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Leter du etter noe spesiellt? Da er Carthago Premium Van den 

rette. Bakom hvert enkelt kjøretøy står et innovativt foretak, 

med samme eier som aldri aksepterer noe lettvinte og dårlige 

løsninger. Kravene til ansatte har alltid vært klare, lever kvalitet  

i alle ledd. Med over 40 års erfaring kan man trygt si man har  

den beste forutsetningen for å kunne produsere nettopp en 

PREMIUM VAN.

Alle våre ansatte har et klart mål: Vi bygger den beste bobilen for 

deg og din ferie. Velkommen til Carthago Van.: Kom inn og opplev 

kvaliteten. Førsteinntrykket blir bare mer tydelig jo mer du ser på 

alle gjennomtenkte detaljene og de finurlige løsningene. Her finner 

du alt som vil gjøre ferien din perfekt. Kvaliteten på utført 

håndtverk, den største lagringsplassen i VAN klassen. Alt dette, 

men glem ikke reisekomforten som er den beste i klassen. Sjekk 

det romslige baderommet med dusjløsning og soverommet med de 

største og beste sengeløsningene.

Det er Carthago-filosofien: Vi investerer mer know-how, tid og 

arbeide enn andre for å tilby mer av alt. Flere funksjoner, mere 

komfort, bedre sikkerhet, mer trivsel. Med andre ord så er dette 

alltid standard på alle kjøretøy fra Carthago. «Vår Garanti til deg» 

CARTHAGO VAN – ET MERKE MED DE BESTE KVALITETER

Carthago Van 640 LE
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OPPRINNELSEN, EN GOD GRUNN FOR KVALITETEN DU FINNER I EN CARTHAGO VAN

Allerede de første Carthago-modellene som grunderen Karl-Heinz 

Schuler lanserte året 1979 holdt høyeste kvalitetsnivå. Ved å bruke 

avanserte teknikk og produksjonsmetoder kjent fra den tids 

premium bobiler og overføre dem til Vanklassen er resultatet vi har 

i dag. Ekspertene er enige om en ting: 

Med kvalitative egenskaper som er typiske for Carthago og med 

innovative løsninger setter Carthago Vans nå en ny standard for 

denne type kjøretøy. Vi gir deg det beste opplevelsen for din ferie 

og fritid. 
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OPPRINNELSEN, EN GOD GRUNN FOR KVALITETEN DU FINNER I EN CARTHAGO VAN

«I hard konkurranse havner den alltid 
først»
Fordi den er produsert med perfekt 
håndverk, er full av smarte detaljer og 
uten tvil den mest behagelige å kjøre. 

Du finner et stort utvalg av alle Carthago kjøretøy i vår 
salgsutstilling i Carthago-City ved Aulendorf – og hos 
våre mange forhandlere.

DE
SI

GN
M

ER
VE

R
DI

EK
SK

LU
SI

V
T

KO
M

FO
R

T
BE

DR
IF

TE
N



66

599 cm

90 cm

2 x 11 kg

193 x 158 / 143 cm

205 cm

•  Komfortabel planløsning med romslig tverrstilt 
bakre seng

• Stor sittegruppe bodel 
• Stort kjøleskap i separat kombiskap
• Største 3-i-1-flexi bad i sin klasse
• Ekstra høyt klesskap
• Stort oppbevaringsrom i bakre del

VAN 600 DB

599 cm

64 cm

2 x 5 kg

193 x 158 / 140 cm

205 cm

+  Komfortabel planløsning med tverrstilt bakre seng 
med ekstra lav inngang

• Stor sittegruppe
• Stort kjøleskap i separat kombiskap
• Største 3-i-1-flexi bad i sin klasse
• Ekstra høyt klesskap
• Lave innstigningshøyder i sengene

VAN 600 DB LOW-BED

635 cm

90 cm

196 x 90 cm 
183 x 102 cm

2 x 11 kg

205 cm

•  Komfortabel planløsning med romslige langsgående 
enkeltsenger

• Stor sittegruppe 
• Stort kjøleskap i separat kombiskap
• Største 3-i-1-flexi bad i sin klasse
• Ekstra høyt klesskap
• Stort oppbevaringsrom i bakre del

VAN 640 LE

CARTHAGO VAN PLANLØSNINGER:
Komfort modeller
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PLANLØSNINGER CHARMING/CHARMING GT
Eksklusive modeller

90 cm

599 cm

193 x 158 / 143 cm

2 x 11 kg

205 cm

• Utvendig dekor Charming
• Interiør alternativet Charming i bicolor med 
eksklusive krombånd intarsia
•  Takbaldakiner med indirekte ambiente belysning
•  Utseendemessig avstemt “fineline“ –  

gulvbelegg
• Ytterligere høydepunkter se modell 600 DB

VAN CHARMING 600 DB

90 cm90 cm

2 x 11 kg

635 cm

196 x 90 cm 
183 x 102 cm

205 cm

• Utvendig dekor Charming
• Interiør alternativet Charming i bicolor med 
eksklusivt krombånd intarsia
•  Takbaldakiner med indirekte ambiente belysning
•  Utseendemessig avstemt “fineline“ -  

gulv belegg
• Flere høydepunkter se modell 640 LE

VAN CHARMING 640 LE

90 cm

599 cm

193 x 158 / 143 cm

2 x 11 kg

205 cm

•  Ekte bobilkomfort, enestående rom- og 
kjørefølelse

•  Stor panorama takluke fra førerhuset til over 
sittegruppen

• Eksklusiv utførelse i Charming
•  Flere høydepunkter se modell Charming 

600 DB

VAN CHARMING GT 600 DB

90 cm90 cm

2 x 11 kg

635 cm

196 x 90 cm 
183 x 102 cm

205 cm

•  Ekte bobilkomfort, enestående rom- og 
kjørefølelse

•  Stort panoramatakvindu fra førerhuset til 
over sittegruppen

• Eksklusiv utførelse i Charming
•  Flere høydepunkter se modell Charming 

640 LE

VAN CHARMING GT 640 LE
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DESIGN CHERRY SHINING

<  Moderne og vennlig lyst bicolor-design i Wildkirsche med perlemor hvit, bobilmiljø Toulouse (modell 640 LE)
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Stilen Turin, interiør valg Ancona (modell 600 DB)
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KJØKKENET: HER FINNER DU ALT.

Dine fordeler:

•  Utvidet oppbevaringsplass 
på kjøkkenet ved uttrekk i 
sittebenken.

•  Effektivt kompressorkjøle-
skap

•  Stor kjøkkenbenk uten 
høydeforskjell

•  Multifunksjonell tildekning 
på oppvaskkummen

•  Komfortabel skuffbetje-
ning med softclose-
lukkemekanisme

•  Dype, romslige skuffer

•  Gass kokeapparat med 2 
bluss og automatisk 
tenning

> Også i våre mest kompakte Vans finner du et komplett utstyrt kjøkken – her i den vennlige designen Cherry Shining.  
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Ideell for reiser – og samtidig absolutt fin for bruk i 
hverdagen: Våre kompaktmodeller er perfekte for alle 
livssituasjoner. Lettstyrt og kvikk, kan manøvreres 
overalt – også for sjåfører med mindre erfaring. Og på 

tross av de kompakte dimensjonene tilbyr den 

komforten som du forventer av en Van med store 

senger, mye oppbevaringrom, et komplett utstyrt 

kjøkken og et eksklusivt og romslig bad
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> Det effektive kompressor kjøleskapet integrert i sidekjøkkenet sparer 
plass og kjøretøylengde.

> Under sittebenken overfor kjøkkenet befinner det seg et ekstra 
stort oppbevaringsrom, hvor du også finner plass til plasskrevende 
ting. Når gassblusset ikke brukes, kan denne tildekkes med 
glassplate og benyttes som ekstra benkeplass.

> De tre dype skuffene med softclose-lukkemekanisme har 
hushold-ningskvalitet og er utstyrt med et ordenssystem.

> Praktisk forlengelse av kjøkkenbenk. I nedslått tilstand tar denne 
minimalt med plass.

> Når kokeapparatet med 2 bluss i rustfritt stål og automatisk 
tenning ikke trengs, tilbyr glasstildekningen ekstra benkeplass.
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185 cm

> På kompaktbadet har du alle 
funksjoner tilgjengelige med ett 
håndgrep – f.eks. den praktiske, 
plassbesparende vaskeservanten 
som kan foldes opp eller det 
svingbare toalettet.

KOMPAKT BAD:  
EKSTREM UTNYTTELSE  
PÅ MINIMALT AV PLASS
 

> Dusjen kan enkelt bli separat 
ved hjelp av foldeelement / 
skyve-dør. Som resultat oppstår 
en fullverdig dusj - annerledes enn 
med de som standard ofte 
benyttede dusj-forheng. 
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„one level“

!
<

Håndvasken er enkelt integrert i 
veggen for å spare plass. Med en 
lett håndvending felles vasken 
ned. 

< Plant gjennomgående: Kom-
paktbadet gir ved åpnet dusjdør 
mer plass foran kjøkkenseksjonen 
takket være “one-level-” gulv 
til baderommet. Det er spesielt 
fordelaktig for tilgangen til 
kjøleskapet.

Dine fordeler:

•  Svingbart toalett: maksimal komfort på minste plass

• Fell ned vaskeservanten ved bruk

•  Stabil skyvedør gir deg en i en håndvending en 
fullverdig dusj med mye plass og holder omgivelsene 
sikre og tørre

•  Ved åpen baderomsdør har du mer plass til å bevege 
deg, da hele gulvet er på et nivå.
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196 x 102 cm 
185 x 90 cm

SOVEROM: 

>

Carthago van er utstyrt med de største sengene i van-klassen.
Her opplever du det beste av komfort med en underluftet
sengebunn og en 7-soners kaldskummadrass.

FANTASTISK KOMFORT.



15

!
> Sengene i Van sørger med underluftet sengebunn og 7 - soners-
kaldskummmadrass for beste sovekomfort. 

Dine fordeler:

•  Største sengemål i Van-klassen

•  Størst mulig hodefrihet og sittehøyde over sengene på 
tross av veggskap hele veien rundt

•  Kledning av tak- og veggflatene med eksklusivt 
mikrofiber veggbelegg

•  Underluftet sengebunn og 7-soners kaldskummadrass 
for fremragende komfort

•  Spesielt komfortable inn- og utstigninger av sengen 
ved alle kompaktmodellene

•  Veggskap hele veien rundt og romslig klesskap i bakre 
del

•  Multifunksjonelt oppbevaringsrom i bakre del ved 
senger på begge sider som kan slås opp

>

Slik forvandler du soverommet ditt til et stort oppbevaringsrom: Slå ganske enkelt sengene opp og hekt dem 
fast. I rommet for gassflasker er det plass for to flasker.
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!
> Utvidet kjøkkenbenk og oppbevaringshylle, akkurat slik som du trenger det: Slå ganske enkelt opp arbeidsplaten mot kjøkkenbenken; hekt på høyre side 

av på oppvaskkummen (utvidet skjærebrett!) inn i veggskinnen (modell 640 LE design Cherry Shining).

KJØKKENET: PÅ STJERNENIVÅ

Reis avgårde til enhver tid , uten å måtte  gi avkall på 
noe som helst underveis: Denne herlige følelsen 
opplever du i våre komfortmodeller. Bokomfort og gode 
oppbevaringsmuligheter gir deg en reiseopplevelse som 

du vil sette stor pris på. Alle detaljer er praktisk 
tilpasset både i kjøkkendel og baderom. Soverom med 
god plassutnyttelse som gir deg optimal reisekomfort i 
en Van.

Dine fordeler:

•  Utvidet oppbevaringsplass 
på kjøkkenet med skuffer i 
den overforliggende 
sittebenken.

•  Eksklusivt utviklet, energi-
effektivt absorpsjonskjøle-
skap med AES (automatisk 
energibryter for gass, 
strøm, batteri), plassert i 
bekvem høyde, med et 
ekstra høyt klesskap under

•  Stor kjøkkenbenk uten 
høydeforskjell

•  Multifunksjonell tildekning 
på oppvaskkummen

•  Enkel skuffbetjenig med 
soft-close-lukkeme-
kanisme

•  Dype, romslige skuffer med 
høy stabilitet

•  Gass kokeapparat med 2 
bluss og automatisk 
tenning
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Modellene 600 DB, 600 DB low-bed, 640 LE
Charming 600 DB, Charming 640 LE, Charming GT 600 DB, Charming GT 640 LE
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> Det eksklusivt utviklede kjøleskapet kan drives med gass,  12 V eller 
230 V. Denne fleksibiliteten gjør det mulig for deg å være uavhengig 
overalt. Den praktiske innbyggingen skaper bedre plass for å bevege seg 
og plass for et høyt klesskap under.

> De tre dype skuffene med softclose-lukkemekanisme har 
husholdningskvalitet og er utstyrt med et ordenssystem.

> Under sittebenken overfor kjøkkenet befinner det seg et ekstra 
stort oppbevaringsrom, hvor du også finner plass til plasskrevende 
ting. Det er ved et patentbeslag enkelt tilgjengelig og kan åpnes uten 
å fjerne setestoffet. 

< Utvidet oppbevaringsplass på kjøkkenet får 
du i den store skuffen under sittegruppen 
overfor kjøkkenet. Som alle oppbevaringsrom 
hos Carthago er også den enkelt tilgjengelig.

> Når gass kokeapparatet med 2-bluss i rustfritt stål ikke trengs, er 
glasstildekningen ekstra benkeplass.

> Smarte løsninger: Tildekningen på oppvaskkummen kan brukes som 
et praktisk skjærebrett og kan samtidig brukes som oppbevaringshylle.
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81,5 cm

58 cm

> Ved å svinge vekk toalettet får 
du et romslig dusjrom med faste 
foldevegger.

Sv
ingbart toalett

Dusj-skyvedør / 
foldeelement

3-i-1-FLEXI BADET: STØRSTE BADEROM I SIN KLASSE.
Modellene 600 DB, 600 DB low-bed, 640 LE,  
Charming 600 DB, Charming 640 LE, Charming GT 600 DB, Charming GT 640 LE

3-i-1-flexi badet som er søkt patent på oppfyller 
høyeste krav til komfort på et dusj-, vaske- og 
toalettrom i en Van. Det geniale trikset med det 
svingbare toalettet skaper perfekte plassforhold på 
et kompakt rom.
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185 cm

53 cm

!
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>  Den lille oppbevaringshyllen 
som er innfelt i veggen viser hvor 
gjennomtenkt løsningene for 
oppbevaringsrom er i alle detaljer.

> Gjennomgang i bodelen er enkelt 
grunnet den massive skyvedøren 
med ergonomisk håndtak

< Vaskeservant, speil, badskap, 
toalett, dusj – alt kan benyttes 
komfortabelt i det patenterte 
3-i-1-flexi badet. 

Dine fordeler:

•  Patentert 3-i-1-flexi bad med maksimal komfort 
henholdsvis i dusj-, vaske- og toalettfunksjonen

•  Største vaske- og dusjrom i sin klasse

•  Svingbart toalett skaper romslig dusjrom

•  Separat stort dusjrom ved faste foldevegger som holder 
omgivelsene tørre – helt uten “klebende“ dusjforheng, 
som ellers ofte er vanlig

•  Stort rom ved toalettbruk
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193 x 158/143 cm

193 x 158/143 cm

SOVEROM: TILGANG TIL 
SENGENE – AKKURAT 
SLIK SOM DU VIL.

> Modellen 600 DB har en ut-
trekkbar innstegstrapp for enkel 
innstigning. Praktisk: Det fungerer 
samtidig som skille til garasjen.

>

 Modell 600 DB: Nattero med mye plass: Den 
tverrstilte dobbeltsengen har det komfortable 
sengemålet på 193 x 158/143 cm og et ekstra 
høyt oppbevaringsrom i den bakre delen

> Den ekstra lave innstigningen på 
64 cm i 600 DB low-bed legger 
vekt på den enklest mulige 
tilgangen til sengene.

(Modellene 600 DB, 600 DB low-bed)



100 cm

< Hyggelig sittegruppe i kompakt-
modellene. Design Cherry Shining, 
bobilmiljø Barcelona 

Stor sittegruppe i komfortmo-
dellene. Design Torino, bobilmiljø 
Ancona (modell 600 DB)

> Oppbevaringsrom er gull verdt: 
Gled deg over oppbevaringsrom-
met i dobbeltgulvet

> Det store klesskapet i 
bodelsområdet har dybde for 
kleshengere og en ekstra stor 
innvendig høyde på 100 cm.

BODEL

21
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196 x 90 cm / 183 x 102 cm

> Slik forvandler du soverommet ditt til et stort oppbevaringsrom: Slå enkelt opp sengene ved å hekte de fast i 
overkant.

> Modell 640 LE: Nyt sengemålet på 196 x 90 cm / 183 x 102 cm. Den ekstra brede innstegstrappen gjør det 
enkelt å stige inn i og ut av sengen og kan i tillegg benyttes som oppbevaringsrom. For bruk av oppbevarings-
rommet i bakre del kan den også fjernes.

> Bare en av mange små, men fine detaljer: kuldebeskyttelses-skjold på 
hodeenden. 

SOVEROM:
SOM I DEN SYVENDE HIMMEL. 
(Modell 640 LE)
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100 cm

!
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> Sengene i Van sørger med underluftet sengebunn og 7 - soners-
kaldskummmadrass for beste sovekomfort. 

> Det spesielt store klesskapet i bodelen har dybde for kleshengere og en 
ekstra stor innvendig høyde på 100 cm.

>Skapene hele veien rundt og det romslige klesskapet i den bakre delen tilbyr store og praktiske 
oppbevaringsrom.

Dine fordeler:

 •  Største sengemål i Van-klassen for bekvem og 
god søvn

•  Størst mulig hodefrihet og sittehøyde over 
sengene på tross av veggskapene hele veien 
rundt

•  Kledning av tak- og veggflatene med eksklu-
sivt mikrofiber veggbelegg

•  Underluftet sengebunn og 7-soners 
kaldskummadrass for fremragende 
liggekvalitet

•  Komfortable inn- og utstigninger av sengen 
ved alle modeller

•  Veggskap hele veien rundt og romslig klesskap 
i bakre del

•  Multifunksjonelt oppbevaringsrom i bakre del 
med senger på begge sider som kan slås opp
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MODELLSERIEN CHARMING: DEN GODE OPPLEVELSEN PÅ TUR
(Modellene Charming 600 DB, Charming 640 LE)

Den eksklusive utstyrslinjen erobrer hjertet ditt med 

den harmonisk lyse dekoren av treverk i kirsebær 

utførelse, ni valgbare polstervarianter og et 

eksklusivt lyskonsept med indirekte LED-lysrekker.  

Dine fordeler:
•  Moderne, vennlig lys atmosfære med høy 

eksklusivitet

•  Bicolor-dekor med lyse kontrastflater og 
rundtgående pyntebånd i krom

•  Takbaldakiner med indirekte ambiente-
belysning i LED-lysteknologi

•  Ekstra tallrike LED-lesespotter for 
målrettet belysning av arbeidsområdene

•  Gulvbelegg i bodelen i fineline-utseende

> Charmant helt enkelt: den moderne, lyse Bicolor-interiøret av edel kirsebær med perlemorshvite elementer og ett harmonisk 
lyskonsept.
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MODELLSERIEN CHARMING GT: EN NY DIMENSJON AV FRIHET.
(Modellene Charming GT 600 DB, Charming GT 640 LE)

Den store automobile tradisjonen til 

“GT – Gran Turismo“ har Carthago nå 

overført til Van-klassen. Den nye 

Carthago Van Charming GT tilbyr ekte 

bobilkomfort og en helt ny rom- og 

kjørefølelse i en kompakt bybobil. 

Førerhuset er komplett integrert i 

bodelen. To store panorama takluker, 

som er over sittegruppen, muliggjør en 

fantastisk utsikt. 

Dine fordeler:
Alle fordeler til Charming-
modellene – pluss ekstra:

•  Fullkommen ny rom- og 
kjørefølelse

•  Førerhus integrert i bodel

•  Store panorama takluker 
over sittegruppen –utvidet 
ståhøyde i bodel og førerhus

•  Ekte bobilkomfort

> En storartet opplevelse av rekkevidde, lys og 
plass: Charming GT 640 LE, et bobilmiljø utført 
i skinn Macchiato
Panorama takvinduet over førerhuset 
forsterker den romslige følelsen og slipper 
nattehimmelen inn.
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> Med sin sportslig-dynamiske utvendige design ser den nye Charming GT også fra dette perspektivet ganske enkelt fantastisk ut. 

> Med den indirekte LED-ambiente belysningen og den lyse tredekoren  i 
kirsebær utførelse oppstår en spesiell behagelig boatmosfære.

> Som det største badet i sin klasse byr 3-i-1-flexi badet på mye plass og 
komfort. Den lyse tredekoren skaper et lyst utseende. 

> “Fineline”-parkett” med skipsgulv utseende

> En kjøkkenbenk uten høydeforskjeller som kan utvides, smarte avlas-
tingsplasser og masse oppbevaringsrom: Velkommen til feriekjøkkenet ditt! 

> Utmerket sovekomfort, romslig plass og skap under tak hele veien 
rundt for optimal plassutnyttelse
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MER VAN. MER VERDI. MER FERIE.
Spesielle egenskaper og fordeler, som du ikke finner hos noen annen bybobil på markedet. Disse typiske 

merverdiene opplever du hver gang du legger ut på en ferietur med din Van. Enkelt oppsummert: høy grad av 

funksjonalitet, komfort, sikkerhet og velvære. God tur!

Bobilteknikk i 
Van-klassen

Største oppbevarings-
rom i Van-klassen.

Beste reisekomfort 
i Van-klassen

Møbler med dobbel 
forbindelsesteknikk

MERVERDI-GARANTI



28

100 cm

1

1

33

2

4

5

STØRSTE OPPBEVARINGSROM I VAN-KLASSEN
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Oppbevaringsfordeler:

1  Separat ekstra høyt klesskap med 
dybde for kleshengere som vegg-
skap under kjøleskapet

2  Førerhus-overskap med frontluke 
 (unntatt Charming GT)

3  Utvidet oppbevaringsplass på 
kjøkkenet: Stort uttrekk under 
sittegruppen overfor kjøkkenet. 
Enkelt tilgjengelig.

4  Stort oppbevaringsrom under 
sittebenken overfor kjøkkenet:  
Enkelt tilgjengelig takket være 
patentbeslag. Setestoff behøver 
ikke fjernes for åpning.

5  Enkelt utnyttbart, barrierefritt 
oppbevaringsrom i bakre del 
takket være senger på begge sider 
som kan slås opp 
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BOBILTEKNIKK I VAN-KLASSEN

Stålplate

RTM-hardskum  
isolasjonskjerne 20 mm

Pusteaktiv innside i tre med  
eksklusivt mikrofibertrekk

Polyuretan-isolermatter 
delvis 20 mm hhv. 5 mm

> Carthago Van: kostbare karosseri-isoleringstiltak

Polyuretan-isolermatter 5 mm

Bodelsgulv med 20 mm RTM-
hardskum isolasjon, laminert  
treplate og PVC-gulvbeleggEndevegg / 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 mikrofibertrekk
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Dine fordeler:

1  Kostbare karosseri-isoleringstiltak: 
Gulvplate og takpanel med RTM-
hardskum isolasjonskjerne.  
Beskytter mot varme og kulde samt 
kjøre- og bakgrunnsstøy

2  Softtouch-mikrofiber veggbelegg 
på innvendige vegger og tak – for 
optimal isolasjon og for å unngå 
knirkelyder under kjøringen
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MØBLER MED DOBBEL FORBINDELSESTEKNIKK

Dine fordeler:

1  Dobbel forbindelsesteknikk: Møbler er 
skrudd og i tillegg sammenføyet – for 
høyeste stabilitet og lang levetid 

2  Høyverdige, robuste metallhengsler og 
beslag 

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

4    Plassbesparende skyvedør til badet 
med ergonomisk metallgrep – sørger for 
bekvem gjennomgang til bodelen uten 
begrensning av gjennomgangsbredden 
ved åpnet dør.
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BESTE REISEKOMFORT I VAN-KLASSEN  
Dine fordeler:

1  3-i-1-flexi bad/kompaktbad størst  
i sin klasse med maksimal komfort 
ved vasking, dusjing og bruk av 
toalettet

2   Separat dusj og tørre omgivelser 
ved faste folde-vegg-elementer

3  Største sengemål for høyeste 
sovekomfort

4    Optimal plassbesparelse – f.eks.  
ved gjennomgang fra bodelen til 
soverommet – for størst mulig 
bevegelsesfrihet og god bokomfort 

5  Ambientebelysning med spotter i 
LED-teknologi
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INTERIØR ALTERNATIVER

Antara-stoffkombination Barcelona (standard)

Delskinn Macchiato

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Ancona

Skinn cremeSkinn bicolor stone

Delskinn creme

Valgbar ved design Torino og Cherry ShiningKolleksjon Trekktype Carthago Van

Design Torino Cherry Shining

Barcelona Stoff

Lyon Stoff –
Toulouse Stoff

Venezia Stoff –
Ancona Tekstilskinn/stoff –
Bordeaux Tekstilskinn/stoff –
Malaga Tekstilskinn/stoff –
Palermo Tekstilskinn/stoff –
Delskinn creme Delskinn –
Delskinn Macchiato Delskinn

Delskinn Savannah Delskinn –
Skinn bicolor stone Skinn

Skinn creme Skinn –
Skinn Macchiato Skinn

Skinn sand Skinn

Figurtekst  standard  tilvalg – Ikke mulig

Antara-stoffkombinasjon Lyon

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Bordeaux

Dine fordeler:
•  Høyeffektiv flekkbeskyttelse: Væsker trenger ikke inn 

i stoffet. Derfor kan de fleste flekkene fjernes med en 
fuktig klut.

•  Høy lysekthet

• Slitesterk og enkelt å pleie

•  Vaskbare pynteputer og gardiner

•  Antibakterielt madrasstrekk
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Gulv Torino: Virginia skipsparkett

Skinn sandSkinn Macchiato

Antara-stoffkombinasjon Toulouse

Delskinn Savannah

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Malaga

Antara-stoffkombinasjon Venezia Trevirke Torino: Wildbirne

Gulv og trevirke

Treverk Cherry Shining / Charming: Treverk i kirsebær utførelse

Gulv Cherry Shining / Charming: Fineline-parkett

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Palermo
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Antara-stoffkombinasjon Barcelona (standard)

Skinn sand (tilvalg)

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Bordeaux (tilvalg)

Charming / Charming GT

Antara-stoffkombinasjon Lyon (standard)

Tekstilskinn-stoffkombinasjon Palermo (tilvalg)

Skinn Macchiato (tilvalg)

Delskinn Macchiato (tilvalg)

Antara-stoffkombinasjon Toulouse (standard)

Skinn bicolor stone (tilvalg)

INTERIØR ALTERNATIVER
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Lagoblå metallic

TizianrødBlueline Imperial Blue

Aluminium grå metallic

Golden White Metallic

Hvit Jerngrå metallic

Svart metallic Profondorød metallic

Batic Orange

UTVENDIGE FARGEVALG
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I denne katalogen har du fått vite masse om Carthago Vans og deres mange 

fordeler. Du får imidlertid det beste inntrykket når du ser på kjøretøyene våre 

direkte, selv spør etter alle detaljene og kanskje selv foretar en testkjøring.  

Hos våre handelspartnere har du anledning til det. Vårt forhandlernett er så  

stort at du overalt i Europa kan finne en Carthago partner i nærheten. 

Alle våre forhandlere blir av oss regelmessig lært opp og kvalifisert. De er alltid  

i samsvar med den nyeste tekniske utviklingen, og kan gi kompetent rådgivning 

og tilbyr deg service med akkurat den høye kvaliteten som du også setter pris  

på ved våre kjøretøy.

Besøk oss ganske enkelt eller avtal et møte. Opplev de beste i Van-klassen live 

og la deg overbevise!

DE BESTE I VAN-KLASSEN VENTER PÅ DEG: HOS VÅRE FORHANDLERE!



39

EN FORSMAK: CARTHAGO UTLEIE
Carthago tilbyr deg muligheten til å kjøre kjøretøyene som test. Innen rammen 

av Test & Rent-programmet kan du leie våre Vans helt fleksibelt  – det kan være 

for en engangs spesiell ferieopplevelse eller for å bli kjent med den. Test & Rent 

er den optimale løsningen for alle som interesserer seg for en spontan tripp med 

campingbussen eller flørter med anskaffelsen av en Carthago.

Alle leie-tilbud kan du bestille enten hos Carthago forhandleren på ditt bosted  

eller direkte hos oss i salgsutstillingen i Aulendorf.  

Vi vil gjerne gi deg råd og gleder oss til ditt besøk!



 

Om opplysningene i katalogen. Alle data gitt i katalogen var riktige ved tidspunkt for trykking i August 
2018. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer på produktene for årets modeller. Med reservasjon 
for forbedringer innen konstruksjon og endringer i leveranser fra underleverandører samt eventuelle 
endringer av farger kan forekomme. Det kan og være avvik mellom fargene på foto og den reelle fargen 
i kjøretøyet. Sjekk alltid med våre forhandlere som har fargeprøver på alle brukte farger. Noen av 
bildene kan være avbildet med ekstrautstyr som ikke inngår i standardleveranser. Du finner all 
informasjon om standard leveranser og ekstra utstyr i den tekniske 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


