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FULLÄNDAD OCH EXKLUSIV.
Vi har lagt mycket stora resurser i utvecklingen av dessa husbilar och vi är stolta att visa upp resultatet: ett
tekniskt mästerverk som saknar motstycke. Med en svåröverträffad komfort och en utrustning utöver det
vanliga så erbjuds en husbil i absoluta premiumsegmentet. Detta är några av de faktorer som för att Liner
är en bästsäljare i sitt segment. Stig in, slå dig ner, och upplev drömmen.
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KUNGEN AV VÄGEN.

Mer än 7,5 ton tung, upp till 11,5 meter lång och nästa 2,5 meter bred – Concorde Liner är en majestätisk
pjäs på vägen och byggs på Mercedes-Benz Atego. Välj mellan tre olika planlösningar, var och en genomtänkt
in i minsta detalj.
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LYX IN I
MINSTA DETALJ.
BODEL.
Den exklusiva utrustningen och den trevliga
atmosfären i bodelen gör resor i Liner till något
utöver det vanliga. Som standard lyser fodret i det
högkvalitativa Jatoba Brilliant-möbelutseendet.
Alternativt kan möbeloptiken Jatoba Brilliant med
möbelfronter i takskåpet fås i färgkombinationen
"högglans" Senosan Creme Weiß och Jatoba Brilliant.
För maximal komfort erbjuds golv i Yachtdesign
som standard. Som tillval finns skifferdesign och
skeppsdäck-design.
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FÖR FINSMAKARE.
KÖKET.
Ett kök genomtänkt in i minsta detalj ed rymliga
ytor och absolut bästa förutsättningarna för
dig att lyckas med matlagningen.
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DU SLIPPER
GÖRA AVKALL
PÅ NÅGOT.
BADRUMMET.
Badrummet i Liner är i samma klass som på
ett 5-stjärningt hotell. Högklassiga armaturer,
handdukstork och en rymlig dusch.

YTOR SÅ DET RÄCKER
OCH BLIR ÖVER.

SOVRUMMET.
Sängarna i Liner är mer än tillräckliga. Detta gäller de bakre sängarna såväl som den nedfällbara överbädden.
De bakre sängarna har kallskumsmadrass och en fjädring av mycket god kvalitet.
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NJUT AV UTSIKTEN.
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FÖRARMILJÖ.
Den moderna och funktionella instrumentpanelen är perfekt anpassad till förarens ergonomi. De optimalt
placerade kontrollerna, den upphöjda sittplatsen och de stora bussspeglarna ger en bättre översikt och säkerhet
i trafiken. Den standardlädertäckta instrumentpanelen är integrerad i förarhytten och bildar en harmonisk
enhet med den nydesignade övergången till vardagsområdet.

VISA STIL
MÖBELSERIERNA

M Ö B E L S E R I E J AT O B A B R I L L I A N T

DESIGNKONCEPTEN.
Två olika designkoncept skapar storartade rumsupplevelser. Liner levereras som standard med den exklusiva
möbelserien Jatoba Brilliant i bodelen. Vid tillverkningen utrustas överskåpens fronter med grepplister med
finish i rostfritt stål. Överskåpens fronter kan även levereras i Senosan krämvitt/Jatoba Brilliant. Golvmaterialet
i yacht-stil har högsta gångkomfort och är smakfullt avstämt efter möblerna.

M Ö B E L S E R I E J A T O B A B R I L L I A N T, M Ö B E L F R O N T E R K O M B I N A T I O N S E N O S A N K R Ä M V I T T / J A T O B A B R I L L I A N T
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UTTRYCKSFULLT OCH
PERFEKT AVSTÄMT.

L Ä D E R K L Ä D S E L VA N I L J

LÄDER OCH ANDRA MATERIAL.
Vi erbjuder ett stort urval klädsel i läder och mikrofiber. Alla material tillverkas av utvalda hantverksfrimor och
enligt Concordes stränga kvalitetskrav. För att materialen ska behålla sina unika egenskaper så länge som möjligt
behandlas de med innovativa impregneringsmetoder: Våra mikrofibermaterial är behandlade med ConLotus och
våra lädermaterial med Antisoiling Aquaderm X-Shield. Smuts fastnar inte, vätska bara rinner av, känsla och
smidighet bibehålls.

MIKROFIBERKLÄDSEL MAXWELL

MIKROFIBERKLÄDSEL CARAMEL

LÄDERKLÄDSEL CREME BEIGE

L Ä D E R K L Ä D S E L S AVA N N E
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HÖJDPUNKTER UR LINERS
STANDARDUTRUSTNING
INSTRUMENTPANEL FÖR AKTIV KÖRNING
Vackert praktisk – den förarvänliga instrumentpanelen förenar bägge. I mjuka, ergonomiskt runda linjer är
den byggd runt om föraren, som därigenom får en optimal synvinkel mot de bägge skärmarna till vänster
och höger om ratten, och samtidigt perfekt åtkomst till alla kontroller. Med behagligt, indirekt ljus samt
optiska accentueringar från diskret lysande, matta ljuskretsar skapar ljuskonceptet ”Ambilight” en fantastisk
stämning.
MOTORHUVEN
Ren och prydlig: Under motorhuven befinner sig service- och underhållsutrymmet. Här finns de viktigaste
delarna lättåtkomliga: Det är till exempel enkelt att kontrollera och fylla på spolvätska och olja, och smidigt
att byta ut glödlampor.
ELFACK/MASTERVOLT
Mastervolts batteristyrningssystem övervakar batteriernas laddcykler, utnyttjar kapaciteten optimalt och
förhindrar djupurladdning. Vid svag nätanslutning stöttar Mastervoltsystemet nätströmmen. Det hela styrs
via en lättöverskådlig manöverenhet.
VATTENCENTRAL
Vattenskåpet är lättåtkomligt och prydlig inrett. Här finns alla viktiga avloppskranar samt tankar för färskvatten,
gråvatten och svartvatten. Här finner man även den praktiska uteduschen.
SENSORTOUCH FÖR STUVUTRYMMESLUCKOR OCH KJOLLUCKOR
Eftersom stuvutrymmesluckor med Sensortouch saknar lås blir de elegantare och ger sidoväggarna ett lugnare
intryck. Likaså är kjolluckorna elegant integrerade i Linerns sidolinje, och levereras som standard med alla
Liner-modeller.
BAKSPOILER MED INTEGRERAD KAMERA OCH LED-LJUSBAND
För bättre blick bakåt har backkameran integrerats i spoilern, och för att inte missa några hinder i mörkret
finns här även ett band med LED-lampor som förbättrar belysningen. Spoilern får bakdelen att se ännu renare
och elegantare ut.
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I N S T R U M E N T PA N E L F Ö R A K T I V K Ö R N I N G

MOTORHUVEN

E L F A C K / M A S T E R V O LT

VAT T E N C E N T R A L

SENSORTOUCH FÖR STUVUTRYMMESLUCKOR OCH
KJOLLUCKOR

BAKSPOILER MED INTEGRERAD KAMERA OCH
LED-LJUSBAND
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B E LY S N I N G S K O N C E P T

BODELENS LJUDSYSTEM

K Y L S K Å P S K O M B I N AT I O N E R

L A G A M AT S O M P R O F F S E N

H A N D D U K S VÄ R M A R E B A D

FÖRUTSEENDE SÄKERHET
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BELYSNINGSKONCEPT
En utpräglad ljusdesign har flyttat in. Det indirekta ljuset i baldakinen lyser upp möblerna, fronterna och
skåpen, och får träverket att skina. Under väggskåpen finns ett indirekt ljus som ger en perfekt belysning åt
kökets arbetsyta. Det fortsätter sedan ned till listerna, där en dimbar LED-belysning får möblerna att sväva.
BODELENS LJUDSYSTEM
Det integrerade ljudsystemet kan växla mellan förarutrymmet och bodelen. På så
sätt har man alltid tillgång till den perfekta ljudkvalitet man är van vid, och alla
ljudeffekter, tillsammans med den spännande söndagsdäckaren, görs till en genuin och oförglömlig upplevelse.
KYLSKÅPSKOMBINATIONER
Fördelen med det nya kylskåpet är att det kan öppnas från bägge sidor, så att man från ena sidan
enkelt kan plocka fram en kall flaska från bodelen. Från andra sidan kommer kocken enkelt åt sina ingredienser
från köket. Absorptionsmodellen installeras tillsammans med en gasugn, medan den valbara kompressormodellen
levereras tillsammans med en mikrovågsugn. På så sätt kan vi erbjuda den utrustning som passar var och
en bäst.
LAGA MAT SOM PROFFSEN
Köket gör det möjligt med hjälp av alla sina praktiska detaljer. Hissen låter kaffemaskinen elegant försvinna
upp i väggskåpet. Lika fascinerande är de nedsänkbara eluttagen. Till glädje för kocken finns en integrerad
gashäll med tre brännare, som precis som spolduschen är del av den professionella utrustningen.
HANDDUKSTORKARE PÅ BADET
Väggelementet av mineralmaterial i färgen ”Onyx Bianco” sörjer för behaglig värme på badet samt en varm
och skön handduk. I kombination med golvvärmen blir badrummet till en mysig oas för välbefinnande.
FÖRUTSEENDE SÄKERHET
Som del av standardutrustningen sörjer nödbromsassistans och körfältsassistans för din säkerhet.
Nödbromsassistansens radarsystem känner av hinder och aktiveras vid utebliven föraraktivitet för att
förhindra olyckor. Körfältsassistansens kamera hjälper föraren att stanna kvar i körfältet och varnar i tid när
den upptäcker att fordonet är på väg att korsa sidolinjen.
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DU HAR VALET

Smart 3
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L INE R 1 0 9 0 G I

L INE R 9 9 6 M I

L IN ER 9 9 0 G I

PLANLÖSNINGARNA.
Välj mellan tre olika längder, var och en med antingen mer lastutrymme eller större kök. Därutöver erbjuder
vi två Liner-modeller med garage – för ännu större frihet under resan. Du kan alltid kontakta oss om du har
andra, individuella önskemål.

Fiat 500 (från 2009 års modell)
Mini Cooper SD

KAROSSKONSTRUKTIONEN
PÅ CONCORDE LINER
Takprofil av aluminium för
att leda bort vattnet förhindrar
nedsmutsning av sidoväggen

Specialtätband som monterats
under uppvärmning
PU-skum
med hög densitet
Limmad
utan köldbryggor
PU-skum
med hög densitet

Takbeklädnad
RTM-skum
Aluminiumlegering

SALONG
Aluminiumlegering

Väggmatta
Golvvärme
Golvmatta,
Golvplatta

Limmad
utan köldbryggor
RTM-skum

PU-skum
med hög densitet

RTM-skum

DUBBELGOLV
PU-skum
med hög densitet

Aluminiumlegering

Concorde husbilar är kända för sin utmärkta isolering
och enastående stabilitet. Grunden för detta är
framförallt det hellimmade Solidtherm-skalet med
lister i PU-hårdskum, som är fritt från köldbryggor,
samt sidoväggarna som är isolerade med 38 mm tjockt
RTM-skum.
Även under- och mellangolven är gjorda i
sandwichkonstruktion och har sammanlagt
70 mm isolering. Sidokjolar, stötfångare samt
framoch bakpartier består av starkt och elastiskt
glasfiberlaminat.
De högblanka och helt släta väggytorna av
aluminium ger personbilskänsla. Aluminiumlister
med regnrännor minskar nedsmutsningen av
sidoväggarna markant. Concorde lämnar 10 års
täthetsgaranti mot inträngande fukt för karosseriet.
Täthetsgarantin förutsätter årlig inspektion vid en
av Concorde auktoriserad serviceverkstad.

Golvmatta

RTM-skum
Limmad
utan köldbryggor

Aluminiumlegering
PU-skum
med hög densitet

Glasfiberkjol
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MOBILT BOENDE,
SKAPAT AV PASSION.
ESSENSEN AV MOBILT RESANDE.
Concorde är engagerad i att tänka som en Producent. Vi producerar husbilar av högsta kvalitet för de högsta
kraven. Varje fordon är ett unikt exemplar, varje fordon är ett mästerverk, producerat i ett traditionellt anrikt
företag med klassiskt handarbete, med glädje, entusiasm och inspiration som aldrig minskar. Eftersom det
är passionen för husbilar som förenar människorna på Concorde. Och det är det som förbinder oss med dig.
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Tag kontakt med någon av våra återförsäljare:

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefon +49 (0) 9555 9225-0 · Telefax +49 (0) 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu · E-Mail: info@concorde.eu
All information och samtliga bilder avser Concorde husbilar av modellår 2021. Modellprogram, tekniska data och
utrustning kan skilja mellan olika länder. Reservation för eventuella ändringar, feltryck och färgavvikelser. Observera
att avbildade fordon kan vara försedda med extrautrustning som ej kan vara tillgänglig på samtliga marknader.
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