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Standaard Highlights

STANDA ARD HIGHLIGHTS IN DE PHOENIX MIDI KLASSE 

Modern meubeldesign met gedefinieerde, heldere lijnen 
en randen
Samenspel van open, semi-transparante en gesloten ruimtes
Meubeldekor in Erbachahorn
Baldachine rondom met geintegreerde LED verlichting
LED licht concept met kamer- en individuele verlichting
Werkblad keuken uit hoogwaardig en elegant Mineraalgraniet 
dekor
Badkamer met speciaal spiegelconcept
Bekledingsdesign met ergonomische vormen

Voorzijde meubel en deuren met chroom afwerking
LED verlichting met verminderd verbruik
LED leesverlichting apart in te schakelen
Schakelaars en stopcontacten in chroom materiaal
Artisanale meubelbouw bevestigd in ALU profielen
Elektrische ventilator in de keuken met thermostaat
ALDE warmwater cv met convectoren in woonkamer, 
badkamer en tussenvloer, met geïntegreerde nachtverlaging
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

STANDA ARD HIGHLIGHTS VAN DE MIDI ALKOVEN 

Versterkte stabilisatoren aan de voor- en achteras (Daily)
Centrale vergrendeling voor bestuurder- en passagiersdeuren 
met afstandsbediening

Bestuurders-en passagiers comfortzetels versie met 
verwarming

STANDA ARD HIGHLIGHTS BIJ MIDI LINER 

Getinte panorama ruit vooraan
Elektrisch aangedreven rolluik vooraan met PU isolatie
Links & rechts vooraan in de cabine getinte isolerende 
schuifvensters

Zijvensters in de cabine met verduisteringsplisee
Achteras met luchtvering en mogelijkheid om te stijgen 
en zakken

Afbeeldingen kunnen opties bevatten
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Uniek bouwconcept

Zelfdragende, hoogstabiele en rotvrije sandwich bouwwijze 
met PU schuim als isolatie
Elektronisch geregelde trap met beveiliging
Homogene en stabile opbouw. Bodem bestaande uit GFK-PU 
sandwich. Wanden, dak en achterwand uit Alu-PU 
sandwichpaneel
Houtvrije, stabiele tussenbodem bestaande uit een honing-
graatstructuur van glasvezel versterkte Monopan

Grote opbergkleppen en garagedeuren met 40 mm wanddikte 
en dubbele omlopende afdichting (buitenafdichting als 
overspanningsafdichting)
Verlaagd chassis in versterkte uitvoering bij voertuigen met 
achterwielaandrijving

Brede ingangsdeur met venster, met 2 puntsvergrendeling en 
afstandsbediening. Alle luiken, garagedeuren en ingangsdeur 
te vergrendelen met sleutel

STANDA ARD HIGHLIGHTS PHOENIX OPBOUW   

Bouwwijze van "buiten naar binnen". Eerst de cabine, dan de 
afwerking binnen. Hierdoor een sterke structuur en betere 
bereikbaarheid van alle componenten in geval van herstelling
Betere stabiliteit door inbouw van een 42 mm dikke Alu - PU - 
Alu achterwand. Dak en achterwand worden met de zijkanten 
verlijmd en geniet. Door deze dubbele verbinding krijgt men 
een betere dichting ➜ 10 jaar waterdichtheidsgarantie

Homogene en optimale isolatie ➜ Complete cabine in 40 mm 
PU-schuim met uitstekende thermische isolatiewaarden.
Achterwand en wielkasten bestaan uit hetzelfde materiaal als 
de zijwanden en het dak. Hierdoor heeft men ook hier een 
ideale isolatie

TOP KWALITEIT IN CABINEBOUW

10 jaar waterdichtheidsgarantie tegen het indringen van 
vocht van buitenaf, bij jaarlijkse test door een officiele 
Phoenix verdeler. Dit geld echter niet voor de luiken, 
stekkerdozen, deuren, vensters, dakluiken, enz.

Moosgummi-Abdichtung

Alu-Unterkonstruktion

Alu-Außenprofil

Moosgummi-Abdichtung

Wandstärke 45 mm *)

Alu-Außenhaut 0,8 mm

Kältebrückenfreie 
Boden-Wand-Verbindung

Aluprofil 3 mm

GFK 2 mm

Kunststoff-Wabenboden

Hochwertiger PVC-Boden

Alu-Innenhaut 0,8 mm

Aluprofil 3 mm

Verklebung Sika 252

Alu-Außenhaut 0,8 mm

Butylband mit Abdichtung

Alu 0,8 mm

Seitenwand

Dach

Bodenplatte

Wohn-
raum
Boden

Afbeeldingen kunnen opties bevatten
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Midi Alkoof en Midi Liner op Iveco Daily 50 C 16

IVECO DAILY 50 C 16 EURO VI E

2,3L 4 cylinder motor met 156 PK, 
max draaimoment 400 Nm 

Midi Alkoof 6600 RSL 
met wielbasis 4.100 mm, MTM 5,2T, optie 5,6T/5,8T

Midi - Alkoven 7200 RSLG en 7400 RSL
met Wielbasis: 4.350 mm, MTM 5,2 T, optioneel 5,6 T/5,8T

Midi - Liner 7400 RSL en 7700 L 
met Wielbasis: 4.100 mm, MTM 5,2 T, optioneel 5,6 T/5,8T

Midi - Liner 7700 RSL 
met Wielbasis: 4.350 mm, MTM 5,2 T, optioneel 5,6 T/5,8T

6 versnellingen met achterwielaandrijving, optioneel automaat
Norm EURO VI e
Treklast: tot 3.500 Kg naargelang MTM en model
Antiblokkeersysteem (ABS), Tractiecontrole (ASR), Elektrische 
remlastverdeling (EBV)
Common - Rail 
Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels met 
groothoekspiegel
Motor met variabele turbo
Elektronische startonderbreker
Iveco comfort geveerde stoelen voor bestuurder en voorpas-
sagier, in hoogte, lengte en helling verstelbaar, met 
armleuningen

Dieseltank 90 L met filterverwarming
Versteviging van het chassis in laddervom
Radio met DAB +
Reservewiel
Schijfremmen aan voor- en achteras
Stabilisatoren aan voor- en achteras
Cruise control
Urea tank met 20L tankvolumen
Versterkte alternator Eco-Smart 2640 W (12V x 220A)
Versterkte schokdempers
Winterbanden 195 / 75 R 16
Dubbele bande op de achteras
Alleen Alkoven :
Elektrische bediening vensters voor bestuurders - en 
passagierszijde
Bestuurders- en passagiersairbag, veiligheidsriemspanners
Achteras met bladvering
Centrale vergrendeling voor bestuurders - en passagiersdeur 
met afstandsbediening
Mistlicht met statische bochtverlichting
Alleen Liner :
Achteras met luchtvering en mogelijkheid om te stijgen en 
zakken
Lichtmetalen velgen vooras met wielafstandhouders en 
wieldoppen achteras

De standaard details kunnen afwijken bij speciaal bouw.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Mercedes 516 CDI EURO VI

MERCEDES 516 CDI EURO VI E

4-cylinder met 1.950 m³  125Kw/170Pk.
Draaimoment 380 Nm bei 1.600 tot 2.400 toeren/min

Midi-Alkoven 7200 RSLG en 7400 RSL
Wielbasis: 4.325 mm, MTM 5,5T

Handgeschakelde zesversnellingsbak ECO Gear
AdBlue tank met een inhoud van 22L
Aktie Remhulp (ABS)
Antiblokkeersysteem (ABS)
Anti-slipregeling (ASR)
Buitenspiegels elektrisch verstelbaar en verwarmd
Buitentemperatuur aanduiding
Banden 205/75 R 16 mit M+S Profiel
Elektrische bediening vensters met komfortfunctie 
Electronisch stabititetsprogramma (ESP)
Bestuurder- en passagiersairbag,
Rijlichtassistent
Alternator 14V/180A

Gordelwaarschuwingssysteem voor bestuurders- en 
passagiersstoelen
Comfort zitten voor bestuurder en passagier met 
armleuningen
Brandstoftank 71L
Stuurwiel verstelbaar in hoogte en hoek
Lendesteun voor bestuurder en passagier zit
Mercedes-Benz noodroepsysteem
Pannenhulp
Radio voorbereiding
Zijwind assistentie
Stuurbekrachtiging
Verwarmde zetels voor bestuurder en passagier
Rijstrook assistentie
Startbatterij 12V/92 AH
Versterkte vooras met verhoogde draaglast (2.100)
Wagenkleur artkwit
Warmte isolerend glas met bandfilter
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Dubbele banden op achteras

De standaard details kunnen afwijken bij speciaal bouw.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Standaard comfort in detail

Verlaagd chassis in versterkte uitvoering bij voertuigen met 
achterwielaandrijving
Buitenlicht 12V met automatische uitschakeling bij starten 
motor

Brede ingangsdeur met venster, met 2 puntsvergrendeling en 
afstandsbediening

Dubbelbodemconcept: Hoogte 38,5 cm met verwarmde baga-
geruimte, bereikbaar via de luiken

Dubbel uitgevoerde en getinte Acryl uitklapbaar- schuifven-
sters Seitz D-Lux  met gecombineerde hor- verduisteringsgor-
dijnen in woongedeelte
Elektrisch gestuurde dubbele trap met veiligheidssysteem 
(automatisch inklappen met draaiende motor én gesloten 
deur) en aanduiding op dashbord
Garage achteraan met deur, grootte afhankelijk van het model
Achterwand bestaande uit versterkt GFK, geplaatst over het 
Alu - PUR - Alu sandwichpaneel

Houtvrije, stabiele tussenbodem bestaande uit een honing-
graatstructuur van glasvezel versterkte Monopan

Modern Motorhome design
PVC bodembekleding "Royal Oak"
PUR schuim isolatie met een zeer hoge dichtheid voor de 
beste isolatiewaarde en absoluut geen wateropname
Zijschorten uit GFK
Zelfdragende, hoogstabiele en rotvrije sandwich bouwwijze
Onderste bodem uit rotvrij GFK sandwichpaneel

Midi Liner: 

Elektrisch aangedreven rolluik vooraan met PUR isolatie
Voorkant uit naadloos GFK 
Getinte voorruit
Schuifvenster aan bestuurder- en passagierszijde uit dubbel 
isolerend getint glas
Verduisteringsrollos in het rijgedeelte

OPBOUW 

De standaard details kunnen afwijken bij speciaal bouw.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Standaard comfort in detail

Gemoedelijke LED leesverlichting

Hoge kledingkast (niet bij 6600 RSL) met binnenspiegel en 
verlichting
Bekleding in stof of microvezel Denver en bijpassende 
gordijnen
Schuifdeur tussen woongedeelte en slaapkamer (afhankelijk 
van het model)
Seitz Midi - Heki boven de zitgroep
Zitgroepen uit hoogwaardig, ergonomisch gevormd 
luxestoffering

SLAPEN

Midi Alkoven: 
Cabine en opbouw in wit, schorten en bumper achteraan in 
zwart, bumper vooraan, wielkasten en spiegels in zwart

LAKKERING

Midi Liner: 
Kleur in het wit, schorten, bumpers vooraan + achteraan en 
wielkasten in het zwart. Spiegels in zwart.

WONEN

Wand- en plafondbekleding in ademende wandbekleding
Woonkamertafel met een slijtvast laminaatoppervlak
Liner: 
L - zitbank aan de bestuurderszijde met 3 puntsgordelsysteem 
in rijrichting
Alkoof: 
Hoekzitbank met 3 puntsgordelsysteem in de rijrichting

INTERA - het innovatieve matrashoesmateriaal samen met het 
visco-elastische Viscoline-schuim zijn de ideale voorwaarden 
voor een goede nachtrust

De standaard details kunnen afwijken bij speciaal bouw.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Standaard comfort in detail

BADK AMER

KEUKEN 

Dubbel uitgevoerde en getinte Acryl uitklapbaar- schuifven-
sters Seitz D Lux met gecombineerde hor- verduisterings-
gordijnen in woongedeelte
Achterwand keuken in Mineraalgraniet
Grote schuiflade met uitneembare inlegbodem
Keukenwerkblad uit hoogwaardigen elegant Mineraalgraniet 
dekor
Koelkast 100L met 9L diepvriesvak, absorberkoelkast met 
AES en LED verlichting 12v,230v und gas

Meerdere schuiven met metalen rails, bestekschuiflade, 
3 set afvalemmer (afhankelijk van het model)
Thermostatisch geregelde dakventilator (aan- en afzuigen) 
boven de keuken
Verzonken Edelstaal spoelbak met verchroomde kraan
Verzonken 3 bekken Spinflo gasvuur, automatische ontsteking, 
afdekplaat in glas

230 V stopcontact
Opbergplaats voor douchebenodigdheden, uitneembare 
chroomreling
Kantelbare dakventilator met gecombineerd rolgordijn in de 
douche
Badkamersfeer in decor "Erbachahorn"
Badkamerdeur met stevige, ronde metalen handgreep en 
badkamerslot
Belichten met meerdere LED spots
Dubbel uitgevoerde en getinte badvenster, Seitz D-Lux en 
combi-rollo uit honinggraatstructuur
Hoekplanken in de badkamer in mineraal graniet

Kranen met één hendel aan de wastafel
Vast ingebouwd toilette met waterspoeling (Thetford met  
uitneembare cassette)
Grotere kast onder de wastafel
Aparte douchecabine uit sanitair - Acryl met deur uit echt glas
Spiegelkast en open opbergvakken met chromen rails
Waterbestendige verlichting in de douche
Toiletpapierhouder, zeepdispenser, handdoekhouder,  
handdoekstangen, toiletborstel, en badjashaken
Wastafel in hoogwaardig Mineraalgraniet dekor met inge-
werkte lavabo
Spiegel op badkamerdeur

De standaard details kunnen afwijken bij speciaal bouw.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Standaard comfort in detail

ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

WATER 

VERWARMING- EN GASINSTALLATIE 

1 X 120 Ah Gel batterij met 25A lader
230V verliesstroomschakelaar
Automatische lading van de 12V startbatterij met 230V 
buitenaansluiting
Automatische lading van de woonbatterij tijdens het rijden
Digitaal controlepaneel met procentuele aanduiding proper 
water en afvalwater. Aanduiding van het actuele stroomver-
bruik en resterend batterijcapaciteit in %

Automatische lader met elektronische regeling en 
temperatuursvoeler
Woon - slaapgedeelte met LED verlichting en LED leesspots 
apart in te schakelen

Vuil water aansluiting met bajonetkoppeling (verlenging steekt 
onderaan het voertuig)
Automatische en elektronisch gestuurde warm water installatie

Automatisch centrale drukwaterpomp
Verswatertank 230 l, in rijpositie 115 l en afvalwatertank 115 l 
in de verwarmde dubbele bodem

Centrale verwarming ALDE met convectoren in het woonge-
deelte, keuken, badkamer, slaapkamer en dubbele bodem. 
Geintegreerd met nachtverwarming
Extra elektrische verwarmingsweerstanden 230V,  
max 3000 Watt

Berging voor gasflessen 2 X 11 Kg
Comfort - Duomatic L Plus met afstandsbediening en 
crashsensor 

De standaard details kunnen afwijken bij speciaal bouw.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Technische gegevens, Maten, Gewichten en prijzen

Iveco Daily Midi-Alkoven

  50 C 16
6600 RSL

50 C 16
7200 RSLG

50 C 16
7400 RSL

Wielbasis (mm) 4.100 4.350 4.350

Lengte (mm) 7.050 7.650 7.850

Breedte (mm) 2.350 2.350 2.350

Hoogte (mm) 1) 3.350 3.350 3.350

MTM Kg 5.200 5.200 5.200

Massa in rijklare toestand (Kg) *) 4.050 4.270 4.330

Laadvermogen (Kg) **) 1.150 930 870

Driepuntgordels 4 4 4

Aantal slaapplaatsen 2-4 2-4 2-4

Zitgroep (B X L in mm) 2.200 x 1.460 2.200 x 1.760 2.200 x 1.660

Koelkast (liter) 3) 100 100 100

Bed vooraan (L X B in mm) 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820

Bed achteraan (L X B in mm) _ _ _

Garage (B X H X L in mm) 820 x 1.180 x 
2.200

1.030 x 1.180 x 
2.200

930 x 1.180 x 
2.200

Garagedeur rechts, passagierszijde 
(B X H in mm) 750 x 1.300 900 x 1.300 900 x 1.300

Garagedeur links, bestuurderszijde 
(B X H in mm)

350 x 1.200 650 x 650 650 x 650

Prijs 2023 met 21% B.T.W. 179.200,- 182.700,- 186.400,-

*)Gewichten volgens normen (EU) Nr: 1230/2012 in standaard uitvoering incl. Bestuurder, Gevulde dieseltank, proper water, gas en aansluitingskabel 
stroom, zonder toebehoren.
**)Laadvermogen in deze catalogus is het werkelijke verschil tussen MTM en massa in rijklare toestand.
***)Bij de garage afmetingen zijn afwijkingen mogelijk, dit door chassisverlaging, bekleding, omlijstingen e.a.
****)Q-modellen alleen mogelijk samen met stylX-Luxury.
1) Hoogte gemeten mét HEKI dakluik, zonder toebehoren. 2) Extra toelating personen op aanvraag. 3) Koelkast 195 L mogelijk afhankelijk van model en 
tegen meerprijs.
De aangegeven prijs is voor het voertuig in standaard uitvoering incl. aangegeven BTW. De aangegeven maten en gewichten zijn ramingen, afwijkingen 
van 5% zijn mogelijk.
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Technische gegevens, Maten, Gewichten en prijzen

Mercedes Midi-Alkoven Iveco Daily Midi-Liner

516 CDI
7200 RSLG

516 CDI
7400 RSL

50 C 16
7400 RSL

50 C 16
7700 L

50 C 16
7700 RSL

Wielbasis (mm) 4.325 4.325 4.100 4.100 4.350

Lengte (mm) 7.700 7.900 7.550 7.850 7.850

Breedte (mm) 2.350 2.350 2.350 2.350 2.350

Hoogte (mm) 1) 3.400 3.400 3.300 3.300 3.300

MTM Kg 5.500 5.500 5.200 5.200 5.200

Massa in rijklare toestand (Kg) *) 4.080 4.140 4.280 4.400 4.400

Laadvermogen (Kg) **) 1.420 1.360 920 800 800

Driepuntgordels 4 4 4 4 4

Aantal slaapplaatsen 2-4 2-4 2-4 2-5 2-4

Zitgroep (B X L in mm) 2.200 x 1.760 2.200 x 1.660 2.200 x 1.660 2.200 x 1.350 2.200 x 1.660

Koelkast (liter) 3) 100 100 100 100 100

Bed vooraan (L X B in mm) 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820 2 x 2.000 x 820 optional 2 x 2.000 x 820

Bed achteraan (L X B in mm) _ _ __ 2 x 2.000 x 820 __

Garage (B X H X L in mm) 1.030 x 1.180 x 
2.200

930 x 1.180 x 
2.200

930 x 1.180 x 
2.200

1.450 x 1.330 x 
 2.200

930 x 1.180 x 
2.200

Garagedeur rechts,  
passagierszijde (B X H in mm) 900 x 1.300 900 x 1.300 900 x 1.300 1.300 x 1.300 900 x 1.300

Garagedeur links,  
bestuurderszijde (B X H in mm)

650 x 650 650 x 650 650 x 650 900 x 700 650 x 650

Prijs 2023 met 21% B.T.W. 186.700,- 190.500,- 226.200,- 229.700,- 229.700,-

*)Gewichten volgens normen (EU) Nr: 1230/2012 in standaard uitvoering incl. Bestuurder, Gevulde dieseltank, proper water, gas en aansluitingskabel 
stroom, zonder toebehoren.
**)Laadvermogen in deze catalogus is het werkelijke verschil tussen MTM en massa in rijklare toestand.
***)Bij de garage afmetingen zijn afwijkingen mogelijk, dit door chassisverlaging, bekleding, omlijstingen e.a.
****)Q-modellen alleen mogelijk samen met stylX-Luxury.
1) Hoogte gemeten mét HEKI dakluik, zonder toebehoren. 2) Extra toelating personen op aanvraag. 3) Koelkast 195 L mogelijk afhankelijk van model en 
tegen meerprijs.
De aangegeven prijs is voor het voertuig in standaard uitvoering incl. aangegeven BTW. De aangegeven maten en gewichten zijn ramingen, afwijkingen 
van 5% zijn mogelijk.
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Opties in de Extra klasse

IVECO DAILY ALKOVEN UND LINER Gewicht EUR incl. 
21% B.T.W.

26327
Chassispakket 1 Iveco Daily: Motor 3,0L met 207 PK i.p.v. 156 PK, voorbereiding trek-
haak, verhoging van 5,2T naar 5,6T, brandstoftank 170L i.p.v. 90L, sperdifferentieel, airco 
cabine

95 12.140,-

20107 Voorbereiding trekhaak, 12V/13-polig (achteraf duurder) 2 280,-

26319 Verhoging MTM Iveco Daily van 5,2T naar 5,6T  1.390,-

26474 Verhoging MTM Iveco Daily van 5,2T naar 5,8T. Alleen samen met artikelnummer 26142  1.880,-

26255 Motor 176 PK met EURO VI e  i.p.v. 156 PK  3.990,-

26340 Motor 207 PK met EURO VI e i.p.v. 156 PK, alleen samen met Wandlerautomaat  5.990,-

150001 Homologatie, volle diesel- en Add Blue tank, enz….  790,-

26070 Dieseltank 170L voor Iveco Daily inhoud aanduiding wijkt af 75 2.590,-

20072 Sperdifferentieel 10 1.590,-

26501 Spoorverbreding voor 50C achteras met 50mm 8 1.180,-

131245 Dubbel DIN DAB + radio Hi-Connect zonder navigatiesysteem, met TWIN-kleur 2 5.600,-

131246 Dubbel DIN DAB + radio Hi-Connect met navigatiesysteem, met TWIN-kleur 2 5.870,-

26294 Airco in de cabine met vertserkte , alternator (170 cm³) A en getinte ramen 15 3.260,-

26494 Stuurwiel in hoogte- en kantelstand verstelbaar  290,-

26286 Automaat 8 traps versnellingen 20 6.970,-

20016 2 manuele steunen achteraan voor voertuigen met polysteren achterkant 10 700,-

Alleen voor Alkoven

26142 Aluminium velgen Bi-Color 16" met spoorverbreding voor vooras met 235/75 R 16  
banden, alu wieldeksels voor achteras met 195/75 R 16 banden  3.930,-

130960 Aanhangerkoppeling Iveco Daily Alcove compl. gemonteerd op voertuigen met achter-
masker; met kogelkop / stopcontact 12V / 13pol 50 2.590,-

26568 Rijveiligheidspakket bestaande uit: elektrische parkeerrem, noodremassistent (AEBS) + 
adaptive cruise control (ACC), actieve rijstrookwaarschuwing, ESP met zijwindassistent, 
tractie plus met afdalingshulp, actief bandencontrolesysteem, multifunctioneel lederen 
stuurwiel

 10.630,-

20063 Luchtvering achteraan 25 6.590,-

26497 Full LED dim- en grootlicht met LED-dagrijverlichting  2.730,-

Bij opbouw van extra toebehoren verhoogt men het leeg gewicht.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Opties in de Extra klasse

Aleen voor Liner

130319 Aanhangerkoppeling Iveco Daily Liner compl. gemonteerd op voertuigen met  
GFK-achterwand; met kogelkop / stopcontact 12V / 13pol.

50 2.590,-

26473 Chassispakket 2 Iveco Daily Liner: Motor 3,0L met 207 PK i.p.v. 156 PK, voorbereiding 
trekhaak, MTM van 5,2T naar 5,8T (treklast max. 3.300 Kg), Volledige luchtvering met 
"autolevel", Dieseltank 170L i.p.v. 90L, Sperdifferentieel, Airco cabine met versterkte 
compressor

95 17.980,-

28096 Bestuurders - en passagierszetel  luchtgeveerd "Luxe uitvoering" in stof 
(zetelverwarming, bredere armsteunen, lendensteunen)

 3.170,-

28099 Bestuurders - en passagierszetel  luchtgeveerd "Luxe uitvoering" in leder 
(zetelverwarming, bredere armsteunen, lendensteunen)

 3.170,-

28097 Chassis Iveco Daily volledig luchtgeveerd (voor - en achteras)  6.970,-

130915 Verduisteringsplisee vooraan. Manueel te bedienen van onder naar boven, 
voor Maxi Liner

10 970,-

Gewicht EUR incl. 
21% B.T.W.

MERCEDES

19279 Bergruimte voor smartphone incl. draadloos opladen 2 320,-

19282 Actieve afstandshouder ondersteuning DISTRONIC enkel in verbinding met MBUX en 
9G-Tronic Plus  1.800,-

19294 Actieve rijstrookassistent  940,-

19264 Verlichtte uitgang  140,-

19235 Homologatie, volle diesel- en Add Blue tank, enz….  790,-

19276 Bregoprijhulp ( serie bij automaat)  210,-

19283 Bekerhouder vooraan en opbergvak met deksel  290,-

19284 Digitale EG-Tachograph  500,-

19285 Digitale radio (DAB/DAB+) enkel in verbinding met MBUX  420,-

19227 Voorbereiding elektriciteit voor trekhaak 13 polig 2 490,-

19286 Bestuurders en passagierszetel elektrisch verstelbaar met geheugen ondersteuning 37 4.230,-

19301 Bestuurderscabine / voorbumper / bumperstrips in metallic kleur gespoten,selecteerbare 
kleuren zijn obsidiaanzwart of tenorietgrijs  3.200,-

19302 Achteruitrijcamera met binnenspiegel display  1.590,-

Bij opbouw van extra toebehoren verhoogt men het leeg gewicht.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Opties in de Extra klasse

OPBOUW

130625 Alkovenverhoging ongeveer 13 cm incl. dakreling 10 3.020,-

130987 Luifel 4,5 m met ingebouwde 230 V motor en lED strip, doekkleur grijs 43 2.590,-

120992 Luifel 5,0 m met ingebouwde 230V motor en LED strip, doekkkleur grijs 49 2.910,-

130697 Garagedeur 70 X 75 cm (B X H) aan de bestuurderszijde i.p.v. 65 X 65 cm (B X H) 350,-

19305 4 Cylinder motor met 140 Kw/190 Pk en 440 Nm toerental in de plaats van 4 cylinder 
met 125 Kw/163 Pk  7.320,-

19306 Automaat  9G-TRONIC PLUS met bergoprijfunctie ( niet mogelijk bij 4 wiel aandrijving)  4.580,-

19309 4x4 met vierwielaandrijving en Torque-on-Demand (alleen in combinatie met  
190 pk en automaat) 12.050,-

19295 Gas stroomgroep 14V / 250 A 7 1.520,-

19287 Airco automaat Thermotronic 18 4.740,-

19263 Komfort dakbediening (mit 2 leeslichten en brillenvak)  210,-

19296 Komfort hoofdsteunen voor bestuurder en passagier  260,-

19288 Brandstoftank 93L 19 600,-

19253 Gril vooraan verchroomd  490,-

19289 LED High-Performance lichten vooraan 2 3.300,-

19290 MBUX Multimediasystem inkl. Vast navigatischerm met 10,25" aanraakscherm en 
miltifunctioneel stuurwiel, aansluiting camera mogelijk

6 3.600,-

19237 Versterkte dwarsbalk met kogelkop trekhaak, aanhangerlast ongeremd 450 kg, 
geremd max. 2000 kg, rekening houdend met het toelaatbare treingewicht van 7.000 kg

50 2.600,-

19291 Regensensor in verbinding met ruitenwisserssysteem voor geoptimalizeerde reiniging  250,-

19226 Reservewiel ongemonteerd bijgeleverd, weglaten reparatuurset 25 280,-

19251 Spatlappen vooraan 1 110,-

19298 Draaibare comfort uitrusting van de zetel bestuurder en passagier (niet met elektrisch 
verstelbare zitten)

34 1.410,-

19261 Borstkas, bekken zijairbags voor bestuurder en passagier 2 1.060,-

19240 Warmte isolering cabine  250,-

19268 Extra warm waterverwarming 7 1.780,-

19292 Ruiten airbags voor bestuurder en passagier 7 1.560,-

MERCEDES Gewicht EUR incl. 
21% B.T.W.

Bij opbouw van extra toebehoren verhoogt men het leeg gewicht.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Opties in de Extra klasse

131122 Garagedeur 75 X 130 cm (B X H) aan bestuurderszijde i.p.v. 65 X 65 cm (B X H) 
niet 6600 rsl 10 420,-

130591 Automatisch levellingsysteem met 4 steunen voor Iveco daily met automatishe nivellering 150 10.920,-

131188 Panorama dakvenster (HEKI 3) i.p.v. Midi - HEKI voor Midi voertuigen 10 1.180,-

130329 Seitz Midi HEKI dakvenster i.p.v. Dakluik voor alkoof of bed achteraan 10 770,-

130715 Bevestigingssysteem voor garage 2 510,-

GAS/ WATER

150211 Vuilwatertank met spoelaansluiting zoals bij propere watertank 1 280,-

120831 Afvalwatertank 230L i.p.v. Standaard 115L (Midi Klasse) 17 260,-

130026 Buitendouche 2 400,-

130898 Citywateraansluiting met drukverminderaar (zonder gardenakoppeling en waterdarm) 2 470,-

130171 Verswatertank (115 l) * extra inclusief afsluitkraan (afsluitkraan niet mogelijk bij 
RSL-modellen)

132 770,-

130025 Gas buitenaansluiting 1 270,-

130024 Gas oven luxe uitvoering (i.p.v. Schuif) met grill & hoogisolerend glas 23 1.350,-

150137 Circuit verwarming achteraan aan het bed regelbaar met 3 weg ventiel 1 540,-

130103 Keramisch toilet met reservoir 115L 30 2.440,-

131008 Warmtewisselaar met pomp voor motorverwarming 2 1.350,-

120156 Aparte ontluchting voor afvalwatertank op dak 1 270,-

130854 Thetford toilet C 260 met keramische pot i.p.v. Standaardtoilet  780,-

130060 SOG toiletafzuiging over het dak (niet voor keramisch toilet) 1 500,-

130027 Extra cassette toilet met bevestigingsbeugel 5 290,-

Gewicht EUR incl. 
21% B.T.W.

Het aantal en grootte van de extra vers- en toilettanks is afhankelijk van de respectievelijke specificatie van het voertuig. Bij montage van bovengenoem-
de accessoires neemt de massa van het onbeladen serievoertuig toe en wordt het mogelijke laadvermogen verminderd. Afbeeldingen deels met speciale 
uitrusting
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Opties in de Extra klasse

131293 Absorptiekoelkast 177 l inclusief apart vriesvak van 35 l i.p.v. 100 l koelkast, met 
AES-systeem voor automatische energieselectie, inbouwmogelijkheid afhankelijk 
van het model

10 1.480,-

130814 Dakairco Aventa Comfort, koelcapaciteit 2400 Watt 34 2.940,-

130583 Vaatwasser in de keuken voor 4 couverts, zilveren frontdecor 20 1.640,-

130277 Compressorkoelkast 118 l inclusief 17 l vriezer i.p.v. 100 l koelkast, 12 V-werking, 
energie-efficiëntieklasse A plus (stroomverbruik ca. 280 W / 24 uur bij 32°C 
omgevingstemperatuur) 1)

6 560,-

130278 Compressorkoelkast 195 l inclusief aparte 44 l vrieskast i.p.v. 100 l koelkast, 12 
V-werking, energie-efficiëntieklasse A plus (stroomverbruik ca. 320 W / 24 uur bij 32 °C 
omgevingstemperatuur), inbouwmogelijkheid afhankelijk van model 1)

10 1.140,-

131235 Midi Elektro power pakket met 210 Ah gelbatterij (i.p.v. Standaard batterij 120 Ah), met 
omvormer 12V/230V sinus wisselspanning. Duurbelasting 1600 VA / 1300 W en afstands-
bediening plus 5 extra stopcontacten 3 X 230V,en 2 X Dubbel USB 

49 3.210,-

130737 Microgolfoven - design zonder grillfunctie, 230V, ingebouwd in de keuken  
boven het kookvuur

8 1.620,-

130088 Radio voor cabine of woongedeelte 1 700,-

130808 Solar 165 W incl. Regelaar 20 2.180,-

130809 Solar 2 X 165 W incl. Regelaar 38 3.690,-

131239 Volautomatische TWIN TV / satellietsysteem Oyster V 85, met een 24" TFT TV 
(ontvanger geïntegreerd) aan de ingang of in de kast, tv-voorbereiding in de slaapkamer 
(12V, antenne),

38 7.610,-

131242 Cytrac DX in de plaats van Oyster V85, enkel in verbinding met vol automatische 
TWIN-TV/Sat-A, lage

 

ELEKTRICITEIT Gewicht EUR incl. 
21% B.T.W.

* Aanbevolen toebehoren 1) Aanbeveling Solar 2) Bij gebruik van de omvormer moet men aandacht schenken aan de batterijcapaciteit, gevoelige verbrui-
kers kunnen hierdoor problemen veroorzaken. Bij opbouw van extra toebehoren verhoogt men het leeg gewicht. Afbeeldingen gedeeltelijk met opties
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Opties Interieurdesign

ST YLX-FANTASY Gewicht EUR incl. 
21% B.T.W.

131223 StylX - fantasy Marmor (hel) 20 5.190,-

131224 StylX - fantasy Bernstein (bruin) 20 5.190,-

131225 StylX - fantasy Schiefer (grijs) 20 5.190,-

  Keuzemogelijkheden kleuren in verbinding met StylX - fantasy

131221 Meubelplaat in Bergahorn
131222 Meubelplaat in Hooglans Wit

Mineraalgraniet voor werkblad keuken, spoelbak in edelstaal met afdekking, 
rugwand keuken en werkblad lavabo badkamer
– Marmor

– Bernstein

– Schieffer

Baldachine rondom in leder met geintegreerd LED verlichting

– Kleur helder

optioneel tapijt, gekoppeld, verwijderbaar 

– Kleur grijs-bruin

Micro faser wandbekleding

Hoogwaardige, massive design kraan in keuken en badkamer

Schminkspiegel in badkamer met LED individueel licht

Nachtverlichting met LED puntverlichting

OPTIES IN VERBINDING MET ST YLX-FANTASY

131201 Meubelrompdecor "steeneik" in combinatie met fronten in hoogglans wit of Bergahorn, 
alleen in verbinding met styleX- Fantasy

2.110,-

131290 Meubelrompdecor "Tiberino noot" in combinatie met fronten in hoogglans wit of 
Bergahorn, alleen in verbinding met stylX-luxe

2.110,-

Bij opbouw van extra toebehoren verhoogt men het leeg gewicht.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Opties Interieurdesign

TOEBEHOREN ST YLX Gewicht EUR incl. 
21% B.T.W.

131190 Baldachine voor HEKI 3 met 4 LED spots & dimmer 4 690,-

130875 Baldachine voor Midi Heki met 4 LED spots & dimmer 4 620,-

130876 Baldachine  voor Mini Heki met 2 LED spots 2 510,-

131070 Dammerlicht pakket StylX fantasy vooraan/achteraan/ belichting achter glas 
in de hoeken 3 1.670,-

130832 Elektrisch neerlaatbaar koffieplateau inclusief 230 V stopcontact en koffiezetapparaat, 
alleen in combinatie met de vitrinekast in de keuken; niet met 6600 RSL 2 700,-

131154 Glazen kast in de keuken (voor elektrisch bediend koffieapparaat) niet bij 6600 RSL 5 400,-

131064 Glazen kast met TV vak i.p.v. Garderobe, met 2 leggers en 8 glazen 6 1.180,-

130908 Meerprijs hefbed, grootte +/- 1200 X 2000 mm voor Iveco daily 85 2.920,-

131004 Meerprijs hefbed uittrekbaar tot een breedte van 1400 mm, alleen samen met artikelnr 
130908 10 500,-

121056 Kledingkast 400 breed met een hoge koelkastkast en een klein dressoir in plaats van 
kleerkast 600 met een koelkast onder het dressoir. 15 1.330,-

130644 LED lichtstrip in glas vitrinekast (klein) kleur blauw  110,-

130855 Schoenen ladekast onderaan zitbank/sokkel van RS tafel 5 330,-

120598 Schuifdeuren tegenover elkaar tussen badkamer en slaapkamer 20 1.470,-

131247 Tafel om te vormen tot bed, met matras 10 570,-

131243

Woon comfortpakket bestaande uit:  
- Warmtewisselaar met aparte pomp 
- Tapijt 
- Baldachine voor Midi HEKI 
- Tafel omlaag te brengen

45 2.790,-

120838 Tapijt geketteld verwijderbaar 10 700,-

STOFFERING/GORDIJNEN/ROLLOS

130807 BICOLOR Stof - Ledercombinatie: bovenste & onderste band in stof, zit - en rugvlak 
in leder

 3.070,-

130806 BICOLOR Stof - Ledercombinatie: bovenste & onderste band in leder, zit - en rugvlak 
in stof

 2.500,-

130618 BICOLOR voor leder  220,-

260192 Stoffering in hoogwaardig leder  4.550,-

165597 Raffrollos glad  580,-

165598 Vouwgordijnen met doorlopende plooi  1.170,-

Bij opbouw van extra toebehoren verhoogt men het leeg gewicht.
Afbeeldingen gedeeltelijk met opties.
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Huidige cataloog/prijslijst/technische beschrijving/garantie is een vertaling van het Duitse origineel. 
De vertaling werd nauwgezet uitgevoerd maar indien er alsnog een verschil zou zijn tussen de 
vertaalde versie en de originele Duitse versie is enkel de Duitse versie rechtsgeldig. Ter zake wordt 
geen verantwoordelijkheid genomen voor eventuele vertaalfouten. De klant wordt uitgenodigd 
tevens de Duitse versie te willen consulteren.

Belangrijke informatie

Alle aangeboden toebehoren en originele onderdelen voor 
Phoenix motorhomes zijn speciaal ontwikkeld en getest voor 
de firma Schell Fahrzeugbau GmbH. Bij alle veranderingen die 
niet erkend zijn door Schell Fahrzeugbau GmbH vervalt de 
garantie, alsook de dichtheidsgarantie. Ook de veiligheid van 
het voertuig en verkeersveiligheid komen in het gedrang.

Alle afmetingen en gewichten zijn bij benadering. Gewichts - 
en maatafwijkingen van +/- 5% zijn altijd mogelijk. 
Het gewicht rijklaar is volgens artikel 2, nr 4a) VO (EU) 
1230/2012 gedefinieerd als: Massa van het voertuig met stand-
aarduitrusting incl. bestuurder (75 Kg), Dieseltank voor 90% 
gevuld, 100% gevulde vloeistofsystemen. (aanhang V, nr 2.6, 
voetnota (h) en indien aanwezig het gewicht van het reservewiel 
en de werktuigen hiervoor. 
De watervoorziening moet minstens voldoen volgens techniek 
03/2009 (Richtlijn 2002/72/G).

Onder laadvermogen verstaan we: Het verschil tussen 
technisch MTM en het rijklaar gewicht. Het aangegeven 
laadvermogen door Phoenix Reisemobile vermindert bij 
opbouw van opties en toebehoren. Men moet altijd een 
minimum laadvermogen voorzien ( volgens bijlage I, nr 
2.6.4.1.2 VO (EU) 1230/2012). Onder minimum laadvermogen 
verstaat men: Het verschil tussen technisch MTM en, het 
rijklaar gewicht vermeerdert met het gewicht van elke passa-
gier (75 Kg elk) en het gewicht van de extra uitrusting 
(Art. 2, nr. 3.5 VO (EU) 1230/2012). Het minimum laadvermogen 
berekend men alsvolgt: Min. laadvermogen in Kg = (voertuig-
lengte in meter + aantal max. passagiers + bestuurder) X 10. 
Door de opbouw van toebehoren kan de aslast veranderen, zo 
ook bij extra watertanks en de vulling hiervan.

De belading van het voertuig en aslasten volgens MTM is 
van bij aanvang van de rit na te leven en in het oog te houden. 
Speciale modellen en uitvoeringen kunnen afwijken van 
gewicht en technische gegevens.

Alle prijzen van voertuigen, speciale uitrustingen en toebeho-
ren gelden tot de volgende uitgave van de prijslijst en worden 
uitgedrukt in € incl. B.T.W. 
Prijzen zijn enkel geldig vanuit de constructeur. De prijzen voor 
extra uitrustingen en toebehoren gelden enkel voor opbouw bij 
de constructeur bij de constructie.

Nabestellingen binnen een termijn van 12 weken voor de 
verwachte leveringstermijn kunnen een langere leveringstermijn 
tot gevolg hebben.

Bij nabestellingen binnen de 12 weken voor de verwachte 
leveringstermijn kunnen extra meerkosten gevraagd worden.

Technische veranderingen, drukfouten en vergissingen zijn 
voorbehouden.
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 Reizen in 
eerste K

lasse

De afbeeldingen in deze catalogus bevatten in sommige gevallen opties. Technische veranderingen, kleurafwijkingen 
en vergissingen voorbehouden. Stand Augustus 2022


