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Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.

McLouis,
i huvudrollen
Sedan 1999 har McLouis varit referenspunkt i husbilsvärlden, kända för
kvalitativa, trevliga, moderna och attraktivt designade fordon.

Specialist i produktion av VANS
För närvarande är trenden inom husbilar VANS, utan tvekan ett mycket
efterfrågat segment. För dess produktion behöver du ett företag med hög
specialisering inom segmentet, som tar hand om varje fas, från design till
konstruktion.
McLouis-VANS tillverkas i Paglieta-fabriken i Abruzzo, ett industriområde
på över 28 000 m2 som producerar utrustade skåpbilar för Triganogruppen
för hela Europa.

Nära dig, överallt
McLouis försäljningsnätverk består idag av över 200 kvalificerade
distributionspartners, spridda över hela Europa. Genom kundservice, local
personal och försäljningsställen på plats kan McLouis tillfredsställa även de
mest krävande kunderna.
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LÖFTEN FRÅN
MCLOUIS

Brett urval: många layouter och många boendelösningar, för par
och större familjer
Utrymme, möblering och tillbehör som är rationellt designade
för att resa och leva med maximal komfort ombord en McLouis
McLouis tolkar och förbättrar italiensk smak genom designen
av miljön, materialet och former, tanker på alla små detaljer.
McLouis:ens stil är omisskänlig
Alltid fashionabla McLouis-miljöer - moderna och eleganta alltid med de nya inredningstrenderna
Tillförlitligheten hos ett välbyggt fordon med 10 års fuktgaranti
på karosseriet, högpresterande material och toppmoderna
tillverkningsprocesser

Löftet om pålitlighet
10 års fukt- och
äthetsgaranti *
McLouis kvalitet håller i sig över tid.
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* Utför regelbundet underhåll på en auktoriserad McLouis-verkstad och följ de årliga fuktkontrollerna
inom given deadline som specificeras i garantiboken. För mer information om villkor, var vänlig
kontakta auktoriserad McLouis-anläggning.
5

INDEX
Erbjudande 					 p.10
2023 Vans 					 p.12
Menfys 						 p.14
Menfys S-line 					 p.38
Menfys Prestige 					 p.62
Isolering 						 p.90
Vans på vintern 					 p.92
Lagring 						 p.94
Höjbart tak 					 p.96
Panoramatak 					 p.98
Tester och kontroller 				 p.100
Lackfärg 						 p.102
Säkerhet och mekaniska delar		 p.103

6

Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.

7

Interaktiv katalog

LEGENDEN OM IKONERNA

Gå till 360° översikter
Bläddra i fotogalleriet
Titta på videon
Besök webbplatsen mclouis.com
Ladda ner McLouis tekniska katalog

Denna katalog är ett interaktivt verktyg; du kan läsa den var som helst, från
vilken digital enhet som helst.
Genom att klicka på ikonerna som du hittar inuti får du tillgång till extra
innehåll, såsom teknisk produktinformation, filmer, bilder, insikter och
kuriosa.
Under de närmaste månaderna kommer denna broschyr att uppdateras
och berikas med nytt innehåll. Missa inte nyheterna om McLouis-världen
och ladda ner de uppdaterade utgåvorna av katalogen som vi gradvis
kommer att göra tillgängliga.

Följ McLouis
på sociala kanaler

för att ta reda på vad som är nytt, dela din åsikt och
berätta om dina erfarenheter. Vi väntar på dig!
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Menfys

Menfys: en komplett modellserie i
tre olika versioner.
Välj din SEMESTERSTIL

Menfys Prestige
MENFYS
Mångsidig och funktionell, MENFYS erbjuder
praktiska och kompletta lösningar för de som
köper en VAN för första gången.
Finns i fyra modeller: Menfys 1, Menfys 3,
Menfys 3 Maxi och Menfys 4.

Menfys S-line

MENFYS PRESTIGE
Hög prestanda, komplett utrustning, sofistikerad
design för de mest erfarna och krävande VAN
entusiasterna.
Fem modeller utvecklade på längder från 5,41 till
6,36 meter.

2023 Husbilsmodeller
MENFYS S-LINE
Det perfekta resesällskapet för en bekväm
semester, oavsett din destination.
Fem layouter med längder från 5,41 till 6,36 meter.

Husbilen på bilden kan vara extrautrustad.
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Upptäck modellserierna från McLouis alkov, lågprofil
och helintegrerade husbilar I 2023 husbilskatalogen.

LADDA NER MCLOUIS HUSBILSKATALOG
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VAN MODELLSERIE
2023

Menfys
Menfys 1

2+1

4

Menfys 3

5,41 m

2+1

4

Menfys 3 Maxi

5,99 m

4+1

4

5,99 m

Menfys 4

2+1

4

6,36 m

Menfys S-line
Menfys S-line & Prestige 1

2

4

5,41 m

Menfys S-line & Prestige 4

2

4

6,36 m

&

MenfysPrestige

Menfys S-line & Prestige 3

2

4

5,99 m

Menfys S-line & Prestige 3 Maxi

4

4

5,99 m

Menfys S-line & Prestige 4 Maxi

2

4

Vill du veta mer?

6,36 m

Ladda ner McLouis
tekniska katalog.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE NÄRMAST DIG
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MENFYS

Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.

OCH DU ÄR REDO ATT RESA!
Menfys-sortimentet är perfekt för de som närmar sig
skåpbilens värld för första gången. En viktig linje som
erbjuder funktionella och mångsidiga lösningar med
garanti från en mycket erfaren, specialiserad tillverkare.
Den moderna inredningen, med den behagliga
färgkontrasten mellan grått och vitt, kombinerat med
praktisk användning skapar en rymlig och välkomnande
miljö där du kan röra dig fritt och koppla av.
Menfys-serien är tillgänglig i fyra olika planlösningar,
Menfys 1, Menfys 3, Men fys 3 Maxi och Manfys 4 Maxi,
på Fiat chassin.
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MENFYS

Löften
från SERIEN- Menfys
STIL

Kontrastfärger
Interiören i Menfys-sortimentet kännetecknas av “bil” -stilen och kontrasten av färger mellan grå
och vit. Klädsel av tyg och konstläder påminner om möbleringens toner; LED-belysning bidrar till en
modern och välkomnande designmiljö.
De mörkgrå, fyrkantiga väggenheterna är trevligt anpassade till de polerade ytorna på bordet och
topparna.

BEKVÄMLIGHET

DYNAMIK

Miljön är utformad för att röra sig lätt och utnyttja
rymden optimalt.

Menfys-sortimentet är utformat för att passa varje
skåpbilentusiast.
Bland layouterna är den ultrakompakta Menfys 1, som
är lika lång som en minibuss, att du kan röra dig smidigt
även på de smalaste gatorna.

Fri rörlighet ombord

För alla behov

I vardagsrummet är bordet utrustat med en standard
utdragbar förlängning för en extra arbetsyta, endast
vid behov. Dess ergonomiska form är utformad för att
underlätta utgång och åtkomst till förarsätet. Mycket
mångsidig och funktionell, den kan också användas
utomhus för att erbjuda dig nöjet med en utomhuslunch
under den mildaste säsongen.
Menfys sängar ger dig en behaglig och regenererande
vila, perfekt efter en intensiv dagsresa, tack vare de
bekväma ergonomiska anti-kvalstermadrasserna och
träbotten.

Menfys 3 Maxi ger dig bara 5,99 meter komforten med
fyra färdiga sängar hela tiden, förutom extrasängen i
dinetten, medan Menfys 3, med samma längd, erbjuder
den bakre dubbelsäng.
Menfys 4, den längsta i sortimentet, är tillägnad dem
som behöver extra förvaringsutrymme: lyftbäddarna, tre
separat avtagbara garderober och den avtagbara bakre
plattformen gör den till en mästare för mångsidighet och
modularitet.

mclouis.com
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Menfys 3
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MENFYS

VARDAGSRUM

Plats och komfort

Menfys 3 Maxi

Menfys 3
20
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MENFYS

VARDAGSRUM
·
·
·

·
·
·
·
·

Interiör i Automotive stil med kontrasterande
färger I grått och vitt
Dinette med svängbara säten som integreras I
vardagsrummet
Bord med förlängning som standard.
Ergonomiskt utformat bord för enkel åtkomst
och utgång för föraren. Avtagbar, den kan också
användas utomhus
Klädsel i tyg och konstläder
Rymliga fyrkantiga väggskåp med
aluminiumprofil och frostsäkert gummi
Linjär väggenhet
Förvaringsutrymme ovanför hytten
Förvaringsdörr på sidan av dinetten
Menfys 3

Menfys 3
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Menfys 3
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MENFYS

KÖK

För ett
mellanmål
eller
söndagslunch!
Menfys linjära köksenhet är utrustad
med en spis med två brännare och
handfat för att enkelt förbereda ett
snabbt mellanmål eller en utsökt
lunch.
Kompressor kylskåpet på 70
liter, som ligger under köket, på
ingångssidan, har ett dubbelt
gångjärn: det kan öppnas bade från
insidan och utsidan av fordonet, så
att du kan njuta av din semester
under tiden.
Allt på sin plats med lådor och
väggskåp för att förvara disk,
porslin och all din shopping för
ett organiserat, praktiskt och
funktionellt kök.

Menfys 3
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MENFYS

KÖK
·
·
·
·
·
·

Linjärt kök som hemma
Häll med två brännare och glaskåpa
I ntegrerad diskbänk i stål
Hemma typ av blandare
70 liters kompressor-kylskåp med dubbel öppning,
kan också öppnas från utsidan
Stora lådor under diskbänken och fullängds korgar

Menfys 3

Menfys 3 Maxi
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Menfys 3 Maxi
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MENFYS

SOVDEL

Dröm sött

Menfys 3 Maxi

Menfys bakre sängar ger dig en behaglig och regenererande vila, perfekt efter en
intensiv dagsresa, tack vare de bekväma ergonomiska anti-kvalster-madrasserna
och träbotten.
Rummet är ljust: förutom de bakre fönstren tillhandahålls ljuset av den bakre
lampan.
För att förvara kläder och accessoarer kan du räkna med de två stora väggskåpen
längs sidoväggarna.
Menfys 3
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MENFYS

SOVDEL
·
·
·
·
·
·

Stora sängar för bekväm vila
Ergonomiska kvalster resistenta madrasser
Lamell bäddram
Lyftbara eller avtagbara bädd ramar för att hantera förvaringsutrymmet efter behov
Rymliga förvaringsskåp för förvaring av kläder och accessoarer
Dinette säng

Menfys 3 Maxi

Menfys 3

Menfys 3
30
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MENFYS

BADRUM

Vad du
behöver
för ditt
välbefinnande

Menfys 3
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MENFYS

BADRUM
·
·
·
·

·
·
·

Separata rum, toalett och dusch eller
kompakt toalett med integrerad dusch
Tvättstället är antingen fast eller dolt,
beroende på modeller
“Separat” dusch med skena och mixer eller
“integrerad” version
Partition genom gardin med avtagbara
magnetar (Menfys 3, 3 Maxi, 4), du kan
hänga den för att torka och förvara den när
du inte behöver den
Sänkt duschkar: vattnet rinner inte in i WCområdet
Förvaringsfack inuti duschen (Menfys 3, 3
Maxi, 4)
Med ogenomskinligt fönster för luft och ljus

Menfys 3 Maxi

Menfys 3
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Menfys 3 Maxi
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MENFYS

OMBORDSTEKNIK
·
·
·
·

COMBI 4 kW gasvärmare
LED-interiörbelysning
LED-lampor under väggskåpen
USB-uttag i bodelen

CHASSI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fiat Ducato 2,2 MJ 120 HK eller 140 HK,
miljöklass EURO 6D *
Manuell klimatkontroll
Krockkuddar för förare och passagerare
Farthållare
Start & Stopp
ESC
Eko-paket
Svängbara säten i hytten
Stolsöverdrag
15 “hjulfälgar i stål
Målade främre stötfångare
Elektriska speglar

UTVÄNDIGT
·
·
·
·
·

Fordonet i bilden kan vara utrustad med extra utrustning som inte är standard

36

Tvåglasfönster, myggnät och persienner
Bakre öppningsbara fönster med persienner och
flugskärm
Midi Heki 70x50 cm
Bakljus 40x40 cm
10 års fukt- och täthetsgaranti

* 140 HK standard på Menfys 4, 120 HK på Menfys 1, 3 and 3 Maxi
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S-LINE

MENFYS
38

DEN KOMFORT DU
VILL HA
FÖR DIN DRÖMSEMESTER
Rymliga interiörer i automotive design, ergonomiska möbler som
går att flytta med lätta, hållbara kvalitetsmaterial som är lätta att
rengöra: det här är funktionerna som gör Menfys S-line till
den perfekta resekamraten för att njuta av en semester i komfort,
oavsett destination.
Menfys S-line-serien innehåller fem layouter, med längder från
5,41 till 6,36 meter, alla på Fiat-mekanik.

Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.
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MENFYS S-LINE

Löften
från Menfys -SORTIMENT
S-line
STIL

BEKVÄMLIGHET

Inredningen i bilstil kännetecknas av
kontrasterande färger av grått och vitt på
möbler, väggar och golv. I Menfys S-linjen råder
ljusa toner, som finns i högglanslaminatet på
väggenheterna och i väggen bakom dinetten för en ljusare och mer välkomnande interiör.

I serien Menfys S-line skapar hyttkonturen
en “öppen” miljö och ger vardagsrummet mer
utrymme att röra sig fritt i dinett-delen.

Ett utrymme för att bo

Fordonsdesign

Sportklädsel i tyg och konstläder ekar interiörens
stil och färger och har ett högt säte med
integrerat nackstöd.
LED-interiörbelysningen finns som linjärt ljus
under väggenheterna och berör på taket för en
trevlig, funktionell och välkomnande interiör.
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Dinetten är utformad för att ge dig ögonblick av
vila och avkoppling: de exceptionellt bekväma
ergonomiska stolarna är perfekta för att njuta av
en god middag.
Det ergonomiskt formade hopfällbara
toppbordet kan justeras efter dina behov. Den
kan tas bort och kan även användas utomhus:
perfekt för ett friluftsmåltid på en vacker vårdag.

mclouis.com

DYNAMIK

Till var och en sin egen van
Menfys S-line-serien har fem olika
layouter som kombinerar stil och
komfort för att erbjuda alla den perfekta
van:en för sin semester.
Mångsidigheten hos McLouis-vans
uttrycks perfekt i förvaringsutrymmena
som är utformade för att anpassa
sig till de mest olika rese- och
semesterbehoven.
Bland bilarna i sortimentet erbjuder
Menfys 4 Maxi, med sina 6,36 meter
längd, ett garage med en modulär volym
och en elektroniskt styrd baksäng: du
har det utrymme du behöver för att hålla
din sportutrustning säker och säker över
natten!
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Menfys 3 S-line
42
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MENFYS S-LINE

VARDAGSRUM

Öppet utrymme

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

VARDAGSRUM
·
·
·
·
·

·
·
·
·

Interiör i Automotive stil med kontrasterande
färger i grått och vitt
Säten med ergonomiskt ryggstöd för ökad
komfort
Dinette med svängbara säten som integreras I
vardagsrummet
Golvlucka för förvaring under matbordet
Hopfällbart toppbord med förlängning.
Ergonomiskt utformat bord för enkel åtkomst och
utgång för föraren. Avtagbar, kan även användas
utomhus
Klädsel i tyg och konstläder
Ergonomiskt designade möbler med rundade
aluminiumprofiler som underlättar passagen
Linjär väggenhet
Öppen hytt

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

KÖK

Som hemma
Det linjära köket, med inspiration
från ditt hus, innehåller en spis
med två brännare och handfat:
en extremt funktionell lösning
för att förbereda utsökta luncher
och middagar i komfort. Den
är utrustad med en utdragbar
bänkskiva som kan extraheras
efter behov, med extrem lätthet.
Möblernas design är ergonomisk:
rundade aluminiumprofiler
åtföljer passagen utan skarpa
kanter.

Menfys 4 Maxi S-line
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MENFYS S-LINE

KÖK
·
·
·
·
·
·
·

Linjärt kök som hemma
Häll med två brännare och glaskåpa
Integrerad diskbänk i stål
Hemma typ av blandare
Utdragbar bänkskiva, ficka och tillbehörsfack
(beroende på modell)
Stora lådor under diskbänken och fullängds
korgar
Innovativa, slitstarka och lätta att rengöra,
material i högtryckslaminat (HPL) för botten
av väggskåpen och utsidan av köket

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

SOVDEL

Skön uppvakning

Sovområdet är utformat för att ge dig en behaglig vila tack vare de stora
sängarna, madrasserna med andningsförmåga och träbotten.
De inre väggarna är mjuka för att skydda dig från yttre buller medan du sover
och för att ge dig en ännu mjukare och mer välkomnande effekt.

Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

SOVDEL
·
·
·
·
·
·

Stora sängar för bekväm vila
Ergonomiska kvalster resistenta madrasser
Lamell sängramar
Lyftbara eller avtagbara sängramar för att
hantera förvaringsutrymmet efter behov
Polstrade innerväggar för en mjuk och
välkomnande effekt. Lätt att tvätta och
mögelsäker.
Rymliga förvaringsskåp för förvaring av kläder
och accessoarer

Menfys 4 Maxi S-line

Menfys 3 S-line
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Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

BADRUM

Ett badrum att
njuta i

Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

BADRUM
·
·
·
·
·
·
·

Separata rum, toalett och dusch eller kompakt toalett
med integrerad dusch
Tvättstället är antingen fast eller dolt, beroende på
modeller
“Separat” dusch med skena och mixer eller
“integrerad” version
Avdelning genom gardin med avtagbara magneter
(Menfys 3, 3 Maxi, 4, 4 Maxi S-line), du kan hänga den
för att torka och förvara den när du inte behöver den
Sänkt duschkar: vattnet rinner inte in i WC-området
Förvaringsfack inuti duschen (Menfys 3, 3 Maxi,4, 4
Maxi S-line)
Med ogenomskinligt fönster för luft och ljus

Menfys 3 S-line
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Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

OMBORDSTEKNIK
·
·
·
·

4 kW dieselvärmare
LED-interiörbelysning
LED-lampor under väggenheterna
USB-uttag i vardagsrummet och sovrummet

CHASSI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fiat Ducato 2,2 MJ 120 HK eller 140 HK,
miljöklass EURO 6D *
Manuell klimatkontroll
Krockkuddar för förare och passagerare
Farthållare
Start & Stopp
ESC
Eko-paket
Svängbara säten i hytten
Stolsöverdrag
15 “hjulfälgar i stål
Målade främre stötfångare
Elektriska speglar

UTVÄNDIGT
·
·
·
·
·

Fordonet i bilden kan vara utrustad med extra utrustning som inte är standard.
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Tvåglasfönster, myggnät och persienner
Bakre öppningsbara fönster med persienner och
flugskärm
Midi Heki 70x50 cm
Bakljus 40x40 cm
10 års fukt- och täthetsgaranti

* 140 HK standard på Menfys 4 och 4 Maxi, 120 HK på Menfys 1, 3 och 3 Maxi
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PRESTIGE

MENFYS

Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.
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VAN FÖR DEM SOM INTE NÖJER
SIG MED MINDRE
Menfys Prestige är tillägnad de mest erfarna och krävande “VAN
entusiasterna” som letar efter ett specialiserat, anpassningsbart och
högpresterande fordon.
McLouis stilistiska uttryck uttrycks i modern design, fordonsstil och
i de raffinerade och samordnade detaljerna, såsom akrylstenen på
köksplattan, fällbordet och tvättstället i badrummet.
Välj den VAN som kommer att följa med dig på ditt nästa äventyr
från fem planer. Menfys Prestige-modellerna är på Fiat-mekanik.
63

MENFYS PRESTIGE

Löften
från Menfys -SORTIMENT
Prestige
STIL

En touch av stil
Fordonets interiör i Menfys Prestige visar den karakteristiska kontrasten mellan grått och vitt, vilket
utmärker sig i hela McLouis-vanutbudet.
Prestige-sortimentet är berikat med raffinerade detaljer, McLouis-stil som gör miljön värdefull,
samordnad och exklusiv: köksskivan och tvättstället i badrum är gjorda av akrylsten och bordet i
vardagsrummet har en akrylstenfinish.
Vackert räcker inte, det är också praktiskt: akrylstenen är rep- och slagfast, antibakteriell och lätt att
rengöra.

BEKVÄMLIGHET

DYNAMIK

Det är extremt lätt att flytta runt i en Menfys
Prestige-van: köksprofiler, garderober och väggdelar
är rundade för att passera passagen utan irriterande
vassa kanter.

Precis som Menfys S-line-serien omfattar
Prestige-serien fem planlösningar, med längder
som varierar från 5,41 meter av den mycket
kompakta Menfys 1 Prestige, till de mer rymliga
Menfys 4 och 4 Maxi Prestige, som är 6,36
meter långa.

Ergonomisk design,
modulär elegans

Flera lösningar för dig

Hyttens konturer skapar en öppen miljö, större,
rymlig och välkomnande.
Det fällbara toppbordet med akrylstenfinish kan
öppnas på ett modulärt sätt, beroende på vilken
arbetsyta du behöver. När den är vikad tar den
väldigt lite utrymme. När du sitter vid dinetten eller
reser får du plats och komfort för dina ben.
En idé för en solig dag? Med några enkla drag kan du
ta isär bordet och använda det utomhus

Menfys Prestige-sortimentet erbjuder olika
sovlösningar, från 2 till 4 bäddar: tvärsäng,
dubbla våningssängar, två enkelsängar och
bakre lyftbädd.
Menfys Prestige-skåpbilar erbjuder den
ultimata funktionaliteten: stora, modulära
förvaringsutrymmen hjälper dig att hantera
lastvolymerna flexibelt, efter dina behov.

mclouis.com
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Menfys 4 Prestige
67

MENFYS PRESTIGE

VARDAGSRUM

Design, estetik
och ergonomi

Menfys 4 Prestige

MENFYS PRESTIGE

VARDAGSRUM
·
·
·
·
·
·

·
·

Interiör i fordons stil med kontrasterande färger i
grått och vitt
Säten med ergonomiskt ryggstöd för ökad komfort
Öppen hytt
Dinette med svängbara säten som integreras I
vardagsrummet
Golvlucka för förvaring under matbordet
Hopfällbart toppbord med förlängning och
akrylstenfinish. Ergonomiskt utformat bord för enkel
åtkomst och utgång för föraren. Avtagbar, kan även
användas utomhus
Klädsel i tyg och konstläder
Ergonomiskt designade möbler med rundade
aluminiumprofiler som underlättar passagen

Menfys 4 Prestige
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Menfys 3 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

KÖK

Oemotståndlig
smak
Att laga mat i en Menfys
Prestige-VAN är ett riktigt nöje.
Köket är utrustat med två
brännare och diskbänk och
kännetecknas av de exklusiva
akrylstenarna: den är rep- och
slagfast, antibakteriell och lätt att
rengöra.
Diskbänken är utrustad med
ett lock som kan användas som
skärbräda och hylla.
Observera att väggenhetens
baksida och köksenhetens bas
har ett skyddande akrylathölje.
Trevligt att titta på och särskilt
användbart eftersom det skyddar
de delar som är mest utsatta
för vatten och sol mot slitage,
särskilt när dörren är öppen.

Menfys 1 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

KÖK
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Linjärt kök som hemma
Köksskiva av akrylsten
Häll med två brännare och glaskåpa
Diskho-lock som även kan användas som skärbräda eller hylla
Hemma typ av blandare
Utdragbar bänkskiva, ficka och tillbehörsfack (beroende på modell)
Stora lådor under diskbänken och fullängds korgar
Skyddande akrylatskal på baksidan av väggskåpen och vid
köksenhetens bas
Innovativa, slitstarka och lätta att rengöra, material I högtryckslaminat
(HPL) för botten av väggskåpen och utsidan av köket

Menfys 4 Prestige

Menfys 4 Prestige

Menfys 4 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

SOVDEL

Sov gott!

Menfys 4 Prestige

Stora sängar, tygmadrasser med andningsförmåga och lamellbottnar I trä: detta är
McLouis recept för perfekt vila.
Sovområdet är särskilt mysigt och bekvämt tack vare den mjuka väggbeklädnaden
som skyddar mot yttre ljud och sidorutor och bakrutor som ger ljus och luftutbyte.
Förutom sidoväggsskåpen erbjuder Prestige-serien ett extra väggskåp i fordonets
bakvägg *: extra förvaringsutrymme för tvätt, kläder och tillbehör.

Menfys 1 Prestige
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* Väggskåpen finns i modellerna Menfys 3 och Menfys 4 Prestige.
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MENFYS PRESTIGE

SOVDEL
·
·
·
·
·
·

Menfys 3 Prestige

78

Stora sängar för bekväm vila
Ergonomiska kvalster resistenta madrasser
Sängramar med lameller
Lyftbara eller avtagbara ramar för att hantera förvaringsutrymmet efter behov
Polstrade innerväggar för en mjuk och välkomnande effekt. Lätt att tvätta och
mögelsäkr
Rymliga förvaringsskåp för förvaring av kläder och accessoarer

Menfys 4 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

BADRUM

Välbefinnande,
komfort och
funktionalitet

Menfys 3 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

BADRUM
·
·
·
·
·
·

Separata rum, toalett och dusch eller kompakt toalett med integrerad dusch
Tvättstället i akrylsten är antingen fast eller dolt, beroende på modeller
“Separat” dusch med skena och mixer eller “integrerad” version
Separation med metakrylat duschdörrar och duschfack med två praktiska
tandborsthållare (Menfys 3, 3 Maxi, 4 och 4 Maxi Prestige)
Sänkt duschkar: vattnet rinner inte in i WC-området
Med ogenomskinligt fönster för luft och ljus

Menfys 4 Prestige

Menfys 4 Prestige
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Menfys 4 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

OMBORDSTEKNIK
·
·
·
·

COMBI 4 kW dieselvärme
USB-uttag i vardagsrummet och sovrummet
LED-interiörbelysning
LED-remsa på utsidan av köket användbart när
du använder bordet utanför

CHASSI
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fiat Ducato 2,2 MJ 120 HK eller 140 HK,
miljöklass EURO 6D *
Manuell klimatkontroll
Krockkuddar för förare och passagerare
Farthållare
Start & Stopp
ESC
Eko-paket
Svängbara säten i hytten
Stolsöverdrag
16 “aluminiumfälgar
Målade främre stötfångare
Svart galler, strålkastare och glidplatta
Elektriska speglar
Techno Trim
Läderklädd ratt och växelspaksknapp
Plisserad hyttgardin

UTVÄNDIGT
·
·

Tvåglasfönster, myggnät och persienner
Bakre öppningsbara fönster med persienner och
flugskärm
Midi Heki 70x50 cm
Bakljus 40x40 cm
Ingångsdörrs myggnät
Elsteg
Externt LED-ljus
10 års fukt- och täthetsgaranti

·
·
·
·
·
·

MEDIAPAKET
·
·

Fordonet i bilden kan vara utrustad med extra utrustning som inte är standard.
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7 “pekskärmsradio, Android Auto / Apple Car Play
med rattreglage
Backkamera

* 140 HK standard på Menfys 4 och 4 Maxi, 120 HP på Menfys 1, 3 och 3 Maxi
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MENFYS, MENFYS S-LINE, MENFYS PRESTIGE

PAKET

Van: en efter mått.
Ett brett utbud av förpackningar
för att anpassa din McLouisskåpbil efter dina önskemål.
Tillägnad dem som vill ha ett utrustat, högpresterande fordon med alla
bekvämligheter.
Valet är ditt.

Menfys
KÖRPAKET

Ingångsdörr flugskärm; Elsteg; Hytt veckad gardin

SILVERPAKET

Solpanel ; Markiser

STILPAKET

Svart grill, strålkastare och glidplatta; 16 ‘’ aluminiumfälgar; Techno Trim; Läderratt och växelknapp

MEDIAPAKET

7 “pekskärmsradio, Android Auto / Apple Car Play med rattreglage; Backkamera

MEDIAPAKET 10

“10” pekskärmsradio, Android Auto / Apple Car Play med rattkontroller; Backkamera; Automatiskt klimatkontrollsystem

MATIC PACK - Tillgänglig från 140 HK
Automatisk växellåda; 16” aluminiumfälgar

Menfys S-Line
KÖRPAKET

Ingångsdörr flugskärm; Elsteg; Hytt veckad gardin

SILVERPAKET

Solpanel ; Markiser

STILPAKET

Svart grill, strålkastare och glidplatta; 16 ‘’ aluminiumfälgar; Techno Trim; Läderratt och växelknapp

MEDIAPAKET

7 “pekskärmsradio, Android Auto / Apple Car Play med rattreglage; Backkamera

MEDIAPAKET 10

“10” pekskärmsradio, Android Auto / Apple Car Play med rattkontroller; Backkamera; Automatiskt klimatkontrollsystem

MATIC PACK - Tillgänglig från 140 HK
Automatisk växellåda; 16” aluminiumfälgar

Menfys Prestige
SILVERPAKET

Solpanel ; Markiser

MEDIAPAKET

7 “pekskärmsradio, Android Auto / Apple Car Play med rattreglage; Backkamera

MEDIAPAKET 10

“10” pekskärmsradio, Android Auto / Apple Car Play med rattkontroller; Backkamera; Automatiskt klimatkontrollsystem

MATIC PACK - Tillgänglig från 140 HK
Automatisk växellåda; 16” aluminiumfälgar
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Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.
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ISOLERING

Isolering i Menfys-VANS
Isoleringen i Menfys-VANS erhålls med polyuretanskum som
sprutas in i fordonets inre väggar.
Detta material är resistent, funktionellt och mångsidigt: idag
representerar det den bästa isolerande lösningen i tjocklek,
kostnad och prestandaförhållande. Golvet är tillverkat av en
sandwichpanel och taket är isolerat med täckt polyesterfiber
av en aluminiumfilm.

Isoleringen i Menfys S-Line och
Menfys Prestige-VANS
Material med utmärkt prestanda, total täckning och inga
köldbryggor: det här är receptet för isolering i Menfys S-line och
Menfys Prestige-VANS.
Beläggning av tak, väggar, tvärstänger och stolparna är helt
gjorda av polyesterfiber täckt av en aluminiumfilm, tillverkad i två
tjocklekar (20 mm och 10 mm) för att se till att den passar var som
helst, även i håligheter. Täckningen håller den inre temperaturen
konstant.

Perfekt ISOLERING,
ökat skydd, noll ljud
Välbyggd, säker och pålitlig: Menfys-skåpbilarna ger dig
fördelen med utmärkt termisk och akustisk isolering för
utomordentligt bekväma semestrar, oavsett säsong och för alla
destinationer.
På alla fordon i sortimentet erbjuder McLouis dig 10 års
garanti mot fukt.
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VAN PÅ VINTERN

Paket för kallare klimat
För dem som älskar de kallaste destinationerna, erbjuder McLouis två nivåer av tillbehör för att
säkerställa utmärkt levnads komfort även när temperaturen är extremt kall. Dessutom, för uppvärmning
kan du välja mellan gas eller diesel, kombinerad eller elektrisk, 4 eller 5,5/6 kw, beroende på modell.
VAN PÅ VINTERN

Låt inte
kylan
stoppa dig!

ARCTIC PACK
· Förstärkt värmare vid 5 eller 6 kW, beroende på modell
· Digital flerkontrollpanel
· Vinterpaket (gråvattentank isolerad med ett 15 mm lager
polyuretan, elektrisk sond med termostat placerad nära
avloppsventilen, isolering av externa vattenledningar;
isolering av externa värmerör)
· Värmekåpa för hyttens instrumentpanel
· Extern värmekåpa för hytten
· Gardinsats (veckad dinettridå och bakdörrgardiner)*
· Värmeisolerande fönsterskydd

Menfys-VANS är den perfekta
lösningen för din vintersemester.

Grado 3
Norma EN 1646-1
Thermal • Insulation • Heating

För Menfys S-line och
Menfys Prestige vans

Samma prestanda
som en
husbil!
McLouis-VANS Menfys S-line
och Menfys Prestige, testades
I klimatkammaren, baserat på
standarden EN 1646-1, enligt vilken
ett fordon upp till -15 ° måste, när
värmesystemen har aktiverats, måste
nå en intern temperatur på 20 ° C på
4 timmar.
Menfys S-line och Menfys Prestige,
även I konfigurationen med ett
panoramatak, uppnådde en “klass 3”
-prestanda.
Resultatet är jämförbart med
prestandan hos en medelstor husbil
(med en längd på 7,4 meter och bakre
mittbädd) som har en inre volym som
är högre med 30% jämfört med VANS
men med en helt annan konstruktion,
kaross och material.
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Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.

WINTER PACK

Det mesta ingår redan I Arctic-paketet med du kan
också beställa detta var för sig.
· Gråvattentank isolerad med ett 15 mm lager
polyuretan
· Elektrisk sond med termostat placerad nära
avtappningsventilen
· Isolering av externa vattenledningar
· Isolering av externa värmerör

* Bakdörrsgardiner finns inte i Menfys-sortimentet
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LAGRING
LAGRING

Smarta lösningar.
Mångsidiga,
modulära utrymmen,
precis som du vill ha
dem.
Ombord på McLouis-VANS är det inre
utrymmet optimerat för att erbjuda
maximal funktionalitet: förvaringsfacken är
utformade för att anpassas till dina resor
och semester behov.
Sängbotten kan höjas och / eller tas
bort- helt eller delvis - för att hantera last
volymerna flexibelt, efter dina behov.

Menfys 4, mästare på mångsidighet
Med Menfys 4 behöver du bara välja den mest lämpliga konfigurationen
beroende på det utrymme du behöver.

Höjbara sängbottnar.
Tre garderober som kan tas bort separat.
Avtagbart dubbelgolv med justerbar volym.
Extra utrymmen utan att ta plats.

Menfys 4 Maxi, garaget med
justerbar volym för extra utrymme
Med den bakre sängen som rör sig elektriskt med remmar och stannar där
du vill ha den, erbjuder Menfys 4 Maxi ett bakre förvaringsfack med variabel
volym, mellan 1500 och 2400 liter. På så sätt förblir dina cyklar och din
sportutrustning säkra på natten!
Menfys 4 Maxi erbjuder som standard en komplett uppsättning utrustning för
att utnyttja garagens fulla potential: lastningsyta i halkfri aluminiumplåt och
lastramp, golvöglar, eluttag och vattenuttag med utdragbart munstycke.
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HÖJBART TAK

Den lysande lösningen för två
personer.
Det upphöjbara infällbara taket med integrerad säng ger dig
bekvämligheten med två sängar och möjligheten
att organisera boytan på van:en på ett funktionellt sätt, vilket separerar
sovplatsen från vardagsrummet. På detta sätt kan du använda
baksidan av skåpbilen bara som förvaring.

Kompatibel med panoramataket.
För ett ljust och trevligt vardagsrum finns det lyftbara taket även
tillgängligt för vans med panoramatak i serie Menfys S-line och Menfys
Prestige*.

Ett tak för varje modell och varje
längd!
Den kan också installeras på de mest kompakta modellerna. Det
upplyftbara taket finns som tillval på alla modeller i serien Menfys
S-line och Menfys Prestige. Det upphöjbara infällbara taket finns i
svart, i kombination med panoramataket och vitt, utan panoramataket.

MAXIMAL KOMFORT FÖR DIN VILA
Säng bland de största i sin kategori, 200x130 cm Med
LED-strålkastare och förvaringsficka
PERFEKT VENTILATION
Två fönster som kan öppnas och stängas från insidan
med flugskärm (fram och höger sida)
Vänster sidoruta i transparent plast
UTMÄRKT VÄRMEISOLERING OCH
LUFTCIRKULATION
Skikt av polyuretanskum placerat mellan madrassen
och plåtaket
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* Panoramataket finns inte som tillval för Menfys-serien.

Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.
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PANORAMA TAK

Testad i klimatkammaren

PANORAMA TAK

Ditt vardagsrum med
en himmelsk utsikt
TESTAD I KLIMATKAMMARE
från -15 ° C till 40 ° C

Panoramataket är den perfekta lösningen för de
som vill ha en ännu ljusare, bekväm och trevlig
vardagsrumsdel.

VÄRMESTRÅLNINGS TEST
på panoramatak vid 65 ° C; 75 ° C; 80 ° C; 85 ° C.
LÅG TEMPERATUR TEST
(Frystest -15 ° C) för kontroll av
eventuell isbildning i glasets omkrets och eventuella skador eller funktionsfel.
VIBRATIONS TEST
med simulering av 820 km på en special väg (kullersten).

Motståndskraftig, solid,
hållbar.

Det bildas av en yttre ram i svart akrylat och invändigt glas i
laminerat glas med solskyddande silvertryck.
Panoramataket finns som tillval på modellerna Menfys
S-line och Menfys Prestige.
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INFILTRATIONS TEST
utförs under låg temperatur- och vibrationstester.
VISUELL KONTROLL
för att identifiera eventuella skador eller deformationer i panoramatak ytorna.

Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.
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TESTER OCH KONTROLLER
TESTER OCH KONTROLLER

Testad säkerhet
I varje produktionssteg, från utveckling till färdig produkt, utför McLouis tester och försök i enlighet med
europeiska standarder för att erbjuda säkra och pålitliga fordon av hög kvalitet.
Samma kvalitetsstandarder krävs av leverantörer: för de mest strategiska komponenterna utförs en
kontroll av det inkommande materialet och innan det används i produktionen.

KONTROLLER I PRODUKTIONSFASEN

Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.

TESTER PÅ FÄRDIG PRODUKT

Korrekt installation av vattensystemen.

Täthetstest mot vatteninträngning på
100 % av de tillverkade fordonen före
leverans.

Gastest av gasledningarna.

Kontrollera drift och
korrekt installation
av de elektriska
systemen.

Elektronisk vägning av 100%
av fordon före leverans och
skriftlig vikt certifiering för
slutkund.

TEST I FORSKNINGS-, UTVECKLINGS- OCH PROTOTYPFASEN

Specifik testning i klimatkammare för att kontrollera
motstånd, varaktighet och prestanda för de material
som valts vid extremt höga / låga temperaturer.
100

Prestandatester på de komponenter som används.
Madrassernas hållbarhet, motståndskraft mot
påfrestningar, tillförlitlighet och överensstämmelse med
europeiska regler i säkerhetsbältenas design.

Inspektion av gassystem av certifierad personal enligt
det tyska DVGW-protokollet.

100 statiska kontroller av ett antal procent utav de
tillverkade fordonen: estetiska, funktionella, buller
och monteringstester.
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LACKFÄRG

SÄKERHET OCH MEKANISKA DELAR

WHITE
SOLID
standard

FIAT
Skapat av det kontinuerliga samarbetet
med tillverkare är Fiat Ducato den
perfekta kombinationen av chassi och
vardagsrum.
Det finns många förinställningar för att
underlätta omvandlingen, ett specifikt
elsystem och en hytt utformad med
förstärkta stolpar och förskuret tak.

Euro 6D Final
120 HK
140 HK
180 HK
EXPEDITION GREY
SPECIAL SOLID
tillval

LANZAROTE GREY
SPECIAL SOLID
tillval

STANDARD UTRUSTNING
MANUELL KLIMATKONTROLL

Förbättrad och diffus ventilation till hela hytten.

ESC ELECTRONIC STABILITY CONTROL

ALUMINIUM GREY
METALLIC
tillval

IRON GREY
METALLIC
tillval

BLACK
METALLIC
tillval

CROSS WIND ASSIST. Genom att använda bromsar,
ingriper för att hjälpa till att stabilisera fordonet genom
stark
sidvind, hjälper till att förhindra att fordonet kör
ur sin körfält
TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. Känner av
när en släpvagn börjar svänga och korrigerar eventuella
farlig sväng, genom en kombination av
antingen vridmomentreduktion och/eller individuell
hjulbromsning
POST COLLISION BRAKING SYSTEM. Ingriper i
händelse av en olycka, automatiskt bromsning på
förhindra sekundära potentiella kollisioner

ECO-PAKET

Bestående av:
START- OCH STOPPSYSTEM för minskad
bränsleförbrukning. Startar om automatiskt när
gaspedalen berörs
SMART GENERATOR intelligent generator som bara
levererar den kraft som behövs
ELEKTRONISK BRÄNSLEPUMP för energibesparing
och hög bränsleeffektivitet
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ELEKTRISKT STRÖMSTYRNINGSSYSTEM

Det elektriska servostyrsystemet ersätter
hydraulsystem på hela sortimentet.
Dessutom erbjuder det nya elektriska styrsystemet:
• Strömförsörjningstekniken anpassar styrinsatsen till
fordonshastighet
• Ökad styrprecision
• Högre körglädje, samtidigt som den minskar
ansträngningen under parkeringsmanövrar
• Förbättrar bränsleförbrukningen och minskar CO2
utsläpp tack vare adaptiv energiförbrukning
• Behåll nuvarande styrförhållande
• Motorrummet är befriat från tidigare hydraulisk kraft
att styra specifika delar.

INSTRUMENTBRÄDA

Ducato erbjuder en instrumentpanel:
• Kraftigt renoverat
• Helt omdesignad
• Med nytt teknikinnehåll
• Bekväm och användarvänlig
• Ny vit bakgrundsbelysning, utökad till varenda en
kommando

RATT OCH VÄXELSPAK

Ratten är nu en revolution för
husbilar manövrerbarhet: Ny billiknande design tre eker stil.
Växelspaken är mer ergonomisk och rundad, med en
elegant blank yta.

Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.
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Sea S.p.A. operates with an
Integrated Environment
and Safety Management System.
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McLouis reserves itself the right to change the characteristics and the furnishings of all its models with no advance notice required; all data
contained in this leaflet must therefore be considered approximate and non-binding. Despite thorough checks of the contents, we cannot
exclude possible printing and/or translating errors. This catalogue does not constitute contractual documentation. Any reproduction, including
in part, of the test or of the content of this document is prohibited. The indicated weights are exclusively approximated. Tolerances of +/-5 %
are allowed. Generally speaking, special equipment and options increase the no-load weight and entail a reduction in the payload. We hereby
decline any and all responsibility in case structural changes are made to the vehicle; any assembly, disassembly or changes carried out by
unauthorised workshops may jeopardise your safety and cause the warranty clauses to be forfeited. For additional information on installation
and technical details, please contact one of our dealers.
Denna katalog utgör inte kontraktsdokumentation, utan endast allmän information.

