Carthago-DNA
fra Liner-premiumklassen.

Carthago Frontdeksel
Carthago frontdekselet forbinder elegant design og
høyverdig GFK-konstruksjon. Takket være isolasjonen
med to skall garanterer Carthago delintegrerte også
ved lave temperaturer beste trivselklima.

Carthago frontdesign
Den originale Carthago frontdesignen står for selvstendighet, forbinder og kan underveis straks gjennkjennes
på veiene. Den formskjønne radiatorgrillen fremhever
dynamikken til hele bobilen.

Carthago takavrunding
En Carthago bobil vekker følelser ved sin selvstendige
og elegante design. Takrundingen som er typisk for
merket er f. eks. et slikt designelement. Ved siden av
bidrar den i tillegg til en økning av karosseriets vridningsstivhet. Design og nytte perfekt kombinert!

Carthago Personality
Den eksklusive eksteriørdesignen

Markant, umiskjennelig, enestående: En Carthago er DET ansiktet i mengden. Det er like individuelt
som dens eiere. Den evolusjonære Carthago designen setter milepæler ut over bobilbransjen. Form og
funksjon forbindes til perfekt symbiose. Kraftfull radiatorgrill og elegant frontdeksel, formvakkert avrundet
sidevegg-takovergang og en kraftig hekk – alt dette fører sammen med den diskré dekoren til den typiske
Carthago opptreden. Med harmoniske former og flytende linjer. Hver detalj er gjennomtenkt. Påbyggsvinduer og luker er plant lagt inn i sideveggen. Til og med tanklokket til de integrerte bobilene er plant
integrert. Avslutningen danner baklysene – med en lyktedesign i Carthago C-design.
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Carthago lysteknikk
Lysbildet til en Carthago bobil er ikke
til å ta feil av. Forfra de karakterfast
integrerte frontlyktene. I hekken baklyktene med moderne LED-lysteknikk
og den typiske Carthago “C”-branding.

Påbyggsvinduer
Med sine plane yttersider føyer de seg perfekt
inn i karosseridesignen. Selvfølgelig blir bare
kuldebrofrie PU-rammer med topp-isolasjonsverdier benyttet.

Dører og luker
Fra byggeserien chic c-line er alle hengsler på dører og
luker skjult. De er felt inn i rammen. Derved oppnås
et homogent karosseriutseende og dette muliggjør en
enkel rengjøring av bobilen din. Fyllingene i lukene av
original karosseri-sandwich garanterer høyeste stabilitet ved beste isolasjon.

→ Din merverdi

Carthago husbilar

+	Markant og umiskjennelig utvendig design
+ Eleganse og dynamikk takket være 3-dimensjonale former og rundinger
+ Fremhevelse fra massen ved enestående designkonsept
+ Plane karosserioverflater ved usynlig nedsenkede hengsler, tanklokk
innfelt i flukt osv.
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No. 1
Design
Utvendig

Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Til informasjoner i denne katalogen: Det kan ha oppstått endringer på produktet etter redaksjonsslutt for denne brosjyren i juli 2016.
Produsenten forbeholder seg retten til konstruksjons- og formatendringer, avvik i fargetone og endringer av leveringsprogrammet
under leveringstiden. Fargeavvik kan være trykkteknisk betinget. Vær oppmerksom på at kjøretøyene som vises delvis er avbildet
med spesialutstyr som må kjøpes ekstra. Ytterligere tekniske data finner du i prislisten, også informasjon om sitteplasser under
kjøringen osv. Disse informasjoner tilsvarer de tyske veitrafikklover.
© Carthago Reisemobilbau GmbH. D-88326 Aulendorf, tlf. +49 7525 9200-0, www.carthago.com
Skrevet ut i Tyskland.

