oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet ved sittegruppen, med 

tilgangsluke og kvalitetshengsler gir mye plass.

Elegant entré med Carthago branding i krom og indirekte markeringsbelysning.

comfort – bodelens fordeler

•  Stor, koselig sittegruppe der

de svingbare setene i førehuset

er perfekt integrert

•  Bodelsbord med uttrekkbar

utvidelse av bordfl aten

•  Stor takluke Midi Heki over

sittegruppen

•  Overskap med frontluke over

førerhuset

•  Ekstra stort oppbevaringsrom

i dobbeltgulvet under sitte-

gruppen, med tilgangsluke

og hengsler av høy kvalitet,

enkel og lettvint adkomst

•  Elegant entré med Carthago

branding i krom og indirekte

markeringsbelysning

•  To designhyller over sitte-

gruppen (bortfaller ved tilvalg

LED-fl atskjerm)

•  Tilvalg: 24’’ LED-fl atskjerm over

sittegruppen

•  Ambientebelysning styres

uavhengig av arbeidslys

24’’ LED-fl atskjerm over sittegruppen som tilvalg for behagelig 

TV-titting i passende høyde. 
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Absorpsjonskjøleskapet på 80 liter, som er utviklet eksklusivt for Carthago, kan drives med gass, 12 V eller 230 V. Med 

sin innbyggingsdybde som er perfekt tilpasset bybobilens yttervegger, gir det stor gjennomgangsbredde til bakre del.

Utvid arbeids- og oppbevaringsplassen på kjøkkenbenken akkurat slik det måtte passe 

for deg: til venstre kan du vippe opp arbeidsplaten i samme høyde som kjøkkenben-

ken, til høyre kan du hekte lokket for oppvaskkummen inn i veggskinnen og bruke den 

som skjærebrett eller for oppbevaring (modell 640 LE, møbelkonsept Cherry Style).

KJØKKENET – PÅ STJERNENIVÅ
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 Den store matvareskuffen overfor kjøkkenet og det store oppbeva-

ringsrommet under sittebenken, som er tilgjengelig ovenfra uten å  

fjerne putene, gir ekstra oppbevaringsplass for kjøkkenet.

 Avfallsbeholderen er separat integrert i kjøkkenseksjonen, og den 

er lett tilgjengelig både fra utsiden og inne fra bodelen.

comfort – kjøkkenets fordeler:

•  Eksklusivt utviklet, energieff ektivt absorp-

sjonskjøleskap med automatisk energivalg

for gass, strøm og batteri, perfekt tilpasset

innbyggingsdybde for største mulige gjennom-

gangsbredde til bakre del

•  Lettvint tilgang til kjøleskapet med plassering

i passende høyde

•  Kjøkkenseksjon plassert i ergonomisk høyde

•  Ekstra brede og dype kjøkkenskuff er (egner

seg også for større panner og gryter)

•  Multifunksjonelt deksel over oppvaskkummen

med veggholder kan brukes som skjærebrett,

utvidet oppbevaringsplass eller fl at arbeids-

fl ate

•  Avfallsbeholder integrert i kjøkkenseksjonen

•  Utvidet arbeidsfl ate med enhåndsbetjening

•  Stor matvareskuff  og stort oppbevaringsrom

under sittebenken, tilgjengelig ovenfra uten

å fj erne putene ved hjelp av spesielle hengsler

•  Fri gjennomgang forfra og bakover, takket

være skyvedøren for baderommet

•  Gasskokeapparat med 2 bluss med automa-

tisk tenning og praktisk glasslokk

 Takket være det selvlukkende softclose-systemet i husholdningskvalitet lukker de tre dype og ekstra brede skuffene seg mykt og stille. 

Den øverste skuffen er utstyrt med bestikkinnredning. 
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81,5 cm

58 cm

3-i-1-flexibadet er selve hjertet i våre Comfort- modeller. Der er det utrolig god plass, enten du skal dusje, bruke toalettet eller

vaskeservanten.

Svin
gbart toalett

Skyvedør/foldeele-
ment i dusjen

3-I-1-FLEXIBAD – STØRSTE BAD I SIN KLASSE

 Når man svinger vekk toalettet oppstår det et romslig dusjrom med 

skyvedør/foldeelementer.

Toalett som 
kan svinges vekk

CO
M

FO
RT



31

185 cm

53 cm

 Den lille hyllen som er innfelt 

i veggen viser hvor gjennomtenkt 

løsningene for oppbevaringsplass 

er i alle detaljer.

 Den massive skyvedøren med 

ergonomisk håndtak av metall 

sørger for uhindret gjennomgang. 

Til forskjell fra de vanlig forekom-

mende svingdørene får du dermed 

størst mulig bevegelsesfrihet, 

både med åpen og lukket bade-

romsdør.

 Vaskeservant, speil, badeskap, 

toalett, dusj – alt kan komforta-

belt brukes i 3-i-1-fl exibad.

comfort – fordeler ved 3-i-1-
fl exibad:

•  Maksimal komfort, både som

dusj, vaskerom og toalett

•  Største vaske- og dusjrom i sin

klasse, takket være det sving-

bare toalettet

•  Skyvedøren separerer det store

dusjrommet og holder omgivel-

sene tørre – helt uten klebrig

dusjforheng, som ofte er vanlig

ellers

•  Speilskap over servanten

•  Fri gjennomgang forfra og bak-

over og størst mulig bevegelses-

frihet, takket være skyvedøren

for baderommet

•  Praktisk hylle over servanten

•  Vaskeservant med underskap

•  Takluke Mikro-Heki for optimal

ventilasjon
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100 cm

193 x 158/143  cm

SOVE GODT  – OG SAMLE KREFTER

Modell 600 DB byr på en tverrstilt dobbeltseng med en komfortabel størrelse på 193x158/143 cm og et underliggende, ekstra høyt oppbevaringsrom i bakre del.

 Modell 600 DB har en uttrekkbar innstegstrapp 

for enkelt innsteg til sengen. Den deler samtidig av 

garasjerommet.

 Det ekstra store klesskapet er dypt nok for 

kleshengere og har en innvendig høyde på 100 cm.
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196 x 90 cm / 183 x 102 cm

comfort – soverommets fordeler:

•  Største sengemål i sin klasse for bekvem

og styrkende søvn

•  Overskap hele veien rundt i bakre del

•  Størst mulig fri plass for hodet og sittehøyde

over sengene til tross for at overskapene går

hele veien rundt

•  Stort klesskap under kjøleskapet, med ekstra

stor innvendig høyde på 100 cm og dypt nok

for kleshengere

•  Innvendig er tak og vegger kledd med eksklu-

sivt klimatrekk av mikrofi ber

•  Underluftet sengebunn og 7-soners

kaldskummadrass for fremragende ligge-

kvalitet

•  Bekvem tilgang til seng med innstegstrapp

med ekstra oppbevaringsrom (kan trekkes

ut eller tas bort)

•  Multifunksjonelt oppbevaringsrom i bakre del

ved å slå sengene opp på begge sider

•  Vindusinnramming av høy kvalitet i bakre del

Gled deg over sengemålet på 196x90 cm / 183x102 cm i 640 LE.

 Overskapene som går hele veien rundt i bakre del gir romslig plass for garderoben din.  Trappen i 640 LE gjør det enkelt å stige inn i 

sengen. Den kan tas helt bort for å utnytte opp-

bevaringsrommet i bakre del.
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CARTHAGO VAN CHARMING – EKSKLUSIVE 
MODELLER - SOM COUPÉ ELLER GT SKYVIEW
Større romhøyde i førerhuset, bodel med ekstravagant utrustning. 
Modellene 600 DB, 640 LE og 640 LE RB som coupé eller GT skyview
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360°
 Inne i en Carthago Van Charming Coupé får du en enestående romfølelse med den større innvendige høyden i førerhuset og over sittegruppen. Gjennomgående 

overskap på siden og indirekte markeringsbelysning med LED-lysbånd og praktisk oppbevaringsplass over førerhuset (møbelkonsept Cherry Classic, interiørvalg 

Lissabon).

charming coupé – fordeler:

•  Fullkommen ny rom- og

kjørefølelse

•  Førerhus integrert i bodel

• Ekte bobilkomfort

•  Komfortabel tilgang til fører-

huset og til setene i førerhuset

når de er snudd til bostilling

•  Gjennomgående overskap

på siden helt inn i førerhuset

•  Indirekte markeringsbelysning

med LED-lysbånd i takbaldaki-

nen på fører- og passasjerside

•  Eksklusivt tilleggsutstyr

charming
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360°
 Bobilkomfort i campingbuss Carthago Van charming GT skyview åpner for en helt ny rom- og kjørefølelse. Med panoramatakluke over fører- og passasjersete, inklu-

dert kunstskinntrukket takbekledning av høy kvalitet med bakgrunnsbelysning. Gjennomgående overskap på siden med indirekte dekorbelysning med LED-lysbånd 

(møbelkonsept Cherry Style, interiørvalg London).

charming  GT skyview – fordeler: 
•  Uten overskap over førerhuset

blir det større innvendig høyde

helt inn i sittegruppen, med

panoramatakluke og skinn-

trukket innvendig tak fra

førerhuset bakover til over

sittegruppen

•  Enestående romfølelse i bodel

og førerhus

•  Enorm ståhøyde

•  Komfortabel tilgang til fører-

huset og til setene i førerhuset

når de er snudd til bostilling

•  Gjennomgående overskap på

siden helt inn i førerhuset

•  Indirekte markeringsbelysning

med LED-lysbånd i takbaldaki-

nen på fører- og passasjerside

•  Eksklusivt tilleggsutstyr

charming
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 Bodelen i charming-modellene har en særlig elegant stil med indirekte ambientebelysning på begge sider 

(møbelkonsept Cherry Classic, interiørvalg Rom).

 Påkostet ambientebelysning med indirekte markeringsbelysning 

i entreen og salongen.

 En av de mange praktiske merverdiene er den 

ekstra oppbevaringsplassen på overskapet i entreen.

 Gjennomtenkt detalj: Teknikkdekselet over inngangsdøren. 

Eksklusivt tilleggsutstyr 
charming:
•  Førerhuspåbygget kan leveres

i to varianter: coupé eller

GT skyview

•  Velg mellom to møbelkonsepter:

Cherry Classic eller Cherry Style

•  Ekstra utvendig dekor med

globussymbol og “charming”-

emblem

•  16” aluminiumsfelger Fiat

Ducato

•  Kjølergrill og lyskasterinn-

ramming i høyglans svart

•  Støtfanger lakkert i bilens farge

•  Ratt og girkule i skinn

•  Indirekte markeringsbelysning

med LED-lysbånd i takbaldaki-

nene på fører- og passasjerside

•  Ekstra oppbevaringsplass på

overskap i entreen

•  Teknikkdeksel over betjenings-

panelet
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Tilvalg for modellene 600 DB, 640 LE, 640 LE RB

CARTHAGO VAN FAMILY-FOR-4
Fire fullverdige soveplasser med hevetak i en unik hybridkonstruksjon, bestående 

av ytterst stabil sandwich av glassfi berarmert plast, RTM-hardskum og aluminium, 

med formede plastdeler på siden.
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360°

HE
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K

 I all sin prakt: Carthago Van family-for-4-modellene har nok plass, enten det for et par eller for hele familien.

 Mye plass for drømmene med sengelengder på inntil 200 cm.

 Ved hjelp av stigen er det enkelt 

å komme seg opp. Dersom stigen ikke 

brukes, er det lett å dele den for lagring.

 Det ekstra premium-vinduet i baderom-

met gir mulighet for svært god ventilasjon.

Hevetak i unik hybridkonstruksjon: 
•  Bare hos Carthago: også som coupé eller

GT skyview

•  Fire fullverdige soveplasser, sengemål

sovetak: B 135 x L 200 cm

•  Klassens beste isolasjon: 30 mm sand-

wich-påbygg (glassfi berarmert plast,

RTM-hardskum og aluminium)

•  Lav egenvekt på bare 105 kg

•  Ekstra høy åpningsvinkel for tilstrekkelig

sittehøyde

•  Ekstra lett å åpne og lukke med dual-

åpningsmekanismen

•  Moderne personalisert design med aero-

dynamisk inspirerte former i to farger

•  Takspoiler i front som standard (ikke

GT Skyview)

•  Større og mer bekvemt område for inn-

stigning med omramming av kunstskinn

•  To lysspotter innvendig i hevetaket,

med lysbryter

•  Vindu i sideveggen på baderommet

•  Takbelegg “Protect” av glassfi berarmert

plast beskytter hevetaket mot hagl

og skader utenfra
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MER VAN, MER VERDI, MER FERIE.
En Carthago Van har enestående egenskaper og fordeler som du ikke fi nner i noen annen 

van på markedet. Disse merketypiske merverdiene kan du føle og oppleve hver gang du 

legger ut på tur i din Carthago Van:  mer funksjonalitet, mer komfort, mer oppbevarings-

plass, mer velvære. Det er vårt merverdiløfte til deg!
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Bobilteknikk 
i van-klassen

Beste reisekomfort 
i van-klassen

Møbler av høy kvalitet med 
dobbel sammenføynings-
teknikk

Stort oppbevaringsrom 
med bekvem tilgang
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STORT OPPBEVARINGSROM MED BEKVEM TILGANG
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1  Overskap med frontluke i førerhus, i model-

lene 540 DB og 600 LE også for oppbevaring 

av bodelsbordet under kjøring 

2  Stort oppbevaringsrom i dobbeltgulvet under 
sittegruppen, med tilgangsluke og hengsler 

av høy kvalitet, enkel og lettvint adkomst

3  Stort oppbevaringsrom under sittebenken 
overfor kjøkkenet,  lett tilgjengelig ovenfra 

uten å ta bort putene

4  Stor matvareskuff  under sittegruppen  

overfor kjøkkenet

5  Separat skap for klær og sengetøy, ekstra 
høyt med dybde for kleshengere

6  Universet høyskap som kombinert kjøkken-/

sengetøyskap eller ekstra høyt klesskap

7  Oppbevaringsrom under sengene, med 

praktisk hyllearrangement

8  Uttakbart dobbeltgulv i bakre oppbevarings-
rom (Tilvalg)

9  Barrierefritt oppbevaringsrom i bakre del 
takket være senger som kan slås opp på 

begge sider

Alle detaljer er avhengig av modell
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2

BOBILTEKNIKK I VAN-KLASSEN

Bodelsgulv med 20 mm RTM-

hardskum isolasjon, laminert 

treplate og PVC-gulvbelegg

Endevegg og dører bak: kuldebrofritt kledd 

med 20 mm polyuretan-isolermatter

Sidevegger og karosseribjelker: 

kuldebrofritt kledd med poly-

uretan-isolermatter

Takinnside med 20 mm RTM-hardskum isolasjon, 

pusteaktiv innside i tre og eksklusivt mikrofi bertrekk

Stålplate

RTM-hardskum-

isoleringskjerne 20 mm

Pusteaktiv innside i tre med 

eksklusivt mikrofi bertrekk

Polyuretan-isoler-

matter delvis 

20 mm hhv. 5 mm

 Carthago Van: påkostede tiltak for isolering av karosseriet

Polyuretan-isolermatter 5 mm

 Carthago Van hybrid-hevetak med klassens beste 

isolasjonskonsept i sandwichkonstruksjon og med 

lav egenvekt 

* ikke for hekk- og kahyttvinduer

 Carthago premiumvindu med 

omløpende rammer og dobbelt 

tetningssystem for vern mot regn 

og sprut, høyere sikkerhet mot 

innbrudd og lavere støy ved kjøring * 

 V
AN

 M
ER

VE
RD

I

Aluminium

RTM-hardskum

Glassfi ber-

armert plast
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1 1 2

1  Påkostede tiltak for isolasjon i karosseriet:  
Gulvplate og takpanel med isolasjonskjerne 

av RTM-hardskum. Beskytter mot varme 

og kulde samt mot kjøre- og bakgrunnsstøy

2  Mikrofi ber-klimabelegg på innvendige vegger 

og tak – for optimal isolasjon og for å unngå 

knirkelyder under kjøringen

3  6 års tetthetsgaranti som standard 1

I alle Carthago Vans er innsiden av taket og gulvplaten i bodelen isolert med en 20 mm tykk kjerne av 

RTM-hardskum. Dette materialet er- og tar derfor ikke opp fuktighet, slik at isolasjonen vil fortsette 

å være eff ektiv gjennom hele bilens levetid. RTM-hardskum har en svært høy vameisolasjonsevne, 

og beskytter dermed mot varme i sommerlige temperaturer og gir god isolasjon mot kulde om vinteren. 

Dessuten er sideveggene og karosseribjelkene i Carthago Van kledd med svært påkostede isolasjonsmatter 

av polyuretan, som sikrer mot kuldebroer. Det er altså ingen grunn til å lure på hvorfor Carthago Vans hører 

til de best isolerte vans i klassen. 

PERFEKT ISOLERT
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BESTE REISEKOMFORT I VAN-KLASSEN  
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coupé / GT skyview: + 28 cm ståhøyde
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Alle detaljer er avhengig av modell

1  Klassens største baderom med en dusj som 

kan deles helt av 

2  Stor sittegruppe og enestående romfølelse 
i de eksklusive coupé- og GT skyview-

modellene med større innvendig høyde

3  Klassens største senge- og liggelengder, for 

høyeste sovekomfort. Kaldluftsbarriere og 

vern mot støt ved hodeenden av sengene. 

Underluftet sengebunn og 7-soners kald-

skummadrass for fremragende sengekvalitet

4  Plassbesparende skyvedør til badet med 
ergonomisk metallhåndtak – for bekvem 

gjennomgang til bodelen uten begrensning 

også når døren er åpen

5  Påkostet ambientebelysning med indirekte 

markeringsbelysning i entré- og sittegruppe-

området (ambientebelysning kan styres 

separat)

6  Skyvedøren lukkes enkelt og lydløst 
med mekanisk tiltrekkingshjelp

7  Carthago Van family-for-4-modeller med 
hevetak i unik hybridkonstruksjon
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MØBLER AV HØY KVALITET MED DOBBEL SAMMENFØYNINGSTEKNIKK
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5
1  Dobbel sammenføyningsteknikk, Møblene 

er skrudd og i tillegg sammenføyet med 

tapper – for høyeste stabilitet og lang levetid 

2  Høyverdige, robuste metallhengsler
og -beslag 

3  Utvidelse av kjøkkenbenken som kan foldes 
ut, plan, uten høydeforskjell 

4  Klare møbelformer og moderne design 

i bicolor-utseende

5  Elegant designhylle over sittegruppen

Alle detaljer er avhengig av modell
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INTERIØRVALG

Antara-stoff kombinasjon London

Av trykktekniske årsaker er det mulig at fargene kan avvike fra originalen. Be forhandleren din om å få se en stoff prøvebok når du skal gjøre ditt valg.

Tekstilskinn-stoff kombinasjon Ancona 21

Antara-stoff kombinasjon Lissabon

Antara-stoff kombinasjon Paris

Tekstilskinn-stoff kombinasjon Kairo*

Antara-stoff kombinasjon Rom

Antara-stoff kombinasjon Santorin

Tekstilskinn-stoff kombinasjon Palermo 21

* ikke med møbelkonsept Turin
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Mikroskinn-stoff kombinasjon Athen

Delskinn Elfenben

Skinn Elfenben 21

Delskinn Marone

Skinn Macchiato 21

 Tilvalg: Carthago sovemiljø og dekorsett som består av opptil tre 

pynteputer (avhengig av planløsningen), et jacquard-sengeteppe med 

innvevd Carthago-logo og et lakensett med nøyaktig passform for den 

respektive planløsningen.

Fordeler ved Carthagos bobilmiljø:
•  Eff ektiv fl ekkbeskyttelse: Væsker trenger ikke

inn i stoff et, derfor kan de fl este fl ekkene

fj ernes med en fuktig klut uten problemer

•  Høy lysekthet

• Slitesterk og enkelt å pleie

•  Vaskbare dekorasjonputer og gardiner

•  Antibakterielt madrasstrekk
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MØBELKONSEPTER

Turin Cherry ClassicCherry Delight Cherry StyleIN
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Modell
Møbelkonsept

compact
(540 DB, 600 LE)

comfort
(600 DB, 640 LE)

fi rst class – two rooms
(640 LE RB)

charming
(600 DB, 640 LE, 

640 LE RB)

Turin – –

Cherry Delight – – –

Cherry Classic –

Cherry Style –

Tegnforklaring  Standard  Tilvalg  – Ikke mulig
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UTVENDIGE FARGER OG ALUMINIUMSFELGER

Aluminium grå metallicHvit Jerngrå metallic

Golden White MetallicSvart metallic Profondorød metallic

TizianrødBlueline Imperial Blue

Lagoblå metallic New Batic Orange
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Tilvalg: 16” aluminiumsfelger 

for Fiat Ducato f35 light 

chassis

Tilvalg: 16” aluminiumsfelger 

for Fiat Ducato f40 heavy 

chassis



Om informasjonen i denne katalogen: Etter redaksjonsslutt for denne publikasjonen i juli 

2020,  kan det ha oppstått endringer ved produktene. Produsenten forbeholder seg retten 

til endringer i konstruksjon og form, avvik i fargetone samt endringer av leveringsomfanget 

i leveringstiden. Fargeavvik kan være trykkteknisk betinget. Vær oppmerksom på at 

kjøretøyene som vises til dels har tilleggsutstyr som må kjøpes ekstra. Ytterligere tekniske 

data fremgår av prislisten.

Manufacturer:

Carthago Reisemobilbau GmbH

Carthago Ring 1 • 88326 Aulendorf • Tyskland 

www.carthagovan.com

Sales / Marketing:

Sinivaara Reisemobile GmbH, 

Parkstrasse 25, 88212 Ravensburg  • Tyskland

tel. +49 751 7910310

www.carthagovan.com, info@carthagovan.com




