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I
n de beginjaren van de motorhome wa-
ren modellen met een zithoek achteraan 
geen unicum maar een vaste waarde bij 

elke constructeur. Uiteindelijk moesten ze 
plaats maken voor allerlei soorten bedden. 
Slaapcomfort is nu eenmaal belangrijk. Ook 
het feit dat kampeerders een garage ver-
langen onderin dat bed om hun fietsen of 
een scooter mee te nemen speelde een rol. 
Maar zo luidt het gezegde: alles komt terug. 
En dus ja, ook modellen met een zithoek 
achteraan. Dit keer met garage maar met 
de slaapplaats vooraan! 

We vinden dergelijke modellen vooral terug 
in het hogere premium segment. Dank-
zij de ruimere afmetingen en het gebruik 

van een dubbele 
bodem kunnen de 
ontwerpers perfect 
een zithoek creëren 
boven een garage. Eén 
van de pioniers op dit vlak is 
het Duitse Carthago. De premium fabrikant 
brengt met de toepasselijke naam ‘Liner 
for Two’  een variant op de markt die de 
verkoopslijsten in dit segment aanvoert. Wij 
mochten ons even koning te rijk wanen in 
de Liner For Two 53. Een ruime integraal 
op Fiat met een krachtige 180 pk onder de 
motorkap én automaat. 

Ruime garage
Onderin de zithoek gaat de garage schuil. 
Deze omvat het door Carthago gepaten-
teerde systeem waarbij de fietsen deels 
verzinken in de bodemplaat. Een scoo-
ter meenemen is eveneens mogelijk. De 
binnenhoogte klokt af op 114 cm. Twee 
grote kleppen voor een makkelijke toe-
gang zijn standaard. Je kan ze beladen tot 
450 kg. Bovendien is ze volledig vorstvrij 
en verwarmd. Een opbergsysteem met 
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bagagenetten en een bevestigingssysteem voor het 
vastzetten van bagage met acht bevestigingsogen 
ontbreekt niet. Leuk extra is de standaard buitendou-
che (warm/koud) aan passagierskant. 

Keuken
De keuken kun je het best omschrijven als een 
langgerekte L waarvan een deel aanleunt tegen de 
zithoek. Dit gedeelte is heel modieus opgevat met 
een sierlijke legplank die vloeiend overloopt in de 
bovenkastjes. Tegen de zithoek bevindt zich het 
verhoogde aanrecht in verticale golfvorm voor een 
optische ruimteverdeling. Dit is inclusief een grote 
voorraadkast met in tegengestelde richting bewe-
gende schuifdeur. Handig zijn de twee gescheiden 
afvalemmers. Een elektrische centrale vergrendeling 
voorkomt ongepast openen tijdens het rijden. Het 
robuuste aanrecht in Corian is voorzien van een 
druiprand en heeft onderin een sfeervolle LED-strip. 
Koken kan op een driepits gasvuur met glasafdek-
king in delen voor extra werkoppervlak. De ronde, 
verzonken spoelbak heeft een afdekplaat die je kan 
gebruiken als werkblad, snijplank of extra afzetvlak. 
De hoge waterkraan is ook te gebruiken als uittrek-
bare handdouche. De koelkast is 160l groot, heeft 
een afzonderlijk vriesvak en een automatische ener-
gieselectie. Een elektrische dakventilator en 230V 
stopcontact ontbreken niet. 

Liner for two 53
Carthago

Slapen
Slapen in een Liner For Two zal in het begin wen-
nen zijn. Dit doe je namelijk in een twin bed boven 
de stuurcabine. Deze komen elektrisch naar bene-
den en kan je omvormen tot één groot ligvlak van 
200/195 bij 210 cm. Een uittrekbare instaptrede laat 
je makkelijk in- en uitstappen. De extra lage positie 
van het bed maakt dat je zonder problemen perfect 
recht kunt zitten. Onder het bed zit een schuifdeur 
voor het afschermen van de stuurcabine. Een USB/
stopcontact en dakluik zijn ook aanwezig. 

Techniek
De vers- en vuilwatertank zijn vorstvrij en bevinden 
zich in de verwarmde, dubbele bodem. Beiden zijn 
bereikbaar via een luik in de woonruimte. Handig om 
schoon te maken. De gasflessenkoffer is verlaagd. Er 
is plaats voor twee gasflessen van 11 kg. In de garage 
achteraan bevindt zich de elektriciteitskast. Voor au-
tonome stroom staan twee gelbatterijen van 80 Ah 
in. Ook deze vonden hun plaats in de dubbele bo-
dem. een krachtige Alde verwarming op 230V of gas 
inclusief 230V verwarmingselement ontbreekt niet. 
Er is zelfs vloerverwarming aanwezig: de warmte 
wordt in de geïsoleerde dubbele bodem opgeslagen 
en verspreidt zich onder de volledige woonruimte. 
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