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Meevoerend. Vormen en kleuren met sterk esthetische accenten. 
Puur genot met de beste materialen en hun vakmanschap. Geniet 
van de fijne dingen in het leven. Reizen over de hele wereld met al 

uw zintuigen in Italië.

Enjoy  
the Dolce  

Vita.
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Vervaardigd in Italië. 
Overal perfect.
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Schoonheid die u beweegt. 
Waar u maar wilt.
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Italiaans vakmanschap  
streelt de ogen. En bezielt  

de geest.



KOSMO

Het begin van een ware liefde. Met de natuur. Met het 
buitenleven. Met vrijheid. Ongeacht of u alleen reist, met een 
geliefde of met het hele gezin: De Kosmo modellen bieden een 
ongecompliceerde entree in een wereld vol schoonheid, comfort 
en vrijheid.

ONZE INSTAPMODELLEN
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509

WAT KOSMO 
UNIEK MAAKT

Uw Kosmo verwelkomt u met een ruime ingang. De 
centrale vergrendeling werkt via een afstandsbediening. 
Een muskietennet staat garant voor rustige nachten 
met een aangenaam koel briesje.

Welkom  
thuis.

Kom binnen, kijk rond en voel u thuis. Neem gezellig plaats tussen 
vier wanden die met grote zorg en precisie zijn vervaardigd. Voor 
alles wat u voor ogen hebt.
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509509

509512

Innovatieve technologie 
ontmoet Italiaans design.

Licht, precies  
waar nodig. 

In alle opzichten  
royaal.

De indirecte, meertraps ledverlichting in de cabine en 
de woonruimte zorgt voor gezellige avonden.

De leeslamp met geïntegreerde USB-aansluiting om 
urenlang te genieten van een echt goed boek.

De garage met 150 kg laadvermogen, lage laadvloer 
en anti-slipoppervlak biedt ruimte voor alles wat 
onmisbaar is tijdens de reis.

De stahoogte van maximaal 213 cm zorgt voor een 
aangename woonsfeer en veel ruimte om nieuwe 
plannen te maken.

Veel ruimte en  
mogelijkheden.
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509
509

Een ruimte die 
voor iedereen 
toegankelijk is.

LEEFRUIMTE

Waar de weg ook heen leidt, de reis zal uiterst 
comfortabel zijn. De Kosmo interieur is namelijk 
ergonomisch gevormd en biedt comfortabele kussens 
en stofferingen. Praktische constructie en Italiaans 
design zijn met gemak gecombineerd. 

De tafel in het midden kan worden verlengd tot 1,40 m. 
Er kunnen twee extra zitplaatsen met kussens worden 
voorzien van neerklapbare panelen, zodat er in totaal 
zes zitplaatsen zijin (Kosmo Alkoofcampers).
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512
509

512

Bij de overgang van zomer naar herfst 
zorgen een verwarmingssysteem, 
speciale anticondenswanden en een 
ventilatiesysteem in het meubilair voor 
warmte in de ruimte. 

29KOSMO



509

Bij het ontwerpen van het interieur van de Kosmo 
doen we al het mogelijke om de oppervlakken 
gebruiksvriendelijk en visueel aantrekkelijk 
te maken. Zo heeft de keuken een krasvast en 
vingerafdrukbestendig werkblad en is hij voorzien 
van praktische legplanken. Van bruschetta’s tot een 
meergangenmaaltijd, alles is mogelijk.

KEUKEN

Het open ruimteconcept nodigt 
uit om te koken, te genieten en 
te relaxen. 
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512

512
909

Niets ontbreekt in de keuken van de Kos-
mo. Dankzij de bovenkasten met oversized 
deuren is er veel opbergruimte en is er tot 
in het kleinste detail nagedacht. 
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512

512

SLAAPZONE

Rustig in slaap vallen en vol energie wakker worden. 
De Kosmo matrassen zijn buitengewoon comfortabel 
en hebben machinewasbare hoezen. Twee zijramen 
en een dakraam zorgen voor een open sfeer in de 
ruimte. De doeltreffende verlichting creëert warmte en 
gezelligheid.

Geweldig  
comfort.
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509
512

BADKAMER

De badkamerdeur dient ook als 
afscheiding van de leefruimte.

De badkamer is op maat gemaakt en biedt voldoen-
de opbergruimte voor alles wat u op reis nodig heeft. 
De afzonderlijke douche garandeert compromisloos 
comfort. Geweldig om opgefrist met de dag te begin-
nen.

Verfrissende 
ontspanning.
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KOSMO MATERIALEN

KWALITEIT BEGINT  
MET DE BESTE MATERIALEN.

Woonwereld Noto en meubeldecor  
Pero Toscano

De Kosmo modellen zijn verkrijgbaar in verschillende 
uitvoeringen en groottes. Elk model is uniek en ontwor-
pen, vormgegeven en vervaardigd met aandacht voor 
detail en voortreffelijk Toscaans vakmanschap. Ontdek 
de juiste voor u uit ons gevarieerde aanbod.

WOONWERELD

Noto

MATERIALEN EN 
COMBINATIES

MEUBELDECOR

Pero Toscano

OPTIONELE WOONWERELDEN

Udine kunstleer VIP Club echt leerAlba Firenze kunstleer
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KOSMO EMBLEMA 
HALFINTEGRAAL

De half-geïntegreerde Kosmo Emblema 
brengt u naar elke bestemming en is het 
ideale huis op wielen. Het hoogwaardige 
design en de technisch waardevolle 
uitrustingen nodigen u uit om te 
ontspannen... en de wereld rond te reizen.

KIES UW IDEALE 
COMBINATIE.

Alle Kosmo Emblema modellen kunnen 
worden gecombineerd met materialen 
en ontwerpen uit de standaard Kosmo 
collectie.

• Afvoerleidingen met geurwerende 
sifons, vuilwatertank compleet  
met externe ventilatie

• Vuilwatertank, geïsoleerd en  
verwarmd

• Convector- en vloerverwarming 
verkrijgbaar als optie

COMFORT

• Verduisteringssysteem cabine, plissee
• Hefbed boven de zitgroep (OPT)
• Bedden achter met lattenbodem, com-

fortabele matrassen, ademend, met 
stretchhoes, wasmachine wasbaar

• Raam in de badkamer, verduistering 
en muggenhor

DESIGN

• Lichtmetalen 16" velgen 
• Voorruit van GFK, 1 deel, met geïnte-

greerde maxi dakluik 
• Automotive koplampen en side skirts 

achter, bestaande uit meerdere 
onderdelen om reparatiewerkzaam-
heden gemakkelijker te maken

• Hoogwaardige vlakke kaderramen 
met aluminium frame, verduisterings- 
en muggenhor

• Zitgroep met comfortabele kus-
sens, verstelbare hoofdsteunen en 
afneembare hoezen

• Indirecte verlichting onder het  
keukenblad

• Bed achter met hoofdeinde compleet 
met indirecte LED-verlichting

TECHNIEK

• Fiat Chassis 2,3 L 140 PK
• Multimediasysteem met 2Din radio, 

luidsprekers in de cabine en  
woonruimte, navigatiesysteem,  
achteruitrijcamera 

• Hoge thermische isolatie van wanden 
en dak van EPS-polystyreenschuim, 
dak met GFK-bekleding en hagelbe-
scherming, aluminium buitenwanden, 
anti-vergeling

• Onderkant bodem met GFK-bekleding 
voor maximale bestendigheid tegen 
grind en verwering 

• 3-fase koelkast, 140 l, met automati-
sche keuze energiebron (AES)

• Afzuigkap in de keuken (niet mogelijk 
in de Emblema 509 LE en 512 in  
combinatie met het hefbed)

• 6kW verwarming en boiler met  
warmteverdeling en -geleiding door 
het hele interieur, inclusief garage  
en cabine, programmeerbaar  
digitaal bedieningspaneel

• Elektrisch systeem met automati-
sche acculader 18A, onderhoudsvrije 
hoogwaardige service accu 95A, 
bedieningspaneel met LED-display

• 100% LED verlichting
• Verswatertank binnen, 110 l, gemak-

kelijk toegankelijk voor reiniging 
en inspectie, elektrische krachtige 
dompelpomp
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909 E

909 E

KOSMO EMBLEMA  
INTEGRAAL CAMPERS

Volumineus en tot in het kleinste detail be-
studeerd. De geïntegreerde Kosmo Emblema 
biedt volop ruimte tijdens het reizen. Alleen, 
met z'n tweeën of met het hele gezin - dankzij 
de flexibele volumeverdeling heeft iedereen 
genoeg ruimte. 

• Verswatertank binnen, 110 l, gemak-
kelijk toegankelijk voor reiniging 
en inspectie, elektrische krachtige 
dompelpomp

• Afvoerleidingen met geurwerende 
sifons, vuilwatertank compleet met 
externe ventilatie

• Vuilwatertank, geïsoleerd en  
verwarmd

• Convector- en vloerverwarming 
verkrijgbaar als optie

COMFORT

• Verduisteringssysteem cabine, plissee
• Bedden achter met comfortabele 

matrassen, ademend, met stret-
chhoes, wasmachine wasbaar

• Hefbed met lattenbodem en comfor-
tabele matras, dakluik met doorzich-
tige koepel, dubbele leeslampjes, 
aflegplank en scheidingsgordijn voor 
maximale privacy

• Raam in de badkamer, verduistering 
en muggenhor

DESIGN

• Lichtmetalen 16" velgen 
• Voorruit van GFK, 1 deel, met geïnte-

greerde maxi dakluik 
• Design graphics aan buitenkant met 

spiegelende chromen elementen, 
Emblema aangepaste elementen aan 
elke kant van het voertuig voor een 
elegante en dynamische uitstraling

• Automotive koplampen en side skirts 
achter, bestaande uit meerdere 
onderdelen om reparatiewerkzaam-
heden gemakkelijker te maken 

• Hoogwaardige vlakke kaderramen 
met aluminium frame, verduisterings- 
en muggenhor

• Zitgroep met comfortabele kus-
sens, verstelbare hoofdsteunen en 
afneembare hoezen

• Indirecte verlichting onder het  
keukenblad

• Bed achter met hoofdeinde compleet 
met indirecte LED-verlichting

TECHNIEK

• Motor Fiat 2,3 L 140 PK
• Multimediasysteem met 2DIN radio, 

luidsprekers in de cabine en woon-
ruimte, navigatiesysteem, achteruit-
rijcamera 

• Hoge thermische isolatie van wanden 
en dak van EPS-polystyreenschuim, 
dak met GFK-bekleding en hagelbe-
scherming, aluminium buitenwanden, 
anti-vergeling

• Onderkant bodem met GFK-bekle-
ding voor maximale bestendigheid 
tegen grind en verwering 

• 3-fase koelkast, 140 l, met automati-
sche keuze energiebron (AES)

• Afzuigkap in de keuken
• 6kW verwarming en boiler met 

warmteverdeling en -geleiding door 
het hele interieur, inclusief garage 
en cabine, programmeerbaar digitaal 
bedieningspaneel

• Elektrisch systeem met automati-
sche acculader 18A, onderhoudsvrije 
hoogwaardige service accu 95A, 
bedieningspaneel met LED-display

• 100% LED verlichting
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KOSMO  
HALFINTEGRAAL

KOSMO  
COMPACT

Elegantie met Italiaanse inborst, intelligent 
uitgevoerd. De Kosmo low-profiles bieden 
ongeëvenaard comfort. Een klassieke camper 
die niets te wensen overlaat. Optioneel met 
opklapbed.

Veelzijdig, wendbaar en toch ruim. Het intelli-
gente ruimteconcept van de Kosmo Compact 
is een ideale metgezel voor alle reizen. Bo-
vendien kan hij zelfs door de smalle straten 
van de Italiaanse steden gaan. Optioneel met 
opklapbed.

• Afvoerleidingen met geurwerende 
sifons, vuilwatertank compleet met 
externe ventilatie

• Toilet met draaibare en uitneembare 
cassette 18 liter (vorstbestendig)

• Gascompartiment voor twee 10 kg 
flessen, stalen gasleidingen, veilig-
heidsventiel

• Toilet met draaibare en uitneembare 
cassette 18 liter (vorstbestendig)

• Gascompartiment voor twee 10 kg 
flessen, stalen gasleidingen, veilig-
heidsventiel

COMFORT

• Antikras en antivingerafdruk keuken- 
en tafelblad

• Bedden achter met lattenbodem, com-
fortabele matrassen, ademend, met 
stretchhoes, wasmachine wasbaar

• Bed met gestoffeerd hoofdeinde
• Hefbed boven de zitgroep (OPT)
• Badkamer deur als afscheiding in het 

midden van het voertuig te gebruiken 
(Kosmo 509, 509L, 512)

DESIGN

• Voorruit van GFK, 1 deel, met geïnte-
greerde maxi dakluik 

• Automotive koplampen en side skirts 
achter, bestaande uit meerdere 
onderdelen om reparatiewerkzaam-
heden gemakkelijker te maken

• Aluminium bodemplaat
• Hoogwaardige vlakke kaderramen met 

aluminium frame, verduistering en hor
• Wandkasten in glanzend wit design, 

metalen handgrepen en hoogwaardi-
ge mechanische sluitwerk

• Zitgroep met comfortabele kus-
sens, verstelbare hoofdsteunen en 
afneembare hoezen

COMFORT

• Antikras en antivingerafdruk keuken- 
en tafelblad

• Bedden achter met lattenbodem, com-
fortabele matrassen, ademend, met 
stretchhoes, wasmachine wasbaar

• Bed met gestoffeerd hoofdeinde
• Dakluik 70 × 50 cm in woongedeelte
• Uitschuifbare tafel met verlenging
• Afscheidbare douchecabine die 

gemakkelijk toegankelijk is dankzij 
de rotatie van de wastafelwand. 
Ééngreepsmengkraan, bodemplaat 
met afvoer

DESIGN

• Aerodynamische voorruit en onder-
delen in de cabine en woonkamer 
van ABS

• Automotive achterlichten en achter-
bumper, die uit 3 onderdelen bestaat

• Opbouw van ABS
• Hoogwaardige vlakke kaderramen 

met aluminium frame, verduistering 
en hor

• Designwandkasten in hoogglans wit 
met metalen handgrepen

• Zitgroep met comfortabele kus-
sens, verstelbare hoofdsteunen en 
afneembare hoezen

• Multi level indirecte verlichting in 
cabine en woonruimte

• Keukenraam-designpaneel 

TECHNIEK

• Hoge thermische isolatie van wanden 
en dak van EPS-polystyreenschuim, 
dak met GFK-bekleding en hagelbe-
scherming, aluminium buitenwanden, 
anti-vergeling

• Onderkant bodem met GFK-bekle-
ding voor maximale bestendigheid 
tegen grind en verwering na verloop 
van tijd

• 6kW verwarming en boiler met warm-
teverdeling en -geleiding door het hele 
interieur, inclusief garage en cabine, 
programmeerbaar digitaal bedie-
ningspaneel (alleen met Smart Home 
Pack)

• 3-fase koelkast, 140 l, met automati-
sche keuze energiebron (AES)

• Elektrisch systeem met automati-
sche acculader 18A, onderhoudsvrije 
hoogwaardige service accu 95A, 
bedieningspaneel met LED-display

• 100% LED verlichting
• Verswatertank binnen, 110 l, gemak-

kelijk toegankelijk voor reiniging 
en inspectie, elektrische krachtige 
dompelpomp

• Multi level indirecte verlichting  
in woon-, keuken en slaapruimte 

• Verstelbare leeslampen voor  
bedden achter 

TECHNIEK

• Hoge thermische isolatie van wanden 
en dak van EPS-polystyreenschuim, 
dak met GFK-bekleding en hagelbe-
scherming, aluminium buitenwanden, 
anti-vergeling

• Elektrische opstaptrede woonruimte
• 4kW verwarming en boiler met 

warmteverdeling en -geleiding door 
het hele interieur, inclusief garage en 
cabine

• 3-fase koelkast, 89 l (incl. vriesvak 
11 l), met automatische keuze ener-
giebron 

• Elektrisch systeem met automati-
sche acculader 18A, onderhoudsvrije 
hoogwaardige service accu 95A, 
bedieningspaneel met LED-display

• 100% LED verlichting
• Verswatertank binnen, 110 l, gemak-

kelijk toegankelijk voor reiniging 
en inspectie, elektrische krachtige 
dompelpomp

• Afvoerleidingen met geurwerende 
sifons, vuilwatertank compleet met 
externe ventilatie
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KOSMO  
ALKOOF CAMPERS

Betoverende elegantie en royale indeling. 
Kosmo's alkoofcampers bieden een geïnte-
greerd slaapgedeelte en zodoende voldoende 
ruimte voor het hele gezin en een vakantie 
met veel wooncomfort.

KOSMO  
INTEGRAAL CAMPERS

Het open en ruimtelijke concept van Kosmo 
campers is een echt huis voor onderweg. 
Lengte op maat en uitgebreide ruimtehoogte 
voor onbegrensde mogelijkheden. 

• Verswatertank binnen, 110 l, gemak-
kelijk toegankelijk voor reiniging 
en inspectie, elektrische krachtige 
dompelpomp

• Afvoerleidingen met geurwerende 
sifons, vuilwatertank compleet met 
externe ventilatie

• Toilet met draaibare en uitneembare 
cassette 18 liter (vorstbestendig)

• Gascompartiment voor twee 10 kg 
flessen, stalen gasleidingen, veilig-
heidsventiel

• 100% LED verlichting
• Verswatertank binnen, 110 l, gemak-

kelijk toegankelijk voor reiniging 
en inspectie, elektrische krachtige 
dompelpomp

• Afvoerleidingen met geurwerende 
sifons, vuilwatertank compleet met 
externe ventilatie

• Toilet met draaibare en uitneembare 
cassette 18 liter (vorstbestendig)

• Gascompartiment voor twee 10 kg 
flessen, stalen gasleidingen, veilig-
heidsventiel

COMFORT

• Antikras en antivingerafdruk  
keuken- en tafelblad

• Bedden achter met lattenbodem, com-
fortabele matrassen, ademend, met 
stretchhoes, wasmachine wasbaar

• Bed met gestoffeerd hoofdeinde
• Comfortabele binnenhoogte van  

209 cm
• Alkoofbed opklapbaar
• Groot toilet met houten meubilair, 

grote wastafelunit, raam en dakluik, 
aparte douche met thermogevormd 
interieur, scheiding door middel van 
methacrylaat deuren, ingerichte kolom, 
dakluik en uitschuifbare kapstok 

DESIGN

• Ruime Alkoof met externe ABS- 
afdekking, twee ramen, Alkoof  
met dakluik

• Automotive koplampen en side skirts 
achter, bestaande uit meerdere 
onderdelen om reparatiewerkzaam-
heden gemakkelijker te maken 

• Aluminium wieldoppen
• Hoogwaardige vlakke kaderramen 

met aluminium frame, verduistering 
en muggenhor

COMFORT

 • Antikras en antivingerafdruk keuken- 
en tafelblad

• Bedden achter met lattenbodem, com-
fortabele matrassen, ademend, met 
stretchhoes, wasmachine wasbaar

• Bed met gestoffeerd hoofdeinde
• Hefbed voor met lattenbodem en 

comfortabele matras, dakluik met 
doorzichtige koepel, dubbele lees-
lampjes, aflegplank en scheidingsgor-
dijn voor maximale privacy

• Mogelijkheid van een toilet- / dou-
chekraan door middel van de voorste 
draaiende deur en schuifdeur achter 
(909L, 912)

DESIGN

• Voorruit van GFK, 1 deel, met geïnte-
greerde maxi dakluik 

• Automotive koplampen en side skirts 
achter, bestaande uit meerdere 
onderdelen om reparatiewerkzaam-
heden gemakkelijker te maken

• Aluminium bodemplaat
• Hoogwaardige vlakke kaderraam met 

aluminium frame, verduisterings- en 
muggenhor

• Hangkastkleppen in glanzend wit 
design, metalen handgrepen en 
hoogwaardige mechanisch sluitwerk

• Wandkasten in glanzend wit design, 
metalen handgrepen en hoogwaardi-
ge mechanisch sluitwerk

• Zitgroep met comfortabele kus-
sens, verstelbare hoofdsteunen en 
afneembare hoezen

• Multi level indirecte verlichting in 
cabine en woonruimte

• Keukenraam-designpaneel 

TECHNIEK

• Hoge thermische isolatie van wanden 
en dak van EPS-polystyreenschuim, 
dak met GFK-bekleding en hagelbe-
scherming, aluminium buitenwanden, 
anti-vergeling

• Onderkant bodem in het woonge-
deelte met GFK-bekleding 

• 6kW verwarming en boiler met warm-
teverdeling en -geleiding door het 
hele interieur, inclusief Alkoof, garage 
en cabine, programmeerbaar digitaal 
bedieningspaneel (alleen met Smart 
Home Pack)

• 3-fase koelkast, 113 l, met automati-
sche keuze energiebron (AES)

• Elektrisch systeem met automati-
sche acculader 18A, onderhoudsvrije 
hoogwaardige service accu 95A, 
bedieningspaneel met LED-display

• 100% LED verlichting

• Zitgroep met comfortabele kus-
sens, verstelbare hoofdsteunen en 
afneembare hoezen

• Multi level indirecte verlichting in 
cabine en woonruimte

• Keukenraam-designpaneel 

TECHNIEK

• Hoge thermische isolatie van wanden 
en dak van EPS-polystyreenschuim, 
dak met GFK-bekleding en hagelbe-
scherming, aluminium buitenwanden, 
anti-vergeling

• Onderkant bodem met GFK- 
bekleding voor maximale bestendig-
heid tegen grind en verwering  
na verloop van tijd

• 6kW verwarming en boiler met 
warmteverdeling en -geleiding door 
het hele interieur, inclusief garage 
en cabine, programmeerbaar digitaal 
bedieningspaneel (alleen met Smart 
Home Pack)

• 3-fase koelkast, 140 l, met automati-
sche keuze energiebron (AES), met 
gespiegelde donkere afdekking, extern 
inspectierooster

• Elektrisch systeem met automati-
sche acculader 18A, onderhoudsvrije 
hoogwaardige service accu 95A, 
bedieningspaneel met LED-display
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KOSMO 
INRICHTINGEN

KOSMO F510 ALKOOF KOSMO 909 INTEGRAAL

KOSMO 909LKOSMO COMPACT 5 INTEGRAALCOMPACT KOSMO 912KOSMO COMPACT 9 INTEGRAALCOMPACT

KOSMO EMBLEMA 209EKOSMO 209 HALFINTEGRAALHALFINTEGRAAL KOSMO EMBLEMA 509EKOSMO 509 HALFINTEGRAALHALFINTEGRAAL

KOSMO EMBLEMA 509LEKOSMO 509L HALFINTEGRAALHALFINTEGRAAL KOSMO EMBLEMA 512EKOSMO 512 HALFINTEGRAALHALFINTEGRAAL
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HEEFT U DE JUISTE VLOER BEDEKKING  
GEVONDEN? PAS HET NAAR EIGEN  
SMAAK AAN!
Lees meer over uw favoriete model Laika

KOSMO EMBLEMA 909E INTEGRAAL KOSMO EMBLEMA 909LE INTEGRAAL

KOSMO EMBLEMA 912E INTEGRAAL
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ECOVIP

Italiaans vakmanschap kan prachtig ogen. En technisch gezien 
indruk maken. De Ecovip serie maakt al sinds 1992 deel uit 
van het Laika assortiment en zal u en uw familie decennia lang 
overtuigen. Met uitstekende technologie en een onvergetelijke 
mix van schoonheid, comfort en avontuur.

ONZE NIEUWE KLASSIEKERS

ECOVIP 57



L3009

WAT ECOVIP 
UNIEK MAAKT

Verrassingen worden gevolgd door geweldig enthousiasme.  
De nieuwe Ecovip opent de deur naar de wereld en prikkelt de 
zinnen. Voor lange of spontane reizen, met z'n tweeën of met 
z'n allen. De mogelijkheden zijn zo eindeloos als de Toscaanse 
heuvels.

Het hoogwaardige interieur is geïnspireerd op de 
elegantie van Italiaanse meubelen. Met perfect vloeien-
de vormen en gebogen oppervlakken en met verfijnde 
details. Zo kunnen de kasten aan beide zijden worden 
uitgetrokken.

Elegantie  
en intelligentie. 
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L3009

L3009

L3009

L3009

De verwarmde en verlichte dubbele vloer houdt de 
warmte vast en fungeert tevens als ideale opslagruim-
te. Toegankelijk van buiten en van binnen.

De gezellige, gelijkvloerse woonkamer loopt door tot 
aan de achterste slaapkamer zonder treden en zorgt 
voor een luxueus woongevoel.

De extra brede hoogwaardige carrosseriedeur is  
bijzonder uitnodigend met een aangename ingang.  
Er is ook een elektrische opstap en een centrale ver-
grendeling met afstandsbediening. Een muskietennet 
en verduisteringsgordijnen garanderen een diepe, 
verfrissende slaap.

Uw reis  
begint hier.

De lage laadkant van de garage biedt de mogelijkheid 
om eenvoudig tot 250 kg te laden en te lossen. Zo kunt 
u alles meenemen wat u nodig heeft om uw reis onver-
getelijk te maken.

Onbegrensde  
mogelijkheden.

Alles waar  
u het nodig heeft.

Een traploze  
vloer.

ECOVIP 61ECOVIP 60





L3009

WOONRUIMTE

Een leefruimte naar het voorbeeld van een stijlvolle 
woonruimte. De Ecovip biedt met een kamerhoogte 
van 205 cm veel ruimte voor dromen. Bij het ontwerp is 
veel nadruk gelegd op elegantie. De goed gestoffeerde 
stoelen zorgen ervoor dat het woongedeelte uw nieuwe 
lievelingsplek wordt, ongeacht of de reis naar woeste 
kusten of zacht glooiende landschappen leidt.

Ruimte voor  
ontspanning.

ECOVIP



L3009

L3009
L3009

De pracht van het interieur van de Ecovip 
overtuigt op het eerste gezicht. Het bijzon-
dere zit hem echter in de details.
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L3019
L3019

KEUKEN

Lekker eten is een belangrijk bij elke reis. De Ecovip 
keuken biedt hiervoor de allerbeste voorwaarden met 
een ruime kookplaat, verchroomd stalen onderdelen en 

een grote spoelbak. Er is voldoende opbergruimte voor 
verse groenten of uw favoriete keukengerei.  
Geef nieuwe dimensies aan uw passie voor koken

Ontworpen met liefde.
Met liefde gekookt.

Het ontwerp biedt een soepele 
overgang van de woonruimte naar de 
keuken.
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L3009

L3019

De indirecte verlichting belicht de hele 
ruimte en zorgt voor een aangename 
sfeer. Warme zomeravonden komen 
hier perfect tot hun recht.

71ECOVIP



L3009

SLAAPZONE

Elke nacht is een droom in het Ecovip-slaapgedeelte. 
De natuurlijke latex matras met lattenbodem zorgt 
voor een ideaal ligcomfort. Er is voldoende opbergruim-
te voor orde en een indirect belichtingsconcept zorgt 

voor een ontspannen sfeer. Over het geheel genomen 
is de ruimte een ideaal toevluchtsoord om te lezen, een 
filmavond te houden of gewoon te ontspannen.

De grote ramen zorgen voor de weids-
heid van het landschap direct in het 
slaapgedeelte.

Luxe met een 
breed perspectief.
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L3009

L3009

BADKAMER

Altijd vers.

De Ecovip verzoent elegantie en welzijn zo moeiteloos 
dat ze één worden. De douche, de grote wastafel en de 
talrijke kasten en opbergruimtes overtreffen alle ver-
wachtingen van comfort. 

Verfijnd Italiaans design met praktische details, zodat 
alle belangrijke spullen altijd precies daar zijn waar u ze 
nodig heeft.
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COMPROMISLOZE  
KWALITEIT.

Woonwereld Bari en meubeldecor 
Rovere Moka

De Ecovip modellen vertonen veel verschillende uitvoe-
ringen en groottes. U kunt kiezen wat het beste bij u 
past. Een combinatie van warm houtdesign met kope-
ren details zorgt voor een zinnenprikkelend geheel.

RUGKUSSEN EN VERSIERINGSKUSSEN

WOONWERELD

Toscana & Arno serie

Lazio & Adda

Sardegna & Pesa

Liguria & Adda

VIP Club

Sicilia & Reno

Veneto & Piave

Umbria & Elsa

Bari serie Udine kunstleer VIP Club echt leer

MATERIALEN EN 
COMBINATIES 

MEUBELDECOR

Rovere Moka serie Pero Toscano

Meubeldecor

Woonwereld

Rugvulling

Sierkussen
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ECOVIP  
HALFINTEGRAAL

ECOVIP  
INTEGRAAL CAMPERS

De Ecovip low-profile combineert alle eigen-
schappen die de Laika kenmerken. Exclusief 
Italiaans design met technische highlights. 
Dankzij de binnenhoogte van 205 cm biedt 
het voldoende ruimte voor uw droomreis.

Kenmerkend voor Ecovip campers is niet 
alleen het ongeëvenaarde exterieur- en inte-
rieurdesign, maar ook de perfecte isolatie. 
Het zorgt voor ideale temperaturen en een 
perfect comfort van het begin van de zomer 
tot het einde van de herfst.

• Verwarmingsinstallatie met geka-
naliseerde warme lucht van 6 kW 
met geïntegreerde boiler en digitaal 
programmeerbaar bedieningspaneel, 
geoptimaliseerde prestaties en met 
perimetrale verspreiding in alle ruimte 
van het voertuig (meet Smart Home 
Pack), inclusief in de bestuurdersca-
bine, dubbele vloer, tanks en garage 
aan de achterkant

• Convectorverwarming en warmtewisse-
laar in koppeling verkrijgbaar als optie

• Elektrische installatie van de nieuw-
ste generatie met CI-BUS technolo-
gie, plaats voor twee geïntegreerde 
serviceaccu's in de dubbele vloer, 
eenvoudig toegankelijk, digitaal 
bedieningspaneel met program-
meerbaar en multifunctioneel LCD- 
kleurenscherm

• Volledig antivries-waterinstallatie: 
vers- en vuilwatertank in de dub-
bele vloer, extra beschermd door 
een geïsoleerde en verwarmde 
polyurethaan omhulling, eenvoudig 
toegankelijk en demonteerbaar als 
dat nodig is

• Drukwaterpomp met expansievat in 
een afgeschermde en verwarmde 
ruimte die toegankelijk is vanuit de 
garage achter

• Elektrische afvoer voor afvalwater  
in de garage achter

• Verwarmingsinstallatie met geka-
naliseerde warme lucht van 6 kW 
met geïntegreerde boiler en digitaal 
programmeerbaar bedieningspaneel 
(meet Smart Home Pack), geoptimali-
seerde prestaties en met perimetrale 
verspreiding in alle ruimte van het 
voertuig, inclusief in de bestuurders-
cabine, dubbele vloer, tanks en garage 
aan de achterkant

• Convectorverwarming en warmtewisse-
laar in koppeling verkrijgbaar als optie

• Elektrische installatie van de nieuwste 
generatie met CI-BUS technologie, 
plaats voor twee geïntegreerde 
serviceaccu's in de dubbele vloer, 
eenvoudig toegankelijk, digitaal bedie-
ningspaneel met programmeerbaar en 
multifunctioneel LCD-kleurenscherm

• Volledig antivries-waterinstallatie: 
drinkwatertank en tank voor het op-
vangen van afvalwater in de dubbele 
vloer, extra beschermd door een ge-
isoleerde en verwarmde polyurethaan 
omhulling, eenvoudig toegankelijk en 
demonteerbaar als dat nodig is

• Drukwaterpomp met expansievat in 
een afgeschermde en verwarmde 
ruimte die toegankelijk is vanuit de 
garage achter

• Elektrische afvoer voor afvalwater in 
de garage achter

COMFORT

• TV-vak voor LCD/LED screen tot 32” 
• Elektrisch opklapbed (opt) met 

leeslamp en USB-stopcontacten, 
hoogwaardig matras, lattenbodem en 
beschermingsnet

• Banken met variabele opbergruimte 
met mogelijkheid om het inhoud van 
de opbergruimte te combineren met 
dat van de dubbele vloer, zodat er 
hoge voorwerpen in kunnen worden 
opgeborgen

DESIGN

• Monoblock glasvezel front en hoog-
waardige geisoleerde en verwarmde 
woonruimte /cabineverbinding

• Achterwand met automotive design 
en LED-lichtbundels en dynamische 
richtingaanwijzers 

• Plafond geïsoleerd/bekleed met 
elegant Laika-Iso-Deluxe materiaal

COMFORT

• TV-vak voor LCD/LED screen tot 32” 
• Hefbed volledig geïntegreerd in de 

lijn van de hangkasten, met latten-
bodem, matras van hoge kwaliteit, 
perimeter gordijn, verstelbare 
leeslampjes, USB-aansluitingen voor 
het opladen van mobiele appara-
ten, dakluiken, speciaal opbergvak, 
verwarming, intern scheidingsgordijn 
voor privacy en meervoudig verlich-
tingssysteem om de verlichting zelfs 
vanaf het bed te bedienen

• Banken met variabele opbergruimte 
met mogelijkheid om het inhoud van 
de opbergruimte te combineren met 
dat van de dubbele vloer, zodat er 
hoge voorwerpen in kunnen worden 
opgeborgen

DESIGN

• Monoblock glasvezel front met automo-
tive design, panoramische voorruit, 
ruime motorkap voor makkelijke en 
veilige toegang tot de mechanische on-
derdelen, vulmond ruitenwisservloeistof 
verlengd naar de buitenkant, exclusieve 
radiatorgrill, DRL-LED-lampen

• Achterwand met automotive design 
en LED-lichtbundels en dynamische 
richtingaanwijzers 

TECHNIEK

• Wanden en dak met polyurethaan 
frame, uitstekende isolatie van geëx-
trudeerd polystyreenschuim (XPS), 
antihagel-dak van glasvezel, wanden 
van antivergelingsaluminium

• Verwarmde en verlichte dubbele 
bodem, met warmteopslagfunctie, 
toegankelijk van buiten en van bin-
nen, voor technische installaties en 
opbergvakken 

• Maxi koelkast van 140 of 160 l (afhan-
kelijk van het model, behalve Ecovip 
L2009/H2109) compleet met apart 
vriesvak en automatische selectie van 
de energiebron

• Serviceluiken aan de buitenkant met 
nieuwe kozijnen compleet met ver-
zonken scharnieren, nieuwe autoslo-
ten, panelen met dezelfde isolatie als 
die van de wanden en het dak.

• Hoogwaardig, volledig LED-verlich-
tingssysteem met meerdere niveaus 
met meervoudige en dimmerbe-
diening, met directe en indirecte 
lichtbronnen die elk gebied van het 
passagierscompartiment bestrijken, 
inclusief instaptrede, garderobekast, 
kasten, garage en dubbele bodem

• Perfect verwarmde bestuurderscabi-
ne aan de rand met speciale vertak-
kingen van het centrale systeem

TECHNIEK

• Wanden en dak met polyurethaan 
frame, uitstekende isolatie van geëx-
trudeerd polystyreenschuim (XPS), 
antihagel-dak van glasvezel, wanden 
van antivergelingsaluminium 

• Verwarmde en verlichte dubbele bodem, 
met warmteopslagfunctie, toegankelijk 
van buiten en van binnen, voor techni-
sche installaties en opbergvakken 

• Maxi koelkast van 140 of 160 l (afhan-
kelijk van het model, behalve Ecovip 
L2009/H2109) compleet met apart 
vriesvak en automatische selectie van 
de energiebron

• Serviceluiken aan de buitenkant met 
nieuwe kozijnen compleet met verzon-
ken scharnieren, nieuwe autosloten, 
panelen met dezelfde isolatie als die 
van de wanden en het dak

• Hoogwaardig, volledig LED-verlich-
tingssysteem met meerdere niveaus 
met meervoudige en dimmerbediening, 
met directe en indirecte lichtbronnen 
die elk gebied van het passagierscom-
partiment bestrijken, inclusief instap-
trede, garderobekast, kasten, garage 
en dubbele bodem
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ECOVIP 
INRICHTINGEN

ECOVIP L4009DS HALFINTEGRAAL ECOVIP L4012 HALFINTEGRAAL

ECOVIP L4012DSECOVIP L2009 HALFINTEGRAALHALFINTEGRAAL ECOVIP H2109ECOVIP L3009 INTEGRAALHALFINTEGRAAL

ECOVIP H3109ECOVIP L3010 INTEGRAALHALFINTEGRAAL ECOVIP H3110ECOVIP L3019 INTEGRAALHALFINTEGRAAL

ECOVIP H3119ECOVIP L3412DS INTEGRAALHALFINTEGRAAL ECOVIP H3512DSECOVIP L4009 INTEGRAALHALFINTEGRAAL
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ECOVIP H4109 INTEGRAAL ECOVIP H4109DS INTEGRAAL

ECOVIP H4112 ECOVIP H4112DSINTEGRAAL INTEGRAAL

HEEFT U DE JUISTE VLOER BEDEKKING  
GEVONDEN? PAS HET NAAR EIGEN  
SMAAK AAN!
Lees meer over uw favoriete model Laika
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KREOS

Het gamma wordt vervolledigd met de Kreos reeks. De vraag 
naar esthetiek, luxe in afwerking en state-of-the-art technologie 
bundelen zich tot het ultieme pakket: een elegante, stijlvolle, 
veelzijdige camper, vol rijcomfort en verfijnd design. Italië op 
zijn best.

ONZE TOPMODELLEN

KREOS 89



WAT KREOS 
UNIEK MAAKT

Een nieuwe reis schept duizend nieuwe perspectieven. Alles is 
anders, en toch wordt u omringd door iets wat u thuis noemt. We 
brengen werelden met elkaar in contact en combineren hun beste 
eigenschappen. Het nieuwe, het vertrouwde, omgeven door de 
pijlers van de Italiaanse levensstijl.

Een echt  
ruimtewonder.

Een diepe laaddrempel biedt alles wat u nodig heeft 
voor de reis en zorgt voor meer stabiliteit. Zo heeft 
u gemakkelijk toegang tot alles wat een reis naar het 
hoogste niveau brengt.
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De vloer van de Kreos is doorlopend en heeft 
geen treden.

Comfort  
als basis.

Een goede  
ontvangst.

Wanneer de camper van op afstand wordt ontgrendeld, 
gaat de buiten- en binnenverlichting aan en wordt het 
opstapje automatisch uitgeschoven.

Dubbele  
afwerking.

De ruime dubbele vloer met een bruikbare hoogte tot 
37,5 cm is verlicht, verwarmd en aan beide zijden toe-
gankelijk, en is bekleed met GFK.

Alles in één  
oogopslag.

Met het digitale on-board en bedieningspaneel heeft u 
altijd goed overzicht. Het display is gebruiksvriendelijk 
en eenvoudig in gebruik.

KREOS 93KREOS 92





8009

WOONRUIMTE

Het hart van de Kreos is het woongedeelte met een ka-
merhoogte van 210 cm. Een intelligente indeling schept 
niet alleen visueel veel ruimte, maar ook voldoende 

bewegingsvrijheid voor iedereen die u vergezelt op uw 
reis. De wereld wacht op u.

Natuurlijke lichtbronnen, 
indirecte verlichting.

De vouwdeur tussen het woon- en slaap-
gedeelte dient als scheidingswand. 
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7009

8012

Het Kreos interieur is voorzien van 
uiterst comfortabele kussens en stof-
feringen. U zult er wat langer van willen 
genieten.
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5010

De keuken van de Kreos-serie mag er beslist wezen! 
Curvy elementen, ergonomische vormen en het grote 
aanrecht van hoogwaardig 'Corian Soft Touch' worden 
zacht geaccentueerd met indirect licht. Een plek met 
talrijke bijzonderheden die mensen ertoe aanzetten om 
graag iets nieuws proberen. Met verse ingrediënten, 
uitgekiende recepten en een vleugje liefde creëert u 
een magische sfeer voor lange avonden.

KEUKEN

Voor alles wat u altijd  
al wilde koken.
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8009
8009

Vaatwerk en alle benodigdheden kun-
nen gemakkelijk worden opgeborgen in 
de ingebouwde lades en kasten.
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8012

8012

SLAAPZONE

Een slaapkamer met sterrenhemel uitzicht. En dit is 
nog maar het begin. De Kreos-serie zorgt namelijk voor 
een geweldige sfeer met luxe verlichting en achter-

grondverlichting in de hoeken. Een ruime, lichte kamer 
en materiaal waar dromen van gemaakt zijn. 

Een optimaal benutte ruimte met vol-
doende opslagmogelijkheden en veel 
aanpasbare ruimtes.

Ruime luxe.
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8009

8009

BADKAMER

Uw Italiaanse 
badhuis.

De badkamer is een andere ruimte voor ontspanning. 
Een grote, aparte douche met dubbele afvoer en witte 

en blauwe lichteffecten zorgen voor allround comfort.

108KREOS



UITZONDERLIJKE  
KWALITEITSMATERIALEN.

Woonwereld Firenze en meubeldecor  
Noce Italiano

De modellen van de Kreos-serie combineren een don-
kere houtlook met lichte elementen, wat een uitgeba-
lanceerd kleurenconcept oplevert. Het ontwerp kan 
desgewenst op maat worden aangepast en gevarieerd 
qua grootte en vorm. Voor een huis op wielen als een 
passend vervolg op uw levensstijl. 

MATERIALEN EN 
COMBINATIES

WOONWERELD MEUBELDECOR

Firenze kunstleer Noce Italiano

OPTIONELE WOONWERELDEN

Udine kunstleer VIP Club echt leerAlba Noto
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KREOS 5000 
HALFINTEGRAAL

KREOS 7000  
INTEGRAAL CAMPERS

De Kreos-serie voorziet ook in de low-profile 
versie in alle wensen. Goed gecombineerde 
eigenschappen en technische hoogstandjes ken-
merken deze serie tot een model van topklasse, 
waarbij comfort en elegantie voorop staan.

Het ruimteconcept van het grotere model 
in de Kreos-serie oogt open en gezellig. Het 
interieurconcept oogt open en gezellig. Hier 
is voldoende ruimte voor al uw ideeën, denk-
beelden en dromen. De Kreos 7000 heeft een 
Fiat AL-KO chassis.

• Wand- en dakconstructie van pol-
yurethaan, hoge thermische isolatie 
van geëxtrudeerd polystyreenschuim 
XPS, dak met GFK-bekleding en 
hagelbescherming, aluminium buiten-
wanden, anti-vergeling

• Hoogwaardige geoptimaliseerde 
convectorverwarming, exclusief 
voor Laika, met stralingselementen 
die in alle delen van het voertuig 
zijn gepositioneerd om maximaal 
comfort onder alle omstandigheden 
te garanderen, met certificering door 
kamertests 

• Volledig vorstbeveiligd watersysteem
• Grotere watertank geplaatst op 

verwarmde panelen 
• Watersysteem gemakkelijk toegan-

kelijk vanuit de garage achterin voor 
alle inspecties-, schoonmaak- en 
onderhoudswerkzaamheden

• Indirecte verlichting op meerdere 
niveaus in woonkamer, keuken en 
slaapkamer (boven en onder de 
hangkasten en op de vloer) om een 
aangename sfeer te creëren

• Garage met een laadvermogen 
van 250 kg, verlaagd, verwarmd 
en geïsoleerd laadvlak, met twee 
grote luiken, vloer geïsoleerd, 12V, 
230V stopcontacten en TV, dubbele 
LED-verlichting, kapstokstang met 
schuifringen, bevestigingsrails met 
ringen, twee opbergnetten 

COMFORT

• Comfortabele binnenhoogte van 210 cm 
voor maximale luchtigheid

• Opbouwdeur Premium met twee-
puntssluiting met afstandsbediening, 
raam, verduisteringssysteem, opberg-
vak en schuifhordeur

• „Laika Welcome Home System“: 
elektronisch systeem met afstands-
bediening, activering van de opstap, 
inschakelen van de buitenverlichting bij 
geactiveerde centrale vergrendeling

• Dubbele lichtschakelaar in de badka-
mer: binnen en buiten

• Douche XL, hoogte 200 cm, met 
interne witte/blauwe LED-verlichting, 
dubbele afvoer, houten douchevlonder, 
droogrek stang, huiselijke douchedeur 
fumé met verchroomde profielen

DESIGN

• Cabine en bumper in kleur zilver 
metallic

• Exclusief exterieurdesign met 
LED-achterlichten en koplampen, 
inclusief chromen afwerking

• Side skirts van gepoedercoat alumi-
nium met maxi luiken voor de externe 
toegang tot de dubbele bodem en 
gasstop zuigers

• Grote wandkasten met exclusieve, 
hoogwaardige mechanisch sluitwerk 
en indirecte binnenverlichting

• Zitgroep met comfortabe kussens, 
afneembare hoezen, verstelbare 
hoofdsteunen en indirecte verlichting

• Mogelijkheid tot persoonlijke aan-
passing met opklapbed boven het 
woongedeelte en/of achterste bed 

• TV-vak voor een LED screen met 
uitschuifbaar- en in hoogte ver-
stelbaar systeem voor een perfect 
zicht zowel vanuit de woonkamer als 
vanuit het hefbed 

• Toilet met houten meubelen, spiegel-
kasten, raam- en dakluiken

TECHNIEK

• AL-KO chassis met breedspoor ach-
teras en verzwaarde vering achter

• Dubbele vloer met volledige GFK- 
afdekking en isolatie, verwarmde en 
verlichte tussenruimte met externe 
en interne toegang tot de vloer

• Grote 160 l, 3-fase koelkast met  
automatische keuze energiebron 

• Gasoven

• Hoogwaardige geoptimaliseerde 
convectorverwarming, exclusief 
voor Laika, met stralingselementen 
die in alle delen van het voertuig 
zijn gepositioneerd om maximaal 
comfort onder alle omstandigheden 
te garanderen, met certificering door 
kamertests

• Modern, elektronisch bedie-
ningspaneel met kleurendisplay en 
touch screen funktie

• Volledig vorstbeveiligd watersysteem
• Grotere watertank geplaatst op 

verwarmde panelen 
• Watersysteem gemakkelijk toegan-

kelijk vanuit de garage achterin voor 
alle inspecties-, schoonmaak- en 
onderhoudswerkzaamheden

• Garage met een laadvermogen 
van 250 kg, verlaagd, verwarmd 
en geïsoleerd laadvlak, met twee 
grote luiken, vloer geïsoleerd, 12V, 
230V stopcontacten en TV, dubbele 
LED-verlichting, kapstokstang met 
schuifringen, bevestigingsrails met 
ringen, twee opbergnetten 

COMFORT

• Bestuurdersdeur met dubbele 
vergrendeling, veiligheidsslot in ge-
opende positie, markeringslichten en 
indirecte verlichting

• Opbouwdeur Premium met twee-
puntssluiting met afstandsbedie-
ning, raam, verduisteringssysteem, 
opbergvak en schuifhordeur

• „Laika Welcome Home System“: 
elektronisch systeem met afstands-
bediening, activering van de opstap, 
inschakelen van de buitenverlichting bij 
geactiveerde centrale vergrendeling 

• Multi level indirecte verlichting in 
woon-, keuken en slaapgedeelte om 
een aangename sfeer te creëren 

•  Twee grote panorama-dakluiken 
(95 × 65 cm) in woon- en slaapge-
deelte achter

DESIGN

• Monoblock glasvezel front met 
automotive design, ruime motorkap 
voor makkelijke en veilige toegang 
tot de mechanische onderdelen en 
aluminium grille

• Achterwand met automotive design 
en LED-lichtbundels en dynamische 
richtingaanwijzers 

 • Side skirts van gepoedercoat alu-
minium maxi luiken voor de externe 
toegang tot de dubbele bodem en 
gasstop zuigers

• Plafond geïsoleerd/bekleed met 
elegant Laika-Iso-Deluxe materiaal

 • TV-compartiment in het woonge-
deelte, geschikt voor een TV 32" 
verborgen, (TV optioneel)

TECHNIEK

• AL-KO chassis met breedspoor ach-
teras en verzwaarde vering achter

• Elektrische opstap met akoestische 
waarschuwing bij draaiende motor 
en direct vanuit het dashboard te 
bedienen

• Dubbele vloer met volledige GFK-af-
dekking en isolatie, verwarmde en 
verlichte tussenruimte met externe 
en interne toegang tot de vloer

• Grote 160 l, 3-fase koelkast met au-
tomatische keuze energiebron High 
Performance Cooler Technologie

• Gasoven
• Wand- en dakconstructie van pol-

yurethaan, hoge thermische isolatie 
van geëxtrudeerd polystyreenschuim 
XPS, dak met GFK-bekleding en 
hagelbescherming, aluminium buiten-
wanden, anti-vergeling
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KREOS 8000 
INTEGRAAL CAMPERS

De Kreos 8000 is ruim en technologisch 
geavanceerd en behoort tot een klasse apart. 
Zowel binnen als buiten is aandacht voor de-
tail aanwezig. Gebouwd op een Iveco basis.

KREOS 
INRICHTINGEN

Lees meer over  
uw favoriete model  
Laika.

KREOS 5009 HALFINTEGRAAL

KREOS 5010 HALFINTEGRAAL KREOS 7009 INTEGRAAL

KREOS 7012 INTEGRAAL KREOS 8002 INTEGRAAL

KREOS 8009 INTEGRAAL KREOS 8012 INTEGRAAL

• Grote 160 l, 3-fase koelkast met auto-
matische keuze energiebron (AES), HPC 
("High Performance Cooler" systeem)

• Gasoven
• Wand- en dakconstructie van pol-

yurethaan, hoge thermische isolatie 
van geëxtrudeerd polystyreenschuim 
XPS, dak met GFK-bekleding en 
hagelbescherming, aluminium buiten-
wanden, anti-vergeling

• Hoogwaardige geoptimaliseerde 
convectorverwarming, exclusief voor 
Laika, met stralingselementen die in 
alle delen van het voertuig zijn geposi-
tioneerd om maximaal comfort onder 
alle omstandigheden te garanderen, 
met certificering door kamertests 

• Modern, elektronisch bedie-
ningspaneel met kleurendisplay en 
touch screen funktie

• Volledig vorstbeveiligd watersysteem
• Buitendouche, (warm/koud water)  

in de garage
• Elektrische aftapkraan voor vuilwatertank
• Garage met een laadvermogen van 

350 kg, verlaagd, verwarmd en geïso-
leerd laadvlak, met twee grote luiken 
met "Easy Lock" sloten, geïsoleerde 
ondervloer en bodem bedekt met 
afwasbaar ABS, afvoer voor water, 
stopcontacten 12 V, 230 V en voor 
TV, dubbele LED verlichting, kapstok-
stang met schuifringen, bevestigings-
balken met verstelbare ringen 

COMFORT

• Dubbele autodeur in de bestuur-
derscabine met dubbele beglazing, 
veiligheidsslot in geopende positie, 
markeringslichten en instapverlich-
ting, elk uitgerust met een elektri-
sche opstap met automatische trede 
voor in en uitstappen (8009 en 8012)

• Opbouwdeur Premium (XL voor 
Kreos 8009 en 8012) met twee-
puntssluiting met afstandsbedie-
ning, raam, verduisteringssysteem, 
opbergvak en schuifhordeur

• „Laika Welcome Home System“: 
elektronisch systeem met afstands-
bediening, activering van de opstap, 
inschakelen van de buitenverlichting bij 
geactiveerde centrale vergrendeling 

• Dimbaar verlichtingssysteem en, 
met Kreos 8009 en 8012, met de 
mogelijkheid van onafhankelijke 
regeling van de kleurtemperatuur van 
de verlichting (warm licht - koud licht) 
via afstandsbediening

•  Twee maxi panorama-dakluiken 
(95 × 65 cm) in woon- en slaapge-
deelte achter 

DESIGN

• Monoblock glasvezel front met 
automotive design, ruime motorkap 
voor makkelijke en veilige toegang 
tot de mechanische onderdelen en 
aluminium grille

• Achterwand met automotive design 
en LED-lichtbundels en dynamische 
richtingaanwijzers 

• Side skirts van gepoedercoat alu-
minium maxi luiken voor de externe 
toegang tot de dubbele bodem en 
gasstop zuigers

• Plafond geïsoleerd/bekleed met 
elegant Laika-Iso-Deluxe materiaal

• TV-compartiment in het woonge-
deelte, geschikt voor een TV 32" 
verborgen, (TV optioneel)

TECHNIEK

• Iveco Daily 70 C 18, AdBlue, Euro VI, 
180 PK (Kreos 8002: Iveco Daily 50 C 
16, AdBlue, Euro VI, 160 PK)

• Bestuurderscabine volledig thermisch 
en akoestisch geïsoleerd vanaf de 
motorruimte en verwarming zelfs 
boven het dashboard

• Dubbele vloer met GFK-afdekking 
en isolatie, verwarmde en verlichte 
tussenruimte met externe en interne 
toegang tot de vloer

117116 KREOSKREOS

769 cm 2 (+2 +1)

769 cm 2 (+2 +1) 796 cm 4 (+1)

796 cm 4 (+1) 799 cm 4 (+1)

829 cm 4 (+1) 829 cm 4 (+1)
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TRADITIE & AMBACHT

De voorliefde voor schoonheid en 
traditioneel vakmanschap hebben 
altijd al kunstwerken van grote 
waarde voortgebracht in Tosca-
ne. De door Laika gehanteerde 
handelstechnologie komt ook 
voort uit een eeuwenoude traditie 
van origineel Toscaans vakman-
schap. De wortels van het echte 
vakmanschap, dat door de eeuwen 
heen van generatie op generatie 
is doorgegeven, zijn in elke hoek 
van Toscane te vinden: Smeedij-
zer, keramiek, wol, kant en zijde, 
maar ook hout- en leerbewerking 
zijn slechts enkele van de schatten 
die deze regio te bieden heeft. De 
Toscaanse houtbewerking gaat 
terug tot de 14e eeuw: de productie 
van wijnvaten, het timmeren van 
meubels en het maken van violen. 

Alle sectoren hebben hun ambacht 
in de loop der jaren en decennia 
verfijnd, waardoor Toscane een 
echt middelpunt voor houtbewer-
king en de productie van meubels is 
geworden. Florence werd de maat 
van alle dingen in Europa op het ge-
bied van houtbewerking, met name 
tijdens de Renaissance. Meubel-
makers die zich vooral toelegden 
op de verwerking van hoogwaar-
dige materialen, zoals ebbenhout, 
notenhout en olijfwortels, werden 
ware meesters in de productie 
van hoogwaardige meubelen. Al 
eeuwenlang is deze unieke traditie 
in stand gehouden en van generatie 
op generatie overgeleverd. In San 
Casciano in de Val di Pesa kan men 
nog steeds de traditionele, familiale 
werkplaatsen bezoeken en de origi-

Laika werd opgericht in 1964 en heeft 
alle campers in San Casciano in Val di 
Pesa, Italië, zonder uitzondering vanaf 
de eerste dag geproduceerd. 

Hartstocht en precisie 
onderscheiden een echte Laika 
van een gewone camper.

nele Toscaanse houtsnijkunst van 
dichtbij meemaken. Zelfs moderne, 
Toscaanse fabrikanten vertrou-
wen op de jarenlange ervaring en 
overlevering van hun voorouders 
bij de productie van innovatieve en 
praktische meubelen. Een camper 
is een huis op wielen. Daarom is de 
samenstelling en montage van de 
meubelen des te belangrijker. Hij 
moet bestand zijn tegen trillingen 
en rijbewegingen en toch flexibel 
zijn bij temperatuurschommelin-
gen of schokken. Laika-campers 
worden vervaardigd met dezelfde 
zorg waarmee een meubelma-
ker zijn meubelen bouwt en met 
dezelfde gedrevenheid voor detail. 
Deze hartstocht en precisie onder-
scheiden een echte Laika van een 
gewone camper.
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La Dolce  
Vita

Ontdek Italië  
met Laika

Men zegt dat de beste reisgidsen voor een nieuwe 
locatie de lokale bevolking zelf is. Dit geldt vooral in 
Toscane, waar de hartelijkheid en de gastvrijheid van 
de bewoners de weerspiegeling zijn van de harmonie  

en de mildheid van de prachtige landschappen. Al  
eeuwenlang geïnspireerd door kunst en dromen. En  
wie zou een betere gids kunnen zijn in deze prachtige 
regio dan Laika, uw local in Toscane. 
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Laika volgt u door middeleeuwse dorpen en oude abdijen en 
ontdekt samen met u het Toscaanse Dolce Vita... en zijn wijnen. 

Abdij van San Galgano
Siena
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Onze reis begint bij de abdij van 
San Galgano, een cisterciënzerab-
dij die in 1218 in Chiusdino werd 
gebouwd. Chiusdino ligt ongeveer 
30 km ten zuidwesten van Siena. 
De geschiedenis van San Galgano, 
waarnaar de kerk is vernoemd, 
vertoont sterke gelijkenissen met 
de verhalen van middeleeuwse 
ridders: na een uitbundig leven 
had San Galgano een plotselinge 
verlichting die hem ertoe bracht 
zich terug te trekken in een kluize-
naarsleven. 

Het hoogtepunt van deze veran-
dering vond plaats op kerstdag in 
1180, toen San Galgano zijn zwaard 
in een rots stampte om er een 
kruis van te maken. Het zwaard 

dat in de rotsen steekt, is nu nog 
steeds te zien. 

Maar wat de abdij van San Galgano 
bijzonder indrukwekkend en spec-
taculair maakt, is dat er geen dak 
en vloer is: U kunt over het gazon 
lopen door de oude gotische bogen 
en u hoeft alleen maar naar boven 
te kijken om de hemel te zien.

Deze magische plek werd gekozen 
als decor voor verschillende grote 
films, waaronder 'Nostalghia' van 
Andrej Tarkovski en 'The English 
Patient' van Anthony Minghella. 
Ook zijn er in de loop der jaren 
talloze concerten gegeven op deze 
pittoreske locatie. 

Wijnen die u niet mag  
missen: Brunello di  
Montalcino, Montecucco  
Sangiovese.
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Monteriggioni
Siena
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U bereikt Monteriggioni, een ech-
te parel van Toscane, in minder 
dan een uur van Chiusdino via de 
weg 73b. 

Dit middeleeuwse dorp gelegen op 
de Via Francigena is omgeven door 
een opvallende ringmuur die de 
charme en de sfeer van het verle-
den bewaart. 

Het unieke karakter van Monterig-
gioni inspireerde ook Dante, die de 
torens van het dorp vergeleek met 
vreselijke en dreigende reuzen in 
zijn 'Inferno'. Naast de indrukwek-
kende ringmuur die de Republiek 
Siena in de dertiende eeuw bouwde 
en die in de zestiende eeuw door 
het vijandige Florence werd be-
stormd, biedt Monteriggioni talrij-
ke middeleeuwse gebouwen, waar-
onder de ‘Pieve die Monteriggioni’, 
een kerk in romaans-gotische stijl 
uit het jaar 1219, waar waardevolle 
bezienswaardigheden zijn onder-
gebracht, zoals een houten koor uit 
de zestiende eeuw en twee taberna-
kels uit de vijftiende eeuw. 

Wijnen die u niet mag  
missen: Vernaccia di San  
Gimignano, Chianti Classico
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U rijdt naar Badia a Passignano, 
een versterkt klooster in de heuvels 
van de Chianti, via de autoweg 
Florence-Siena richting Tavarnelle 
en daarna verder langs de Chianti-
giana 94 weg. 

De abdij werd gesticht door de Be-
nedictijnse orde van Vallombrosa 
in 1049 en bevat talrijke historische 
en artistieke getuigenissen uit 
verschillende tijdperken: de biblio-
theek met boekenrollen en oude 
boeken, de kerk van San Michele 
Arcangelo ( 13e eeuw) met fresco's 
van Domenico Cresto, bekend als 
Passignano, uit 1601, evenals de 
kloosterrefter, waar u een fresco 

van het Laatste Avondmaal (15e 
eeuw) van Domenico en Davide 
Ghirlandaio kunt bewonderen.
Buiten de kloostermuren kunt u 
door het schilderachtige dorp wan-
delen, genieten van een goed glas 
Chianti en het prachtige panorama 
bewonderen. 

Wijnen die u niet mag  
missen: Chianti Classico,  
Chianti

Badia a Passignano
Florence
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Eten en  
drinken

Parking

La Grotta dei Tiburzi
Via Paolo Mascagni 15  
Historisch centrum
53012 Chiusdino
+39 0577 752948

Osteria Bottega dell‘Abate
Località Abate 6
53035 Monteriggioni (SI)
+39 0577 304558

Camping Colleverde
Str. di Scacciapensieri 47  
53100 Siena (SI)
www.sienacamping.com

Luxor Chianti Village
Loc. Trasqua – Monteriggioni 53011 
Castellina in Chianti (Siena)
www.luxorchiantivillage.com

Osteria di Passignano
Via Passignano 33  
Loc. Badia a Passignano
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
+39 055 807 1278

La Cantinetta di Passignano
Strada di Greve 1 Badia a Passignano 
50028 Tavarnelle Val di Pesa
+39 055 807 1975
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De Laika- 
geschiedenis.

Er hing iets in de lucht. Een gevoel van toekomst en verandering. 
Toen Laika werd opgericht, leek alles mogelijk. En toch is elke 
reis, hoe groot of klein ook, elke nieuwe bestemming, een greep 
naar de sterren. 

De geschiedenis van Laika begon 
56 jaar geleden, in de beginjaren 
van de ruimteverkenning toen 
technologie, experimenten en 
toekomstvisies bij iedereen in 
het achterhoofd zaten. De talloze 
manieren waarop technologische 
innovaties het dagelijks leven kun-
nen beïnvloeden, brachten Giovam-
battista Moscardini ertoe om het 
merk Laika op te richten. De naam 
Laika en het logo, de windhond, 
zijn afkomstig van de eerste hond 

die in de ruimte werd gestuurd. 
Toekomstvisies, innovaties en 
nieuwe reisideeën: dat was precies 
de drijfveer voor Giovambattista 
Moscardini bij de productie van de 
eerste caravan in 1964. Moscardini 
noemde zijn eerste caravan met 
zijn vernieuwende en futuristische 
stijl 'Laika 500'. Het bijzondere 
eraan: het bovenste deel van de 
caravan kon tijdens het rijden 
worden verlaagd dankzij een tele-
scopisch mechanisme. Dit zorgde 

voor een betere aerodynamica en 
meer rijcomfort, waardoor de Laika 
500 zelfs door een Fiat 500 kon 
worden getrokken. Daarna volgden 
nog veel meer modellen, de eer-
ste fabrieksopening in 1974 en de 
overschakeling naar de industriële 
productie. Enkele jaren later ont-
stond de eerste Laika-camper, de 
'Motorpolo'-serie. Dit was de eerste 
camper van een lange en succesvol-
le lijn Laika voertuigen. De langst 
bestaande Laika-serie zag het licht 
in 1992: de legendarische Eco-
vip-serie. De elegante Kreos-serie 
werd in 1999 gelanceerd en vormde 
een perfecte aanvulling op het 
productassortiment. Nog geen jaar 
later werd Laika overgenomen door 
de Duitse Erwin Hymer Groep. De 
eerste wielen kwamen in beweging 
en kort daarop was Laika klaar voor 
de volgende grote stap: de verhui-
zing naar de nieuwe fabriek in San 
Casciano in Val di Pesa. De Kosmo 
serie werd ontwikkeld in één van de 
modernste productievestigingen 
in de sector en werd in 2018 op de 
markt gebracht. Het merk Laika en 
haar voertuigen volgen een lange 
traditie van innovatie, onderzoek, 
design en een ongeëvenaarde pas-
sie voor campers.

Hoe de hond leerde 
vliegen.
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1 Laika Motorpolo: 1978/79
2 Laika Laserhome: Midden/laat jaren '80
3 Laika Caravan Yo Yo: Eind jaren '70
4 Laika Laserhome en Laika Lasercar: Midden/

laat jaren '80
5 Laika Motorpolo: 1978/79
6 Laika Laserhome: Midden/laat jaren '80

1

2

3

4

DE LAIKA-GESCHIEDENIS

Laika Caravans S.p.A. behoudt zich het recht voor om 
de technische eigenschappen van de opbouw en het chassis, 
de binneninrichtingen en de uitrustingen die in deze catalogus 
voorgesteld zijn te wijzigen en verbeteringen aan te brengen, 
op het even welk moment en zonder vooraf te waarschuwen. 
Ondanks nauwkeurige controles is het mogelijk dat er printfou-
ten in deze catalogus staan. Enkele gefotografeerde voertuigen 
in deze catalogus zijn prototypes, die nog niet in de standaar-
duitvoering zijn geproduceerd op het moment van het ter perse 
gaan van deze catalogus (Augustus 2020): Wij verzoeken u 
daarom vriendelijk zich te wenden tot uw erkende Laika dealer 
die u de eventuele verschillen zal laten zien, die betrekking 
kunnen hebben op de constructie, materialen, kleuren, vormen 
of uitrustingen. Sommige van de afgebeelde kampeerauto’s zijn 
uitgerust met accessoires die niet op de standaarduitvoering 
voorzien zijn en dus enkel met een meerprijs kunnen geleverd 
worden. De foto’s kunnen ook decoratieve elementen, bijvoor-
beeld borden en glazen, en andere voorwerpen, zoals televisies 
en motoren bevatten die niet in de uitrusting van de kampeerau-
to’s inbegrepen zijn en die niet door Laika gecommercialiseerd 
worden. Deze catalogus bevat de uitrustingen en kenmerken 
die beschikbaar zijn op het moment dat de catalogus gedrukt 
is. De gegevens die in de technische fiche vermeld worden, 
verwijzen naar de homologatie die van kracht is in alle lidstaten 
van de Europese Unie. In landen die geen deel uitmaken van de 
EU, kunnen de kenmerken verschillen omdat er andere regels 
gelden. In dit geval vragen we U zich tot uw erkende Laika dea-
ler te wenden. Deze kan U informatie verstrekken over de lokale 
wetgeving inzake registratie en de daarmee overeenstemmende 
homologatiegegevens. De dealer kan U ook inlichten over de 
eventuele wijzigingen die aangebracht zijn na de uitgave van 
de catalogus. Alle opties – de uitvoeringen met een L-vormige 
dinette en optionele bekledingsstoffen inbegrepen – zijn onder-
hevig aan een meerprijs. Als de klant wenst een bijzonder en/of 
speciaal gebruik te maken van de kampeerauto, moet dit aan de 
dealer meegedeeld worden voor de bepaling van het verkoop-
contract.
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LAIKA CARAVANS S. P. A. 
Via Certaldese 41/A, San Casciano in Val di Pesa , 50026 Florence, Italië
Telefoon: +39 055 805 81, Fax: +39 055 805 85 00, e-mail: laika@laika.it

Facebook: LaikaCaravan, Instagram: laika_Caravans


