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Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.
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McLouis,
i huvudrollen 
McLouis är varumärket för dig som letar efter en trevlig, modern och attraktivt 
designad husbil som får dig att känna dig speciell.

Alkemin mellan italiensk stil, levnadskomfort och designförmåga ger upphov 
till mycket distinkta husbilar, där stilsignaturen för McLouis som märke alltid 
är igenkännbart.

Historien

McLouis föddes 1999 när antalet människor som ville prova på husbilslivet 
ökade. McLouis är specialiserad på tillverkning av helintegrerade, 
halvintegrerade husbilar och alkover, och är en trendledare inom internationell 
smak, uppmärksam på design när det gäller färger, material, lösningar.

McLouis erbjuder ett brett utbud av produkter, varierande planlösningar för 
att kunna passa behoven och önskemålen för alla resande.

McLouis har följt tusentals husbilsägare på väg till sin mognad, vilket visar sig 
vara en utmärkt resekompanjon, oavsett destination.

Nära dig, överallt

McLouis försäljningsnätverk består idag av över 200 kvalificerade
distributionspartners, spridda över hela Europa. Genom lokal kundservice, 
personal och försäljningsställen på plats kan McLouis tillfredsställa även de 
mest krävande kunderna.

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

* 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.
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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!

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.

Interaktiv katalog LEGENDEN OM IKONERNA

Gå till 360° översikter

Bläddra i fotogalleriet

Titta på videon

Besök webbplatsen mclouis.com

Ladda ner McLouis tekniska katalog
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SERIEN 200

SERIEN 800Två serier, 
två olika 

sätt att vara 
huvudperson!

Med McLouis skriver du 
historien om ditt nästa 

äventyr.

McLouis är VAN också!
Upptäck utbudet från Menfys VAN I 2023 katalogen. 

200 SERIEN
MED FUNKTIONALITET OCH STIL I FOKUS

Designad för husbilsägare som debuterar 
i husbilsvärlden, 200-serien sticker ut för 
konstruktionstekniken, funktionaliteten och 
designen i dess avancerade sortiment.

2 Nevis-modeller tillgängliga på Fiat chassi, 10 Mc4 
halvintegerade och 5 Glamys alkover, tillgängliga 
på Fiat eller Citroën chassi.

800 SERIEN
MED KOMFORT OCH UTRUSTNING I 
FOKUS

800-serien är dedikerad till de mest krävande 
kunderna och kännetecknas av utmärkt inbyggd 
teknik, generös standardutrustning och utmärkt 
inredningsdesign. Allt för högsta standarden i 
funktion och för en exklusiv reseupplevelse.

8 halvintegrerade husbilar tillgängliga på Fiat och 
Citroën chassi och 5 integerade husbilar på Fiat 
chassi.
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ÅRS MODELLUTBUD
2023serien 200

GLAMYS 220 *

6,99 m8 6

GLAMYS 226 *

6,99 m6 6

GLAMYS 265 *

6,99 m5 5

GLAMYS 222 *

6,99 m7 7

GLAMYS 223

7,41 m6 5

NEVIS 273

7,45 m5 5

NEVIS 281

7,45 m4 4

MC4 221 *

6,99 m4 4

MC4 260 *

6,99 m3 5

MC4 273 *

7,45 m3 5

MC4 262

7,20 m4 4

MC4 265

6,99 m3 5

MC4 281 *

7,45 m3 4

MC4 279 *

7,45 m3 5

MC4 237

6,36 m4 4

MC4 239

6,59 m3 4

serien 800

MC4 879

7,45 m3 5

MC4 870

7,45 m3 4

MC4 881

7,45 m3 4

MC4 873

7,45 m3 5

MC4 875

7,43 m3 5

MC4 865

6,99 m3 5

MC4 860

6,99 m3 5

MC4 862

7,20 m4 4

NEVIS 879

7,45 m5 5

NEVIS 870

7,45 m4 4

NEVIS 873

7,45 m5 5

NEVIS 881

7,45 m4 4

NEVIS 862

7,20 m4 4

MC4 231 *

5,99 m3 4

* Planlösningar är också tillgängliga på Ford chassin

Ladda ner McLouis
tekniska katalog.

Vill du veta mer?
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0 200-serien, som är utformad för dem som tar sina första steg 

in i husbilsvärlden, erbjuder ett brett utbud av modeller för att 
passa alla husbilsägares behov: 5 Glamys-alkover och 10 Mc4-
halvintegrerade husbilar, som också finns med möjlighet till 
elektriskt manövrerad säng samt 2 Nevis-modeller.

Praktiska, lättmanövrerade och funktionella, 200-seriens 
husbilar återspeglar den omisskännliga McLouis-stilen och 
kännetecknas av överlägsen konstruktionsteknik, en garanti för 
säkerhet och hållbarhet.

FÖR EN STILIG DEBUT I EN 
ALLDAGLIG VÄRLD
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Löftena
för SERIEN200

STIL
Stil och elegans ombord

Interiören för 200-serien karaktäriseras av naturliga färger, från brun till beige, färgkontraster för en 
modern och elegent miljödesign.

Den polerade laminaten på dörrarna ger en touch av glamour till miljön. Ögat för detaljer är 
fundamental för ett balanserat resultat: tygerna och de vadderade panelerna i konstläder är noga 
utvalda för att matcha med den övriga inredningen.

LED-belysningen, ljuset under väggenheterna, de kro
made hörnen av borden och bordsskivorna är skapade för att ge ett trevligt ljusspel som förstärker 
interiören. DYNAMIKEN

För alla smaker

200-serien erbjuder ett brett utbud av planlösningar 
och längder från 5,99 meter som den väldigt kompakta 
Mc4 231 eller upp till 7,45 meter för de större 
halvintegrerade husbilarna: flexibla planlösningar för att 
erbjuda något för alla.

Från Glamys-alkover, som erbjuder sängplatser upp till 
8 personer och är perfekt för den större familjen, till Mc4 
halvintegrerade modeller, designade för par, till de som 
vill ha husbilarn som erbjuder maximalt utrymme och 
comfort för resan.

Flertalet olika sänglösningar, design av dinetter och 
original interiördesign gör att alla kan hitta något som 
passer just för er och era resebehov.

KOMFORT
Mysiga, inbjudande, bekväma 
utrymmen

Miljön i en 200-serien är byggda för optimal 
boendekomfort. Interiören använder naturligt ljus 
och kan alltid vara väl ventilerade tack vare fönsterna 
och takluckorna över dinette och i mitten och runt om 
husbilen.

Från boendeytorna till sovrummen, McLouis designers 
har skapat ett välkomnande och komfortabelt utrymme.

Den rymliga och inbjudande dinetten är en idealisk 
plats för att planera alla detaljer kring nästa steg av er 
resa; ergomin, mjuka formbara säten är idealiska för 
avslappning medan LED belysningen skapar den rätta 
atmosfären under alla tider, utifrån era önskemål.

I sovrummen erbjuder sängarna komfortabla träribbor 
och är rymliga, för att hjälpa er att få en god natts sömn.

SERIEN 200
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VARDAGSRUM

Harmoni, design, 
funktionalitet

200-serien erbjuder trendiga lösningar för vardagsrummet, 
utan att förlora komfort och funktionalitet, både på resande 

fot och vid ankomst.

SERIEN 200

Mc4 262

Glamys 265
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VARDAGSRUM
 · Tyger och paneler i läderimitation
 · Panel med vadderat tyg under taksängen
 · Tvåfärgade väggar/dörrar i beige och bruna 

färger
 · LED-profiler för köksdelen
 · Dinette med vridbara säten som integreras 

i -vardagsrummet*
 · Polerat laminatbord med kromprofil
 · Vikbara bord i Face-to-face modellerna, central 

skjutbord eller fast bord
 · Praktisk knapp på golvet för att sänka bordet för 

att bädda**
 · Mörkläggningsgardiner i fönstren

* Vändbara stolar är ej tillgängliga i Glamys 220, 222 och 226
** I modeller med standardsäng i dinette. 

SERIEN 200

Mc4 279

Mc4 279 Glamys 220
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KÖK

Smaklig måltid!
Med 200-serien är matlagning ett 
nöje! Kokhällen med två brännare 
möjliggör optimal användning av 
utrymme och ledigt utrymme på 
köksplattan för beredning av disk 
eller helt enkelt för att placera 
skärbrädor, behållare och andra 
tillbehör.

Utrymme och rationalitet. Du 
kan förvara all din köksutrustning 
och porslin i det generöst stora 
väggskåpet med kromhandtag 
för öppning. Hyllan är utrustad 
med en dubbel hylla för att ordna 
förvaringen på ett praktiskt och 
funktionellt sätt.

SERIEN 200

Nevis 273
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KÖK
 · Häll med två brännare och stort 

arbetsutrymme
 · Lådor med trycklås öppning och 

mjukt stängningssystem
 · Rymlig väggdel med hylla för 

skafferi och förvaring
 · 135 liter helautomatiskt kylskåp 

med separat 15 liters frys samt 
hyllor

SERIEN 200

Mc4 265

Mc4 262
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SOVDEL

Perfekt balans mellan 
utrymme och komfort

När McLouis designars utformade sovrummet har de lyckats matcha rörelsefrihet och 
utrymme för att sova bra: det är lätt att röra sig i sängarna utan att stöta på några 

hinder.

Rummet är bekvämt och ljust tack vare de stora fönstren och den bakre takfönstret. 
Lamporna vid sängens sidor gör att du kan koppla av med en bra bok innan du sover.

SERIEN 200

Nevis 273

Mc4 262
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SOVDEL
 · Fönster och takfönster för bättre ljus
 · Riktiga sängbottnar med lameller för maximal komfort
 · Andningsbara madrasser
 · Stora garderober och väggskåp för kläder och accessoarer
 · Veckad dörr som skiljer vardagsrummet från sovrummet*
 · Breda queenbäddar på 190x150 cm
 · Centralsäng med infällbar sängbas i modell Mc4 262
 · Elektrisk säng höjdjusterbar på modeller med central bädd (förutom Mc4 262 med manuell användning)
 · Manuell säng höjdjusterbar på modeller med tvärgående bädd och på Mc4 262 **
 · Omvandling av två långbäddar till en bred dubbelbädd
 · I modeller med långbäddar, förhöjd sängbas med praktisk kolvmekanisk
 · Fodrad läderpanel i huvudet på Sängen

* Endast tillgänglig för vissa modeller 
** Ej tillgängligt för Mc4 231

SERIEN 200

Mc4 281

Mc4 265 Mc4 262
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BADRUM

En 
hälsoavdelning 
för att skämma 
bort dig själv
På den eleganta toaletten kan 
du ta hand om dig själv, som om 
du var hemma. Du kan förbereda 
dig för att gå ut framför den 
stora spegeln, upplyst av lampor, 
med en praktisk bänk med 
tandborsthållare och tvålhållare.

SERIEN 200

Mc4 262
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BADRUM
 · Stor spegel med belysning
 · Frostat tvåglasfönster
 · Rymlig dusch
 · Separat dusch med stel dörr eller integrerad 

med styva skiljedörrar
 · Förvaringsskåp och stora hyllor

SERIEN 200

Mc4 265 Mc4 262
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OMBORDSTEKNIK
 · LED-interiörbelysning
 · LED-lampor under väggskåpen
 · LED-belsyning på handtaget vid ingången
 · USB-uttag
 · Gasolvärme COMBI 6 med elpatron
 · Uppvärmning i alkoven

CHASSI
 · Fiat Ducato 2.2 MJ 140 HK, Citroën Jumper 2.2 140 HK, 

miljöklass EURO 6D eller Ford Transit 2,0 TDI 130 CH
 · Manuell AC
 · Dubbla krockkuddar för förare och passagerare
 · Farthållare
 · Start & Stopp
 · ESC
 · Svängbara säten i hytten**
 · Stolsöverdrag på Nevis-modeller
 · 15” fälgar på Fiat eller Citroën, 16’’ stålfälgar på Ford
 · DRL LEDs på Nevis-modeller
 · Läderratt och läderväxelspak (tillgängligt på Ford) 
 · Bluetooth radio med rattstyrning (tillgängligt på Ford)

UTVÄNDIGT
 · XL entrédörr, med myggnät*
 · Brett integrerat steg
 · Dubbelglasfönster med myggnät 

och persienner (badrumsfönster utan 
myggnät eller persienner)

 · Bussbackspeglar på Nevis-modeller
 · XXL garage med lastkapacitet upp till 

300 kg och dubbla garageluckor på 
var sida. Belyst och uppvärmt

 · LED yttre belysning
 · 10 års fuktgaranti

**Vändbara säten är inte tillgängliga på Glamys 220,222 och 226

* XL-dörr är inte tillgängligt på Glamys 222
Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.

SERIEN 200
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800-serien är designad för att tillfredsställa även de mest 
krävande kunderna med sin exceptionella levnadskomfort, 
högkvalitativa inredningsdesign och väl genomtänkta detaljer. 
800-serien består av 8 Mc4 halvintegrerade modeller, med även 
valet med elektrisk taksäng och 5 Nevis-husbilar.

Tack vare den generösa standardutrustningen och den utmärkta 
inbyggda tekniken kan du njuta av maximalt välbefinnande både 
på vägen och under din vistelse utan att offra på bekvämligheter.

Det högsta uttrycket
för McLouis-stil
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Löftet
från SERIEN800

DYNAMIK
Flexibilitet
för alla dina behov

Serien i 800-serien inkluderar både 
halvintegrerade modeller och husbilar med 
längder som varierar från 6,99 meter till 7,45 
meter: generösa volymer, gott 
om plats för att göra din semester bekväm.

En hel del uppmärksamhet ägnas åt 
funktionalitet och praktisk vardaglig 
användning: Mc4 865-modellen erbjuder 
toalett med varierande volym: tack vare den 
roterande tvättställsväggen kan du anpassa 
utrymmet efter dina behov och ha en större 
toalett eller en större dusch.

Förutom den upphöjningsmekanismen - 
som är standard i hela McLouis-sortimentet 
- erbjuder modellerna Mc4 862 och Nevis 
862 en infällbar sängbotten för den centrala 
sängen som standard: genom att flytta 
sängbotten bakåt får du utrymme att röra 
sig fritt runt sängen under dagen.

BEKVÄMLIGHET
Mjukhet
som förför

I det ljusa vardagsrummet tar 800-serien hand 
om ditt välbefinnande med klädsel och mjuka, 
ergonomiskt utformade högkomfortstolar, 
perfekt för att njuta av ett mellanmål eller koppla 
av framför TV.

I sovrummet är McLouis komfort som bäst: här 
kan du vila och sova avslappnad tack vare den 
extra bekväma ergonomiska madrassen, släta 
underlaget och de generöst stora sängarna.

Den mjuka ytbehandlingen på väggarna och 
taket i rummet främjar sömnen och bidrar till en 
mjuk, inbjudande miljö med utmärkt värme- och 
akustisk isolering.

STIL
Harmonisk design,
hög kvalitet

Interiören i 800-serien präglas av träets mörka 
färg med kontrasterande “glossy cream” -ytor: 
ett raffinerat färgspel som gör att rummet ser 
högkvalitativt och exklusivt ut.

Den högklassiga premiumklädseln förstärks 
av vadderade sektioner i naturliga nyanser 
av grädde, beige och hasselnöt - eleganta 
färger som är lätta att matcha med dina 
favoritaccessoarer och inredning.

För att skydda din integritet och modulera ljuset 
erbjuder 800-serien persienner, en elegant 
och modern lösning som smakfullt matchar 
interiörens stil.

SERIEN 800
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Nevis 881
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Detaljerna
som gör all skillnad

Inredningen i 800-serien kombinerar elegansen i naturliga färger med rika snygga 
detaljer som gör miljön dyrbar och exklusiv.

SERIEN 800

VARDAGSRUM

Nevis 870

Mc4 873
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VARDAGSRUM
 · Stora fönster och portlight
 · Stort urval av klädseltyger
 · Sittöverdag i samma färg som klädseln
 · Soft-touch beläggning i taket
 · Interiörer i mörkt trä och kontrasterande ytor med “glossy 

cream”
 · LED-profiler
 · Dinette med svängbara säten som integreras i 

vardagsrummet
 · Polerat laminatbord med träprofil
 · Elegant förkromat ben, ersatt av ett höjdjusterbart ben när 

du omvandlar dinetten till en säng

 · Hopfällbart toppbord i face-to-face och mittbord 
för andra layouter. Båda är flyttbara och roterar 
360 °

 · Praktisk knapp på golvet för att sänka bordet 
under natten

 · TV-hållare för skärmar upp till 32” 

* I modeller med dinette-sängkonvertering som standard.

SERIEN 800

Nevis 870

Mc4 881

Soft-touch 
beläggning i takettouch
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KÖK

Bär kockens 
kläder
Köket i 800-serien är idealiskt för 
att testa dina kunskaper tack vare 
trebrännarspis, handfat i rostfritt 
stål och stora arbetsytor.

Köksväggen är utrustad med 
kryddställ och praktiska krokar, 
så att du alltid har allt du behöver 
till hands.

Förvaring är särskilt viktigt I 
köket.
Tack vare väggskåpen - med 
dubbla hyllor - stora lådor och 
korgar kan du ordna skafferiet 
och tillbehören på ett rationellt 
sätt.

SERIEN 800

Nevis 881
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KÖK
 · Tre-brännarspis med glaskåpa
 · Lådor med handtag
 · Kökspanel utrustad med kryddställ och 

användbara krokar
 · Fällbar yta, praktisk extra läggningsyta
 · Rymlig väggenhet med hylla för skafferi och 

förvaring
 · 145 l kylskåp med dubbeldörr med separat 

frys i modeller över sju meter i längd

SERIEN 800

Nevis 879

Mc4 881 Nevis 879
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Rum för att drömma

Sovrummet är utformat för att erbjuda maximal komfort under natten tack 
vare de stora sängarna, utrustade med trälameller och mjuka madrasser.

SERIEN 800

SOVDEL

Mc4 881

Nevis 873
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SOVDEL
 · Stora fönster och portljus för bättre belysning
 · Äkta sängbottnar med lameller för maximal komfort
 · Extra bekväma ergonomiska madrasser
 · Soft-touch beläggning på tak och innerväggar
 · Stora garderober och väggenheter för kläder och tillbehör
 · Rejäl dörr som skiljer vardagsrummet från sovrummet*
 · Centrala sängar, 150 cm breda
 · Centralsäng med infällbar sängbotten i modellerna Mc4 862 

och Nevis 862
 · Omvandling av två enkelsängar till en maxisäng
 · Elektrisk höjdjusterbar säng på modeller med centralsäng 

(förutom Mc4 860, Mc4 862 och Nevis 862)
 · Praktisk förvaringsficka vid foten av sängen

* Mc4 860 exkluderad

SERIEN 800

Nevis 881

Nevis 870

Soft-touch 
beläggning i takettouch
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BADRUM

Där 
välbefinnande 
och stil
möts
För att ha allt du behöver för din 
dagliga välbefinnande till hands 
är toaletten, utrustad med en stor 
väggspegel upplyst av lampor, en 
stor hylla med tandborsthållare 
och tvålhållare.

SERIEN 800

Mc4 881
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BADRUM
 · Stor spegel med belysning
 · Ogenomskinligt tvåglasfönster
 · Fristående dusch med rejäl dörr eller 

integrerad med rejäla separata dörrar 
eller badrum med varierande volym (i 
Mc4 865-modellen)

 · Förvaringsenheter i väggarna och 
stora hyllor

SERIEN 800

Mc4 865 Nevis 873



60 61

UTVÄNDIGT
 · Målade stötfångare
 · Panoramatak på lågprofilmodeller 

från Mc4
 · Centrallås tvåpunktsdörr med fast 

fönster och integrerad soptunna
 · ngångsdörrs myggnät
 · Dubbelglas Seitz-fönster, flugskärm 

och persienner
 · XXL garage med lastkapacitet upp till 

300 kg och dubbel åtkomst. Belyst 
och uppvärmt

 · 220 V uttag i garaget
 · Backspeglar av buss-typ på Nevis 

husbilar
 · Externt LED-ljus
 · 10 års fukt- och täthetsgaranti

OMBORDSTEKNIK
 · LED-interiörbelysning
 · LED-lampor under väggenheterna
 · LED-ljuspunkt på handtaget vid ingången
 · USB-uttag i vardagsrummet och sovrummet
 · Gasvärmare COMBI 4
 · CP Plus kontrollpanel

CHASSI
 · Fiat Ducato 2.2 MJ 140 hk eller Citroën Jumper 2.2 

140 hk, utsläppsklass EURO 6D
 · Manuell klimatkontroll
 · Krockkuddar för förare och passagerare
 · Farthållare
 · Start & Stopp
 · ESC
 · Svängbara pilotstolar i hytten
 · Stolsöverdrag
 · 15 “stålfälgar
 · Bakre LED-lampor
 · DRL-lysdioder på Nevis husbilar

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

SERIEN 800
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Husbilen skräddarsydd efter dina 
önskemål.
Ett brett utbud av paket för att 
anpassa din McLouis efter dina 
önskemål. 
Tillägnad dem som älskar att bo utomhus, som inte ger upp sin vintersemester, som vill ha ett 
fordon utrustat med alla bekvämligheter. Valet är ditt.

200 SERIEN

PAKET
SERIEN 200 OCH SERIEN 800

800 SERIEN
200-SERIEN ALKOV-PAKET
Vit stötfångare; Stolsöverdrag; TV-hållare • •

200-SERIEN ALKOV- PAKET FORD
155 HK HEAVY DUTY; Vit stötfångare, stolsöverdrag, TV-hållare •

200-SERIEN LÅGPROFILMODELL-PAKET
Vita stötfångare; Panoramatak; Stolsöverdrag; TV-hållare • •

200-SERIEN LÅGPROFILMODELL-PAKET FORD
170 HK; Vit stötfångare; Panoramiskt takfönster; stolsöverdrag, TV-hållare •

EXPO PAKET
Solpanel; Backkamera; Plisségardiner • • • • • •
TRAVEL FIAT PAKET - 200 SERIES PAKET KRÄVS
16 ‘’ aluminiumfälgar; Glidplatta, galler, svart strålkastarurround; Dragkraft +; 
Dimljus

• •

TRAVEL CITROËN PAKET - 200 SERIES PAKET KRÄVS
16 ‘’ aluminiumfälgar; Traction+; Dimljus • •

EXPO NEVIS PAKET
Solpanel; Backkamera; 16 ‘’ aluminiumfälgar; Traction+ •

EXPO NEVIS 180 HP PAKET
180 hk motor; Solpanel; Backkamera; 16 ‘’ aluminiumfälgar; Traction+ •
PACK MATIC FIAT - TRAVEL FIAT PAKET OCH 200-SERIEN PAKET 
ELLER EXPO NEVIS PAKET krävs
Automatisk växellåda; 7 “pekskärmsradio Android Auto / Apple Car Play

• • •

PACK MATIC FORD - 200 SERIEN PAKET FORD OBLIGATORISKT 
Automatisk växellåda; 9” touch screen radio Android Auto / Apple Car Play • •

EXTRA VÄRME-PAKET
Isolerat insteg; Vinterpaket; Golvvärme; COMBI 6 E värmare (CP Plus - OPT krävs) • • • • • • •

SERIEN 200 DIGITALT TV-PAKET
24-tums TV; Digital antenn - (TV-hållare krävs - OPT på Glamys och Mc4) • • • • • • •

SERIEN 200 SATELLIT TV-PAKET
24-tums TV; Satellitantenn - (TV-hållare krävs - OPT på Glamys och Mc4) • • • • • • •

EXPO PAKET
Solpanel; Backkamera; Plisségardiner • •

TRAVEL FIAT PAKET - EXPO PAKET KRÄVS
16 ‘’ aluminiumfälgar; Glidplatta, galler, svart strålkastarurround; Traction+; Dimljus •

TRAVEL CITROËN PAKET - EXPO PAKET KRÄVS
16 ‘’ aluminiumfälgar; Traction+; Dimljus •

EXPO NEVIS PAKET
Solpanel; Backkamera; 16 ‘’ aluminiumfälgar; Traction+ •

EXPO NEVIS 180 HP PACK
180 hk motor; Solpanel; Backkamera; 16 ‘’ aluminiumfälgar; Traction+ •

PACK MATIC - TRAVEL FIAT PAKET OCH EXPO PAKET ELLER EXPO NEVIS PAKET KRÄVS
Automatisk växellåda; 7 “pekskärm radio Android Auto / Apple Car Play • •

EXTRA VÄRMEPAKET
Isolerat insteg; Vinterpaket; Golvfilm uppvärmning; COMBI 6 E värmare • • •

UTOMHUSSPAKET
Extern gasanslutning; Externt multimediauttag; Dusch i garaget; Guider och fästringar i garaget • • •

SERIEN 800 DIGITALT TV-PAKET
32-tums TV; Digital antenn • • •

SERIEN 800 SATELLIT TV-PAKET
32-tums TV; Satellitantenn • • •

SOGNI DI STILE KIT
FÖR 800-SERIEN

Gör din McLouis sovplats ännu mer mysig, 
elegant och exklusiv.

Välj Sogni di Stile-kit, där varje element är 
skräddarsydd för varje modell.

Sängöverdrag
Sängkläder
Kuddar med örngott
Eleganta gardiner
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Bodelen under mikroskop

McLouis konstruktörer har studerat luftkonditioneringen 
och luftcirkulationen inuti fordonen i syfte att standardisera 
temperaturen och undvika kondens.

Väggskåpen är installerade för att lämna ett utrymme 
från husbilens vägg, så att luften fördelas jämnt och 
eventuell kondens eller mögel förhindras.

Antikondenspaneler placerade på avstånd från 
väggen i vardags- och sovutrymmet för luft- och 
värmecirkulation.

Madrasser med nedre omslag i tekniskt, quiltat 
andningsbart tyg. Ovandel och sidor av quiltad 
polyester.

Specifik öppning för fri luftcirkulation inuti 
väggskåpen.

Alkov uppvärmd genom speciella ventiler.

INTE ENDAST ISOLERING:
VENTILATION ÄR VIKTIGT OCKSÅ! 
En välbyggd husbil är inte bara väl isolerad från utsidan utan också väl ventilerad inuti för 
en hälsosam, bekväm miljö med utmärkt luftkvalitet.

Lameller i alla sängar som låter luft passera mellan 
basen och madrassen.

KONSTRUKTIONSTEKNIK

McLouis, gjord för att 
hålla
Konstruktionsteknik, från högpresterande material till toppmoderna produktionsprocesser.

McLouis husbilar tillverkas i specialiserade produktionsavdelningar genom industriella 
processer med hög precision som garanterar högsta kvalitetsstandard.

Konstruktionsteknik
Denna teknik utmärker sig för maximal vattentätning och akustisk isolering 
av vardagsrummet, vilket säkerställer bättre isolering och bättre skydd mot 

infiltration.
Användningen av nya material med hög isoleringsprestanda, såsom 

tvåkomposithartser, har gjort det möjligt att minska kroppens vikt och göra 
den mer solid samtidigt. Mer hållbar, mindre utsatt för slitage, lättare att 

reparera och underhålla: McLouis husbils struktur är mer motståndskraftig 
mot vridning, vilket ger större stabilitet för fordonet.

Golv, 54 cm tjockt, 
med halkfritt, 
nötningsbeständigt PVC-
foder, bestående av ett 
externt glasfiberark och 
inre flerskikt, PVC-ram och 
vattentäta plastinsatser.

Tak bildat av ett dubbelt 
glasfiberark, utvändigt och 
invändigt, PVC-ram och vattentäta 
plastinsatser, tjocklek 30 cm.

glasfiber

glasfiber

glasfiber

glasfiber
vattentäta
plastinsatser

vattentäta
plastinsatser

hartsram

hartsram

Vägg med dubbelt 
glasfiberark, utvändigt och 

invändigt, PVC-ram och 
vattentäta plastinsatser, 

tjocklek 30 cm.

KONSTRUKTIONSTEKNIK

nötningsbeständig 
PVC-foder

flerskikt

glasfiber

vattentäta
plastinsatser

PVC-ram
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Plats för dina PASSIONER
Med McLouis garage och externa förvaringsfack gör att du kan ta med dig allt du 
behöver för din semester utan att behöva ge upp något.

MAXI MÅTT
Lastkapaciteten är upp till 300 kg (maximal teknisk lastbar 
vikt som påverkar godkända säten eller återstående total 
nyttolast)

FLEXIBEL
Det glidande bäddsystemet i modellerna med tvär- och 
queenbäddar gör att du kan ha mer utrymme vart du vill, i ditt 
rum eller i garaget.

HÅLLBAR 
Det skyddas mot fukt genom antiregn- stänk- och frostskydd 
för att säkerställa öppning även vid låga temperaturer.

UPPLYST OCH UPPVÄRMT
Maxi-garaget är utrustat med ljus- och luftventiler 
för uppvärmning.

LÄTT ATT LASTA
Tack vare de dubbla garageluckorna som skapar 
ett “genomgående” lastutrymme, tillgängligt från 
båda sidor. Dörrarna öppnas 180 ° så att du enkelt 
kan lasta och lossa även de mest skrymmande 
föremålen.

SÄKER 
Dörrarna är utrustade med dubbla lås.

GARAGE OCH STUVNING

GARAGET
STRUKTUR
Garaget har ett nedre glasfiberöverdrag för att skydda 
facket från yttre fukt och ojämna vägytor, såsom grus.
Interiören är vattentätt plastmaterial, 30 mm tjockt, med 
strukturella remsor för större styvhet och täthet.
Golvet är tillverkat av linoleum för att skydda lastytan från 
slitage och göra det lättare att rengöra och underhålla.

INTERIÖRER

GARDEROBS OCH VÄGGSKÅP
Alla modeller erbjuder rymliga garderober och väggskåp med hyllor 
och galgar, där du kan förvara alla dina saker.

UPPFÄLLBARA SÄNGBOTTNAR
Med en enkel mekanism kan du lyfta lamellbotten och ha utrymmen för 
dina kläder och sängkläder. 

FOTSTEGEN
I fotstegen till sängen har vi skapat bekväma utrymmen för förvaring av 
skor och andra tillbehör.

GARAGE OCH STUVNING

Interiören i McLouis är utformad för att skapa fri rörlighet som en lyxig 
svit. Den rationella organisationen av utrymmena möjliggör optimal 
användning av varje hörn.
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Välj din STIL, anpassa 
interiören. 
Tygerna i McLouis-serien är inspirerade av naturliga toner, från 
elfenben till duvgrå, från beige till hasselnöt. Avslappnande, elegant, 
lätt att matcha färger för att skapa den atmosfär du vill ha ombord på 
din McLouis.

      200-serien
Det exklusiva klädseln för 200-serien, i imiterat läder med synliga bruna sömmar, har McLouis-logotypen 
på det stora, unika nackstödet.

KLÄDSEL

STÅL (standard)
Tyg

SILVER (tillval)
Tyg och konstläder

BRONS (tillval)
Läderimitation

      800-serien
Klädseln har mjuka, rundade former, neutrala färger med tygklädsel som standard, och valfritt konstläder.

KLÄDSEL
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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.

Gastest av gasledningarna.

Korrekt installation av vattensystemen.

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

KONTROLLER I PRODUKTIONSFASEN

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.

Kontrollera drift och 
korrekt installation 
av de elektriska 
systemen.

TESTER OCH KONTROLLER

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

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

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

TESTER PÅ FÄRDIG PRODUKT

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

Några av de visade funktionerna motsvarar inte fordonets slutliga funktioner för den aktuella säsongen.
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SÄKERHET OCH MEKANISKA DELAR

CITROËN 
Stilen på Citroën Jumper-modellerna är modern och tar upp de senaste stilarna från märket: chevronernas signatur 
kombinerat med dagsljus, flytande linjer som inte är aggressiva men som överför säkerhet och robusthet. Interiören är 
välkomnande och kan konfigureras med svängbara säten för att underlätta rörelse ombord. Motorn på Citroën Jumper 
är utrustad med den senaste SCR-AdBlue-tekniken och uppfyller de senaste standarderna mot föroreningar, vilket 
minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

STANDARD UTRUSTNING
• Manuell klimatkontroll i hytten
• ESP
• Farthållare
• Dubbel krockkudde
• Eluppvärmda dörrspeglar
• Höjdjusterbara säten med dubbelt armstöd
• Förkromad instrumentpanel
• Dashboard USB-uttag + kopphållare
• Radioförberedelse med DAB-antenn
• Citroën krom frontgaller

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 
140 HK
180 HK

STANDARD UTRUSTNING
MANUELL KLIMATKONTROLL
Förbättrad och diffus ventilation till hela hytten.

ESC ELECTRONIC STABILITY CONTROL
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

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.
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SÄKERHET OCH MEKANISKA DELAR

FORD
Dieselmotorn Ford Ecoblue 2.0 TDCi är en ren och lågutsläppsteknik som uppfyller de 
strikta utsläppsnormerna Euro 6.2.
Stark och pålitlig, den har en mycket motståndskraftig stålramkonstruktion, med 
integrerade anslutningspunkter och sänkta längsgående balkar.

2.0 TDCi 130 HK EURO 6D 
2.0 TDCi 170 HK EURO 6D 

STANDARD
UTRUSTNING
• Farthållare
• Dubbel krockkudde
• ESP
• 180° vändbara stolar. Tvåvägsjusterbara 

säten inklusive armstöd
• 16’’ stålhjul
• Övervakning av fordonsunderhåll för att 

optimera motorprestanda. Brett utbud av 
information på instrumentpanelens display 
(t.ex. AdBlue®-vätskenivå)

• Hill Start Assist arbetar både framåt och bakåt
• Kurvstyrningssystem
• Läderratt och växel
• Bluetooth-radio med rattkontroller

SAFE DRIVE PACK FORD (OPT)

• Högseriestrålkastare med statiska kurvljus
• Sidolister i karossfärg
• Dimljus
• Instrumentpanelen «trend»
• Låsbart handskfack
• Invändigt foder «trend»
• Snabb defroster för vindrutan
• Regnsensorer
• Automatisk strålkastaraktivering
• Förkollisionshjälpkamera
• Lane Keeping Alert och Assistans

ENKLA ALTERNATIV 
TILLGÄNGLIGA

• 16’’ svarta lättmetallfälgar
• Metallisk hytt «Moondust Silver»
• 9-tums radio med pekskärm
• Navigationssystem med 3 års 

kartabonnemang ingår
• Däcktrycksövervakningssystem
• Xenonstrålkastare + LED varselljus

ny
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Denna katalog utgör inte kontraktsdokumentation, utan endast allmän information.

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.

Sea  S.p.A. operates with an 
Integrated Environment
and Safety Management System.
Certificate number: ISO14001: 2939; 
ISO9001: 11841
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