Carthago - kamper idealny dla pary
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Zapewne większość z was zna markę Carthago, która dominuje przede wszystkim
w sektorze kamperów w pełni zintegrowanych. Zazwyczaj są one niezwykle luksusowe i, co
tu dużo mówić, drogie. A Malibu?
Malibu to część grupy Carthago – marka, która bardzo mocno promuje na zachodnich targach
caravaningowych przede wszystkim swoje kampervany. Przyznajemy, że zbyt rzadko prezentujemy ją
na naszych łamach i czym prędzej pragniemy to zmienić. Oto idealny kampervan dla pary, który
znajdziecie w ofercie rodzimej firmy Dandis – Malibu Van 640 LE.
Model 640 LE bazuje, jak większość pojazdów kempingowych na rynku, na Fiacie Ducato. Pod maską
pracuje dobrze nam znany silnik 2.3 o mocy 130 koni mechanicznych. Kampervan ma 6,36 m
długości, 2,05 m szerokości i 2,59 m wysokości. Co oczywiste, można go prowadzić, mając kategorię
B prawa jazdy – w stanie gotowym do jazdy waży około 2800 kg. To świetna informacja – do limitu
wagowego (3500 kg) jeszcze daleko.
Producent podaje, że w środku znajdziemy 4 miejsca do jazdy, ale prawda jest taka, że to idealny
pojazd kempingowy dla pary. Sugeruje to również układ łóżek: te znajdziemy z tyłu pojazdu,
pojedyncze, w rozmiarach 196x91 cm i 181x102 cm. Jeżeli natomiast poszukujecie jednego, dużego
łoża małżeńskiego, to warto wybrać model 600 DB, który właśnie takie oferuje (w rozmiarze 195x158

cm).
A skoro już przy łóżkach jesteśmy, to warto wspomnieć, że model z 2 pojedynczymi (czyli właśnie
640 LE) ma jedną, istotną zaletę: oba możemy złożyć (do boków) i w ten sposób na środku, w tylnej
części pojazdu, stworzyć bardzo dużą przestrzeń na bagaże, rowery itd.
W Malibu Van 640 LE znajdziemy też schowek na aż 2 butle gazowe (po 11 kg każda) oraz duży, 100litrowy zbiornik na wodę czystą i 92-litrowy na szarą. Do tego akumulator pokładowy 80 Ah
i ogrzewanie gazowe Truma Combi 4.
Producent dopracował swojego vana w najdrobniejszych szczegółach. Nad tylnym łóżkiem, tuż nad
głowami, znajdziemy małe lampki LED i złącze USB – szczegół, który poprawia komfort i zawsze
cieszy. Tuż obok aneksu kuchennego ulokowano niedużą, ale pojemną (dla 2 osób wystarczającą)
szafę wraz z podświetleniem. W szoferce, co oczywiste, fotele są obrotowe. Nad nimi znajdziemy
dość dużą skrytkę na pościel, koce lub śpiwory. Rozsuwany stolik pozwoli bez problemu zjeść nawet
bardzo obfity obiad, a ten moment uprzyjemniać nam będą głośniki zainstalowane pod wiszącymi
szafkami. Świetny pomysł, który powinni zastosować wszyscy producenci kamperów.
W Malibu Van 640 LE ulokowano bardzo dużo schowków, które pomagają utrzymać porządek.
Stopień pomagający wejść na łóżka to tak naprawdę pojemnik (ogrzewany) na buty. Natomiast pod
kanapą w części dziennej znajdziemy miejsce na butelki z wodą, winem lub piwem. Pod stolikiem,
w podłodze, zaprojektowano kolejną wnękę na buty.
Całość prezentuje się rewelacyjnie, zwłaszcza w pokazanym na zdjęciu połączeniu kolorystycznym.
Słowo „przytulnie” jest pierwszym, które przychodzi nam do głowy.
W ofercie Centrum Campingowego Dandis znajdziemy również inne modele Malibu Van. Różnice
tyczą się głównie położenia tylnego łóżka. Możemy wybrać opcję dwóch pojedynczych, królewskiego
położonego centralnie, wzdłuż kampera. Większe modele oferują również możliwość spania dla 4
osób – drugie łóżko ulokowane jest w standardowym miejscu, czyli nad szoferką.
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