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JOUW VAKANTIE! 
ONTDEK NIEUWE 
KANTEN.



Met WEINSBERG wordt elk moment van jouw vakantie tot een ware belevenis. Vanaf het wegrijden tot en met het weer 
thuiskomen is hij jouw begeleider bij elk avontuur – perfect afgestemd op jouw individuele wensen en behoeften.



RUIMTE 
GENOEG VOOR  
AL JE 
SPULLEN.

SAMEN 
ONTDEKKEN IS
HET MOOISTE. 



Welkom in de wereld van WEINSBERG. Of het nu gaat om een 
romantisch samenzijn, een gezellige familievakantie of een sportief uitje 
met vrienden, altijd staat de gemeenschappelijke belevenis met bijzondere 
mensen in het middelpunt. Buitengewone mensen en momenten maken ook 
#teamWEINSBERG. #teamWEINSBERG biedt je de mogelijkheid om je te 
laten inspireren door andere reisverhalen, praktische tips te krijgen voor je 
vakantie en je liefde voor kamperen met anderen te delen.

WEINSBERG DE 
SOM VAN ALLE 
VAKANTIE MOMENTEN.

GEVOELENS 
VAN GELUK
ALLES 
INBEGREPEN.

DAGELIJKSE 
SLEUR WAT 
IS DAT?
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 HALFINTEGRAAL

 CaraLoft
 HALFINTEGRAAL

 CaraCompact
 HALFINTEGRAAL

 CaraSuite

De integraal met soevereine 
uitrusting en duidelijke 
aanwezigheid
Hij combineert handig gebruik met design. 
Dynamiek en hoge kwaliteit zitten in 
zijn bloed. 100% sterke uitstraling, 100% 
WEINSBERG DNA. 
Stijlbewuste trendsetter.

www.weinsberg.com/caracore

De gezinsvriendelijke alkoof met 
heel veel ruimte
Met zijn alkoof en de doordachte indeling 
biedt de CaraHome voldoende ruimte voor 
mooie reiservaringen. Afhankelijk van de 
indeling is hij geschikt voor maximaal 6 
personen.
Mobile family home.

www.weinsberg.com/carahome

De halfintegraal met hefbed en 
de grootste stahoogte
Dankzij zijn geniale hoogte en het praktische 
hefbed biedt de CaraSuite veel ruimte voor 
geweldige vakantiebelevenissen. De vele 
slaapmogelijkheden en de gezellige sfeer 
maken het een ideaal voertuig voor gezinnen 
of meerdere generaties. 
Een comfortabel zeer formaat. 

www.weinsberg.com/carasuite

De wendbare en slanke half
integraal van de VAN klasse
De CaraCompact heeft de beste 
rijdynamiek op iedere weg . Het interieur 
biedt uitzonderlijk veel ruimte, slimme 
details en flexibele oplossingen.  
Een vlotte begeleider.

www.weinsberg.com/caracompact

De halfintegraal met het  
grootste laadvermogen
Deze soevereine halfintegraal biedt veel 
ruimte voor geweldige vakantie ervaringen. 
Je zou kunnen zeggen dat het nieuwe normen 
stelt op het gebied van laadvermogen en 
ruimtelijk bewustzijn. 
Een royale allrounder.

www.weinsberg.com/caraloft

 ALKOOF
 CaraHome

 INTEGRAAL
 CaraCoreNIEUW

Alle specificaties zijn deels inclusief optiemogelijkheden, die tegen meerprijs beschikbaar zijn.
Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaapplaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet allemaal dezelfde afmetingen. 
Wij raden je daarom aan jouw WEINSBERG-dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat je kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de 
bezetting (volwassenen/kinderen) die je gepland heeft. Niet-bindende voorbeelden: de illustraties van de indelingen zijn niet-bindende schematische voorbeelden. De eigenlijke 
voertuig- en uitrustingskenmerken kunnen hiervan afwijken. Bepaalde voertuig- en uitrustingskenmerken worden niet gegarandeerd door de illustraties en zijn slechts een bena-
dering en dienen uitsluitend ter illustratie, en geven geen gegarandeerde producteigenschappen weer. Vraag daarom bij uw dealer informatie aan over de specifieke kenmerken 
van het voertuig en de uitrusting die je hebt geselecteerd voordat je een aankoop doet. In de zomer van 2021 zal het FIAT-basisvoertuig wijzigen van de DUCATO versie 7 naar de 
DUCATO versie 8. Een afbeelding van de Ducato versie 8 is om organisatorische redenen helaas nog niet mogelijk. Dus houd er s.v.p.rekening mee dat sommige illustraties van de 
DUCATO niet overeenkomen met de huidige (nieuwe) versie. Druk- en typfouten voorbehouden

68
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CaraView

De juiste indeling 
vonden

Met de voertuigconfigurator kan 
je jouw individuele WEINSBERG 
samenstellen. 
layoutfinder.weinsberg.com

Voorkennis

Aanvullende gedetailleerde 
informatie over de verschillende 
gebieden in het door jou 
gewenste voertuig. 
weinsberg.com

Met de voertuigconfigurator 
kan je jouw eigen WEINSBERG 
samenstellen. 
configurator.weinsberg.com

Configurator

#teamWEINSBERG 
Uitwisseling in de gemeen-
schap, spannende informatie 
en tips over jouw voertuig van 
echte kampeerders.

Leer jouw persoonlijke droomauto nog beter kennen.

Buiten ben je thuis, onderweg ontdek je nieuwe 
kanten van jezelf en jouw WEINSBERG. Ongeacht 
of je met een onze halfintegraal, alkoof of 
volintegraal onderweg bent: wij delen jouw passie 
en begeleiden je met doordachte details. En dat 
merk je elke dag van je vakantie. 

EDITORIAL 

Jouw vakantie!
Ontdek nieuwe dingen.
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Wat maakt onze 
campers speciaal?
De som van de 
vele details.

WEINSBERG DNA. Klinkt krachtig, en dat is het ook. Dankzij 
de passie en ervaring van onze medewerkers (velen van hen 
zelf enthousiaste kampeerders) weten we wat belangrijk is 
„out there“. Daarom zitten de WEINSBERG competenties 
zowel in de kleinste schroef als in de grote opbergruimte. De 
competenties van een camper zijn niet altijd zichtbaar. Maar 
het wel is op elke reis merkbaar.

Onderhoudsvriendelijk 
en robuust. 
De vuilafstotende coating 
trotseert zelfs rode wijn, 
spaghettisaus en dergelijke.

Florian Hopp, productmanager
43 jaar, sinds 2015 bij WEINSBERG

Het meest geliefde WEINSBERG detail:
het unieke interieurdesign

EvoPoreHRCmatrassen.
Volwaardig slaapcomfort dankzij 
ergonomische aanpassing en optimale 
ventilatie.

Optionele Active Line stoffen bekleding. 
Ademend, antibacterieel, huidvriendelijk 

en Ökotex-gecertificeerd

Stoffen dragen in belangrijke mate bij aan de 
sfeer. Bij WEINSBERG zijn deze niet alleen 
van hoge kwaliteit en perfect verwerkt, maar 
blinken ook uit als het gaat om design.

COMFORT & 
GEZONDHEID.

BIJZONDERHEIDAlle 
stoffen zijn 

OekoTex 
100

gecertificeerd

Camper-DNA
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Met de ruimte-afscheidingen 
van textiel wordt snel een plek 
gecreëerd om je even terug te 
kunnen trekken. Immers, zelfs op 
de meest harmonieuze reis wil 
je soms een uurtje voor jezelf 
hebben.

ALDE warmwater vloerverwarming. Zorgt voor 
een aangenaam ruimteklimaat in het hele voertuig. 
Voel je net zo goed als thuis!

600 MF – Easy. 
Eenvoudig de lattenbodem 
opklappen om bij de opberg-
ruimte daaronder te komen.

Geisoleerde zij   
En deurramen van de cabine 
met verbeterde geluids- en 

warmte-isolatie.

Uitgekiend verwarmingsconcept. Zorgt voor 
een optimale warmteverdeling in het voertuig en 
een aangenaam woonruimte klimaat.

BIJNA ALSOF 
JE EEN EIGEN 
KAMER HEBT.

SLAPEN, 
RUSTEN, 
DROMEN.
Een goed bed is belangrijk. Bij WEINSBERG uitslui-
tend hoogwaardige lattenbodems standaard. Deze 
garanderen de beste stabiliteit en een uitstekende 
ventilatie. EvoPore matras erop en dan goed slapen!
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Michal Flöring, meubelmaker
39 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde WEINSBERG-detail:
duurzame volkorpus bouwwijze

Soft close functie. Dankzij 
hoogwaardige gasdrukdempers 
sluiten laden en meubeldeuren 
zacht en stil.

Volledig metalen handgrepen met 
basculesluiting. Zien er goed uit en 
zijn bestand tegen een stootje, voor hoge 
bruikbaarheid.

CPLgecoate oppervlakken. 
Ontworpen voor intensief 
gebruik.

Nauwkeurige 
deuvelverbindingen. 
Zorgen voor een bijzonder 
stevige meubelbouw.

Als meubelmaker in hart en nieren ben 
ik er trots op dat we bij WEINSBERG 
als vanzelfsprekend met luxueuze 
volcorpus bouwwijze en perfect 
passende deuvelverbindingen werken.

Roestvrijstalen scharnieren.
Robuust en duurzaam voor vele 
jaren intensief gebruik.

Precies passende verwerking. 
Hoge kwaliteit die u jarenlang 
plezier zal geven.

HIER KOMT 
ALLES BIJ 
ELKAAR.

Camper-DNA
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Meubilair met 
sfeerverlichting. 
Hoogwaardige 
binnenhuisarchitectuur 
met sfeervolle verlichting 
zorgt voor een aangename 
atmosfeer.

Modern Design. De vakkundige materiaalmix van leer, 
metaal en hout is een echte blikvanger.

MEUBELBOUW & 
KWALITEIT.

Opslagruimte en rekken in de 
garage achterin. De doordachte en 
hoogwaardige meubelbouw vind je in 
het hele voetuig terug.

Hoge standaard. Wij hechten 
veel waarde aan kwaliteit in zowel 
de verwerking als het ontwerp. 
Dit is bijvoorbeeld te zien in het 
keukenmeubilair met dwarsliggers.

Tomas Sekava, meubelmaker
54 jaar 

Het meest geliefde WEINSBERG-detail: 
duurzame volkorpus bouwwijze 

Dubbele garagedeur afdichting. 
Optimale bescherming tegen regen en vocht.

Volcorpus bouwwijze inclusief achterwanden. In elke 
WEINSBERG zit een doorslaggevend kwaliteitscriterium: 
handwerk, duurzaam en langdurig plezier.
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Slijtvaste opper
vlakken. Ontwikkeld 
om intensief gebruik te 
doorstaan.

Stevige aluminium profielstrip die 
de zijwanden, voor-en achterwand en 
het dak met elkaar verbindtder verbindet. 

Robuust high strength GFKdak. Het 
dak, met bijna drie keer zoveel glasvezel 
als standaard GFK, is hagelbestendig en 
trotseert alle weersomstandigheden.

Duurzame TVTconstructie. Aluminium en 
isolatiematerialen met polyurethaanversterkin-
gen maken het voertuig weerbestendig.

KENNIS 
ONTMOET 
VAARDIGHEID.
Om bij de montage van de 
verschillende elementen op 
elk detail te kunnen letten, 
is veel kennis, kunde en 
vakmanschap vereist.

De revolutionaire SUPERLIGHT 
technologie.  
Voor maximale gewichtsbesparing 
met CaraHome 650 DG en  
CaraCore 700 MEG.

Anna Wintersberger,  
productiemedewerker 

26 jaar 
Het meest geliefde WEINSBERG-detail:  

 unieke sandwich vloerconstructie.

Voor meer informatie zie >> pagina 112 en
weinsberg.com/superlight

Camper-DNA
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• Lichter dan GFK
• Machinaal vervaardigd
• UV-bestendig

• Isolatie direct geïntegreerd
• Gemakkelijk te repareren
• Elk onderdeel is perfect

Matthias Weishäupl, productiemedewerker 
25 jaar, sinds 2017 werkzaam bij WEINSBERG

Mooiste WEINSBERG detail: 
de nieuwe, perfect ontworpen dakopbouw in LFI-technologie

Geïsoleerd met EPP. Dit hightech materiaal biedt de 
beste bescherming en vermindert rijgeluiden.

Wij kiezen voor veiligheid. Tenslotte moeten 
de toekomstige bezitters zich altijd veilig 
voelen in onze campers. Vele jaren lang.

Tijdloos exterieur design.
De hoogwaardige bestickering 
en het esthetisch design zien er 
zelfs na vele jaren nog goed uit.

Fender bekledingen. 
Van buiten niet zichtbaar 
bevestigt, de naadloze 
overgangen garanderen 
robuustheid en 
duurzaamheid.

PERFECTE 
VOERTUIGCONSTRUCTIE 
& DUURZAAMHEID.

DAKOPBOUW 
IN LFI-
TECHNOLOGIE.
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USBaansluiting. Praktisch 
oplaadstation voor smartp-
hone, camera en dergelijke.

Pioneer Navgate Evo. Met 9" multi 
touch display en 3-jaarlijkse kaartupdate.

Wij verlenen voor vrijetijdsvoertuigen van het merk WEINSBERG in het kater van onze garantievoorwaarden, 
naast uw wettelijke garantie, een waterdichtheidsgarantie van 10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw. 
Truma inet X: Optioneel Truma iNetX systeem. Bedien eenvoudig het binnenklimaat en de verlichting vanaf 
elke locatie via een app of controleer het accu-, water- en gasniveau.

Head Up Display. Het geïntegreerde 
head up display zorgt voor nog meer 
veiligheid. Alle relevante gegevens 
direct in het zicht, zo blijven de ogen 
altijd op de weg gericht.

Centraal geplaatst LEDbedie
ningspaneel. Het waterniveau en de 
elektrische voorzieningen duidelijk en 
overzichtelijk.

VOERTUIG-
TECHNIEK & 
VERZORGING.
Wij streven naar een optimale reiserva-
ring voor al onze klanten. Daarom kiezen 
wij onze partners zeer zorgvuldig en 
gebruiken we alleen datgene, waarvan 
we werkelijk overtuigd zijn. Het bluuwa-
ter-waterfilter voor hygiënisch schoon 
water is daar een voorbeeld van. Meer 
informatie vindt u op >> Pagina 114

Tanja Eder, productontwikkelaar
sinds 2016 bij WEINSBERG

Favoriete WEINSBERG detail:
Het comfort voor de gebruiker is te danken aan
het centraal geplaatste LED-bedieningspaneel.

Verwarmings-
systemen

Optioneel TRUMA iNetX systeem. 
Bedien eenvoudig het binnenklimaat en de 
verlichting vanaf elke locatie via een app 
of controleer het accu- en waterniveau. 
>> Pagina 115

Camper DNA
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Lithium ion accu. 
Verhoogde energiecapaciteit 
met slechts 11 kg 
totaalgewicht (optioneel).

Optioneel uittrekbare  
gasflessenhouder. 
Maakt het verwisselen van de 
gasflessen bijzonder eenvoudig.

Michael Gründinger, roductontwikkelaar 
36 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 

Favoriete WEINSBERG detail:
Het comfort voor de gebruiker is te danken aan  
het centraal geplaatste LED-bedieningspaneel.

EasyTravelBox. De 
complete verzorgingstechniek 
centraal op één plaats. De 
in de zijwand geïntegreerde 
klep zorgt voor een snelle en 
eenvoudige toegang tot alle 
belangrijke elementen.

Laadbooster. Sneller en 
efficiënter laden van de 
opbouwaccu bij draaiende motor.

Extra steunen achterin. 
Zorgen voor extra stabiliteit en 
minder trillingen wanneer het 

voertuig stilstaat.

WE BESTEDEN 
AANDACHT AAN 
KLEINE EN GROTE 
DETAILS.

Tot 27" SmartTV. Een TV met 
internettoegang maakt TV-
streaming mogelijk. Is dit het 
einde van het SAT systeem?



VLOTTE BEGELEIDER.

De beste rijdynamiek op elke weg is voor de 
CaraCompact als van zelfsprekend. Het interieur 
biedt uitzonderlijk veel ruimte, slimme details en 
flexibele oplossingen. 

DE WENDBARE EN 
SLANKE HALFINTEGRAAL 
VAN DE VAN KLASSE.

CaraCompact



Sarah Katharina & Andreas. Onze definitie 
van een romantische vakantie? Samen op weg 
gaan, stoppen waar we willen en gewoon genieten 
van de omgeving! Een van de redenen waarom 
wij zo goed bij elkaar passen is onze liefde voor 
reizen en spontaniteit. Wij zijn niet bereid af te 
zien van comfort en gezellige woonruimte. Met de 
CaraCompact EDITION [PEPPER] hebben we de 
perfecte bondgenoot voor onze ontdekkingsreizen.



18 CaraCompact

AVONTUURLIJKHEID  
COMFORTABEL KAN 
ZIJN.

AVONTUREN 
KUNNEN 
HEEL 
COMFORTA-
BEL ZIJN.

ONTDEKKEN
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232 cm220 cm

De 3 belangrijkste details:
• Smalle carrosserie voor beperkte 

voertuigbreedte van 2,20 m
• Uitstekend gebruik van de ruimte met 

een modern design
• Uitstekende rijdynamiek

Compact maar krachtig. De CaraCompact combineert de wendbaarheid
van de VAN klasse met de ruimtel van een echte halfintegraal. Compact
van buiten, heel veel ruimte van binnen, voor alles wat het leven met 
een camper zo leuk maakt. Zeer geschikt voor dagelijks gebruik en vele
ingenieuze opbergruimtes – wat wil je nog meer?

2 slaapplaatsen tot 3500 kg4 zitplaatsen voorzien van gordels 2 indelingen

NET ZO RUIM ALS IN 
EEN HALFINTEGRAAL, 
WENDBAAR ALS DE 
VAN KLASSE.

600 MEG
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Gewoon wegrijden. De CaraCompact is een bijzonder 
slanke camper die gemakkelijk dagelijks te besturen 
is makkelijk te rijden in het dagelijkse leven en op 
vakantie. Het is combineert uitzonderlijke rijdynamiek 
met veel ruimte binnenin. Met zijn robuuste chassis en 
het GRP dak, is het de ideale de ideale metgezel voor 
actieve ontdekkingsreizigers.

AUTOMOTIVE  
BELIJNING 
VOOR OPTIMALE 
AERODYNAMICA.

BUITEN 
WENDBAAR, 
VEEL 
RUIMTE 
BINNENIN.

De optionele stylingpakketten accentueren nog eens extra het ranke silhouet – hier op de 600 MF.

De aerodynamische belijning van het dakraam reduceert
windgeruis en maximaliseert de look.

ONTDEKKEN
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TYPISCH
VAN

KLASSE.

SLIMME 
CONSTRUCTIE,  
CHIC 
ONTWERP.

Gestroomlijnde aerodynamica, 
geringe luchtweerstand en 

lage CW-waarde.

Gestroomlijnd. Achterbumper voorzien van LED-achterlichten – hier op de 600 MEG EDITION [PEPPER].
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VOORDELEN / KARAKTER

VEILIGHEID EN 
COMFORT OP 
DE WEG.
Met de achter- en voorasstabilisator 
is het rijden op een normale weg 
comfortabel en aangenaam. Zelfs 
een onverharde weg is voor de 
CaraCompact geen probleem.

RIJGEVOEL
ALS IN EEN 
CUV.

Dankzij het ge ntegreerde head-up display blijft de 
blik van de bestuurder daar waar hij hoort. Op de weg. 
Optioneel in het mediapakket verkrijgbaar.

Wielschokdemper

Wiel

Stabilisator

Stabilisatoradapter

Wishbone
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Het beste van twee voertuigwerelden. 
Smalle wegen zijn gemakkelijk te doen voor 
de CaraCompact. Zijn smalle omvang maakt 
hem bijzonder wendbaar manoeuvreerbaar 
en laag in brandstofverbruik. Tezelfder-
tijd biedt een ruime en goed doordachte 
leefruimte en kamer gevoel. Want binnenin is 
het een echt echt groot.

Op ontdekkingsreis gaan. Onze 
aanbeveling: Met de CaraCompact kunt u ook 
op smalle zijwegen rijden. Het ligt goed in de 
curve, je hebt nooit het gevoel dat het een 
beetje strak zou kunnen zitten.

RUIMTE 
ALS IN EEN
HALFINTEG-
RAAL.

600 MF EDITION [PEPPER] – Het Franse 
bed overtuigt met zijn breedte.

Genoeg opbergruimte voor alle 
reisbenodigdheden.

ZEER 
RUIM.

600 MF EDITION [PEPPER] – Compact aan de buitenkant, de CaraCompact biedt 
veel genoeg ruimte. Het doordachte ontwerp van de lay-out maakt het mogelijk.
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24 CaraCompact

140 cm FRANS 
BED.
VOOR  
HEERLIJKE 
NACHTEN.

600 MF EDITION [PEPPER] – Behaaglij-
ke slaapmogelijkheid in het Franse bed . 
Het panorama dakraam van 130 x 45 cm is 
optioneel verkrijgbaar.

600 MF EDITION [PEPPER] – Royaal ruimtelijk 
gevoel vanuit elke hoek.

Chique leren rand langs 
het Franse bed.

Aangename LED verlichting.
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196 cm

EENPERSOONSBEDDEN 
IN DE LENGTE.
HIER KAN JIJ JE HEER-
LIJK UITREKKEN.

MEER DAN 
JUIST EEN 

SLAAPPLAATS.

Echt goed geslapen. Gezellig, verleidelijk 
en vooral groot. De slaapplaatsen in de 
CaraCompact verleiden u met een enorme 
ligruimte ligvlak en veel comfortabele 
details die je nacht nog rustgevender 
maken.

Waar is het mooier dan in bed! Onze om 
ons grote bed alleen te gebruiken om te slapen, 
zou een schande zijn. Dus we lezen ook, luisteren 
naar muziek muziek en schrijven. Of we hebben 
gewoon strek je uit en ontspan.

600 MEG – De 201 cm lange en 82 cm brede eenpersoonsbedden kunnen dankzij 
het uittrekbare rolbed ook worden omgetoverd in een tweepersoonsbed.

SLAPEN
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PERFECT 
GEPLAND VOOR 
GENIETERS.
Er is meer dan genoeg ruimte tussen de dinette en de keuken om vrij te kunnen 
bewegen tijdens het koken - hier in de 600 MEG EDITION [PEPPER].

Daar past 
behoorlijk 
wat in. Slim 
Tower koelkast 
met 142 liter 
inhoud.

DINETTE       KOKEN
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MET ZOVEEL 
RUIMTE MAKT 
KOKEN FUN.

ZO 
GROOT 

KAN 
COMPACT 

ZIJN.

Gewoon de captainchair stoelen van de bestuurder en passagier draaien en aan het 
gebeuren rondom de tafel deelnemen - hier in de 600 MEG EDITION [PEPPER].

Wat een ruimteconcept! De CaraCompact maakt gebruik 
van de ruimte met intelligente oplossingen, zoals uitklapbare 
werkoppervlakken, maken bijzonder efficiënt gebruik van de 
ruimte. Dankzij de handtekening element in de keukenkast, het 
gekruiste hout hout en de harmonieuze meubelovergangen, is 
de CaraCompact is onmiskenbaar een echte WEINSBERG.

Perfect bedacht. Ons motto: Gebruik het potentieel 
van uw WEINSBERG! Bijvoorbeeld door de draaibare 
tafelverlenging te combineren met het werkblad in de 
keuken en zo een enorme ruimte te creëren voor het 
bereiden van uw eten.

Keuken met uitklapbaar
werkbladverlengstuk.

Onmiskenbaar: de exclusieve WEINSBERG
meubelgrepen zorgen voor een coole look.
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De LED-verlichting 
mengt prachtig in het 
ontwerp.

De ruimtebesparende 
wastafel kan naar 
behoefte heen en weer 
worden geschoven.

Elke centimeter telt. Met de badkamer in de CaraCompact 
kunt u rekenen op het comfort dat u gewend bent. Clever 
oplossingen en details, zoals een verschuifbare wastafel en 
wastafel of ruimtebesparende douchewanden, zorgen voor 
prachtige verfrissing.

Perfect bedacht. We zijn altijd graag uitgerust voor allerlei
mogelijke situaties, daarom houden wij van de veel opbergvakken
in de badkamer. Alles vindt zijn plaats hier: Gel tegen insectenbe -
ten, nagellak remover, EHBO kit.., verschillende zonneschermen...

WARE GROOTTE 
TOONT ZICH IN 
KLEINE DETAILS.

COMPACTE BADKAMER.
DOUCHE, WC 
EN WASKUIP IN  
DEZELFDE KAMER.

600 MEG – Alles wat u nodig heeft voor verfrissing gecombineerd in 
één ruimte. Met praktische douchewand en esthetische LED-verlichting.

Badkamer in de
600 MEG

BADKAMER
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Deur dicht en het water 
blijft in de douche.

LANG BAD.
DE WAS TUB 
IS VOOR 
DE DEUR.

Goed doordacht badkamerconcept in de 600 MF. Toilet 
en douche zijn ruimtelijk gescheiden van de wastafel.

Badkamer in de
600 MF
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HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT MET
DOORDACHTE 
DETAILS.

1. Scharnierend ventilatieraam. Het royale raam met 
verduisterend rolgordijn en insectenhor creëert een met 
licht overgoten een lichtdoorstroomd interieur.

2. Typische bestelwagen klasse. De smalle carrosserie 
en de gereduceerde voertuigbreedte van 2,20 m bieden een 
uitstekende rijdynamiek.

3. Uitklapbare werkbladverlenging. De praktische 
verlenging met één handbediening creëert extra werkop-
pervlak. 

4. Bedtrede. Binnenin zit extra opbergruimte verstopt. 

5. Easy-Travel-Box en bluuwater waterfilter. Alle 
belangrijke service-aansluitingen centraal gecombineerd op 
één plaats en hygiënisch schoon water zonder chemicaliën.

6. Standaard voorzien van de opbouwdeur KOMFORT. 
Met automotive sluitsysteem, dubbele afdichting en 2 
inklapbare kledinghaken.

7. Meer opbergruimte in de 600 MF onder het Franse 
bed. De gasflessenkast is nu zonder verlies aan opbergru-
imte in de kledingkast ge ntegreerd

De genoemde pakketinhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

HIGHLIGHTS
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600 MF600 MEG

INDELINGEN.
AFGESTEMD OP 
JOUW EISEN.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• Ruime garage aan de 

achterzijde
• 2 slaapplaatsen
• 4 stoelen met gordelbeveiliging 

Het kamerconcept met comfort-
abele eenpersoonsbedden maken 
het ideaal voor al diegenen die 
waarderen comfort op de weg.
De wendbare met 
eenpersoonsbedden.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Frans bed
• 2 slaapplaatsen
• 4 stoelen met gordelbeveiliging

 

Elegant detail, geweldig effect.
In combinatie met de Frans bed, 
de bad biedt meer vrijheid van 
bewegingsvrijheid in het 
woongedeelte.
De compacte met chique.

Configureer nu jouw CaraCompact onder: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

DIVERSITEIT 



HAAL EEN

IN JE LEVEN!

GELUKKIGE 
EIGENAARS

KLANTTE-
VREDEN-
HEID

JAAR 
SUCCES-
VERHAAL

NUMMER

20.000

TOP5

1
MEER DAN

Niet alleen hot, maar ook veelgevraagd: de CaraCompact EDITION [PEPPER] 
is de meest geliefde camper van Nederland. En dat is al meer dan 5 jaar zo. 
Qua uitrusting en ontwerp kan bijna niemand het bijhouden. Daarom wordt 

de [PEPPER] niet alleen gekocht, maar ook geliefd en gevierd. De grote 
gemeenschap van de kampeerwereld weet precies wat goed is.

VAN 
HARTEN



 89   11   17

#teamWEINSBERG
#editionpepper

Stuur ons je persoonlijke vakantiefoto‘s met de 

CaraCompact EDITION [PEPPER] of tag je beste 

momenten op Instagram en maak deel uit van de 

#teamWEINSBERG.



 16   24

Doordacht: De opbergplanken en plafondkasten met de exclusieve 
WEINSBERG handgrepen zorgen voor veel opbergruimte.

Altijd goed beschermd: De standaard meegeleverde 
luifel maakt jouw vakantie nog aangenamer.

Duurzaam: De exclusieve Active-Line bekledings-
stof MALBAR in kunstleder/stofcombinatie en 
speciale decoratieve bestikking.

Een echte blikvanger: de buitenbekleding in koperantraciet.



@weinsberg_official

#teamWEINSBERG #editionpepper

 81   19

Geweldige bioscoop: 24" Smart TV 
standaard in het TV pakket.

Wordt deel van de

Community.

CaraView Van binnen bekijken

De complete royale uitrusting van de 

CaraCompact EDITION [PEPPER] 

vind je onder:
weinsberg.com/edition-pepper

Compleet Oyster antennesysteem: het standaard meege-
leverde SAT-systeem zorgt voor het beste ontvangst.



DE GULLE ALLROUNDER.

Met 2,15 m stahoogte en een enorm laadvermogen is de CaraLoft 
een echte loft voor onderweg. De superieure halfintegraal biedt 
veel ruimte voor geweldige vakantie-ervaringen. Zijn concept 
maakt hem tot het ideale voertuig voor koppels en overtuigt met 
een uitstekend gevoel van ruimte.

DE HALFINTEGRAAL MET HET 
GROOTSTE LAADVERMOGEN.

CaraLoft



Anne & Markus. Eindelijk even vrij, eindelijk 
weer erop uit! Anne en ik verheugen ons al lang 
op een paar dagen ontspanning. Ons plan: in de 
CaraLoft naar de Ammersee en naar het voorland 
van de Alpen. Dat is niet zo ver weg en dus perfect 
voor een weekendje weg. Onderweg doe ik tegelijk 
een paar ideeën op voor mijn nieuwe outdoor 
kookboek.



38 CaraLoft

EINDELIJK 
EVEN VRIJ
EINDELIJK 
WEER 
EROP UIT.

VEEL APPARATUUR, 
VEEL ENERGIE
EN VEEL EETLUST.

ONTDEKKEN
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294 cm 215 cm

MET EEN 
STAHOOGTE VAN 
2,15 M, BIEDT 
HIJ EEN UNIEK 
GEVOEL VAN 
RUIMTE.

tot 4 slaapplaatsen max. 5 stoelen die van 
gordel voorzien zijn

3 indelingen tot 3500 kg

Met zijn unieke gevoel van ruimte is de CaraLoft de perfecte begeleider voor 
iedereen die graag ruimtelijk en comfortabel reist. Hij biedt een ongelooflijke 
hoeveelheid opslagruimte voor allerlei soorten vakantie uitrusting en heeft veel 
doordachte details. Door zijn sportieve rijdynamiek blijf je altijd onafhankelijk - 
er zijn geen grenzen aan jouw plezier.

De 3 belangrijke details:
• Groot laadvermogen
• Doorlopende 2,15 meter kamerhoogte
• Ruime garage achterin

650 MF

650 MF
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4
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1 3

De doorlopende zijwandlijsten in combinatie met de optioneel 
verkrijgbare PREMIUM deur – hier op de 600 MF.

1. Reinigingsopening voor de 
drinkbaar-watertank

2. Vulopening voor drinkwatertank
3. Aftapkranen voor schoon- en 

vuilwatertank
4. Beveiligde elektrische voeding
5. bluuwater waterfilter systeem 

Meer informatie vindt u op 
>> pagina 114.

EASY TRAVEL BOX: ALLE 
VERBINDINGEN GEÏNTE-
GREERD OP ÉÉN PLAATS.

ONS THUIS 
VOOR 

ONDER-
WEG.

Hoogwaardige woonsfeer. De CaraLoft overtuigt 
met veel bergruimte, doordachte details en zijn hoge 
rijdynamiek, ook op oneffen terrein. Het is de ideale 
camper voor iedereen die van compact maar comfortabel 
houdt. Met zijn bijzondere gevoel van ruimte en de 
moderne binneninrichting doet de CaraLoft zijn naam alle 
eer aan.

ONTDEKKEN



41Sterke uitstraling. De achterbumper met LED-achterlichten – hier op de 650 ME.

Geweldig uitzicht vanuit de bestuurderscabine – en 
intelligent geplaatste opbergvakken daarboven.

Innovatieve LFI technologie.  
Uiterst stabiel en bestendig.

PAK HET  
ALLEMAAL IN! 
EEN ECHT OPSLAG 
WONDER.



CaraLoft42

STERKE PUNTEN / CHARAKTER

UNIEK GEVOEL 
VAN RUIMTE.

De CaraLoft biedt een doorlopende hoogte van 2,15 meter voor het gehele voertuig – hier bij de 650 ME.
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40 cm

10 cm

110 cm  650 MEG
80 cm  600 MF / 650 MF

GROTE 
LAADVERMOGEN.

COMFORTABEL 
UITLADEN. 
BEWAAR DE 
ENERGIE VOOR 
HET SPORTEN.

LAGE 
LAADRAND.

ALLES BIJ DE 
HAND IN HANDIGE 
VERSTOPPLEKKEN.

Opbergvakken boven de cockpit bieden 
extra ruimte voor reisbenodigdheden.

Zeer comfortabel. Je kunt echt veel kwijt in de CaraLoft. 
Hij scoort met royale en onverwachte opbergmogelijkheden. 
De ruime garage achterin is perfect voor sportuitrusting en 
vakantiespullen, terwijl de geïntegreerde zijvakken alles netjes 
opbergen. De lage laadrand maakt het laden in de achterste 
garage bijzonder aangenaam.

Sportfreaks waarderen ook het wooncomfort. 
Wat we het leukst vinden aan de CaraLoft? De ingenieuze 
opbergmogelijkheden! In een paar eenvoudige stappen 
hebben we alles wat we nodig hebben voor onze 
dagtochten. En ‚s avonds een gezellige ambiance om in stijl 
te ontspannen.

 Opbergruimte in de garage achterin 
met één hand te bedienen.



XY / XY

44 CaraLoft

 SLAPEN

FRANS BED. 
INGENIEUZE 
OPLOSSING 
VOOR 
ONTSPANNENDE 
MOMENTEN.

650 MF – Toegankelijk van binnen en van 
buiten – opbergruimte onder het bed.

650 MF – Het Franse bed biedt een 
bijzonder elegante ruimteoplossing.

650 ME – Standaard met gezellige eenpersoonsbedden overtuigen met het beste slaapcomfort dankzij Evo-Pore-HRC matrassen.
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650 ME – Meer comfort. De 
kledingkast bevind zich onder 
het bed.

VAN 
TWEE N 
MAKEN.

Dankzij de optionele bedverlenging 
kunnen de twee eenpersoonsbedden 
in een handomdraai tot een groot 
ligvlak worden omgevormd.

650 ME – Standaard met gezellige eenpersoonsbedden overtuigen met het beste slaapcomfort dankzij Evo-Pore-HRC matrassen.

VEEL RUIMTE 
VOOR 

GEWELDIGE 
VAKANTIE 

ERVARINGEN.

Veel ruimte in het slaapgedeelte. De 
CaraLoft biedt een modern design, grote 
feelgoodzones en onderhoudsvriende-
lijke stoffen. De standaard EvoPore HRC 
matrassen zorgen voor een gezonde 
nachtrust.

Ontbijt op bed. Als het weer niet mee 
wil werken, raden wij een Lazy Day in bed 
aan. De bedden in de CaraLoft zijn groot en 
comfortabel genoeg!

EENPERSOONSBEDDEN 
IN DE LENGTE. 
GENOEG RUIMTE OM 
JE COMFORTABEL UIT 
TE REKKEN.



XY / XY

46 CaraLoft

DINETTE       KOKEN

VEEL  
BEWEGINGS-
VRIJHEID, 
VOORAL 
BIJ HET  
KOKEN.

Het 3-pitsfornuis met glazen afdekplaat alsmede de 
roestvrijstalen spoelbak nodigen uit om te koken.

Goed uitgerust. In de CaraLoft vindt u een volwaardige keuken 
met 3-pits kookplaat plus glazen afdekplaat, diepe rvs spoelbak en 
uitklapbaar werkblad. Dankzij functionele elementen zoals de HPL 
keukenachterwanden en het robuuste werkblad wordt koken nog 
leuker.

Alles wat een kok onderweg nodig heeft. Wij hebben onze 
eigen eisen als het gaat om vakantiecatering, waaraan de keuken in de 
CaraLoft absoluut voldoet. Mijn tip: plan een gerecht met regionale 
ingrediënten voor uw reis!

650 ME – Het uitgebalanceerde ruimteconcept nodigt uit om te koken en te 
vertoeven. De lades met Soft Close functie zorgen voor extra bedieningsgemak.
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UITSCHUIFBARE 
TAFEL.

650 ME – Esthetisch en functioneel. Het samenspel 
van bergruimte en het karakteristiek vormgegeven 
WEINSBERG Signature Element.

650 MF – Met de draaibare originele FIAT captainchair stoelen 
ontstaat een gemoedelijke zitgroep (verkrijgbaar in het FIAT-pakket).

EVENWICHTIG 
RUIMTECONCEPT.

PLAFONDKASTEN 
VOOR 
INGREDIËNTEN 
EN KOOKGEREI.

Plafondkasten met roestvrijstalen 
scharnieren van hoge kwaliteit.
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Veel ruimte bij de wastafel en in 
de douche – hier in de 600 MF.

De spiegelkast is een 
geweldige plek om 
hygiëneproducten in op te 
bergen.

De royale 
wastafel smelt 
consistent samen 
met het design.

LENGTE BAD. 
DOUCHERUIMTE 
DE LUXE.

Badkamer in de 
600 MF / 650 MF
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BADKAMER

COMPACTE BADKAMER. 
RECHTUIT EN 
DUIDELIJK.

Lage instap van de douchebak.

650 ME– De compacte badkamer maakt optimaal gebruik van de ruimte.

Flexibel 
verplaatsbaar

VOLDOENDE 
RUIMTE. HOOG 

COMFORT.
Opfrissen met bewegingsvrijheid. De 
essentie telt in de badkamer: Ruimte, opslag 
en verfrissing. Doordachte details zoals de 
lage instap van de douchebak zorgen voor 
bijzonder comfort.

Douchen waar we willen. Wat we het leukst 
vinden aan kamperen is de onafhankelijkheid. 
Natuurlijk douchen we ook op de campings 
onderweg, maar we stellen de flexibiliteit die de 
badkamer aan boord ons biedt zeer op prijs. En 
de badkamer in de CaraLoft is verbazingwekkend 
comfortabel.

Badkamer in de 
650 ME
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54

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT MET GOED 
DOORDACHTE DETAILS.

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke 
artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

1. Draaibare wastafel. Naar behoeft te positioneren 
boven de douche of het toilet. 

2. 133 l koelkast met AES functie. Biedt genoeg ruimte 
voor alles wat je nodig hebt op vakantie.

3. Opbouwdeur PREMIUM met insectenhordeur. 
Houdt ongedierte buiten.

4. Opbergruimte in de garage achterin met één 
hand te bedienen. De geïntegreerde compartimenten 
laten nog meer ruimte voor de bagage.

5. Bovenkasten met roestvrijstalen scharnieren van 
hoge kwaliteit. Met veel opbergmogelijkheden voor het 
kookgerei.

6. Nieuw LFI-cabinedak. Opvallend design en robuuste 
kwaliteit.

7. Ambienteverlichting. Zorgt voor een harmonieuze 
sfeer in de woonkamer.

8. Gemakkelijk bereikbare gasafsluiters. 
Gemonteerd in de bovenste besteklade.

9. In de lengte geplaatste gaskast. Makkelijk te 
bereiken en meer hoofdruimte binnen. (650 MF / 650 ME)

HIGHLIGHTS
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INDELINGEN.
AFGESTEMD OP UW 
BEHOEFTEN.

Nu CaraLoft configureren op: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

DIVERSITEIT

650 MF600 MF

650 ME

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Frans bed
• 2 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging 

Compacte indeling met veel 
ruimte om je thuis te voelen. 
Het Franse bed en de Vis-à-Vis 
keuken bieden comfortabele 
ruimte voor twee.  
Het ruimtetalent met de 
feel good factor.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• 2 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging 

Hier gaat het allemaal om comfort. 
Met comfortabele eenpersoonsbed-
den en een ruime keukenoplossing. 
Niemand biedt meer ruimte in het 
slaapgedeelte! 
De ruime met ruimte voor  
fijnproevers.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Frans bed
• Tot 4 slaapplaatsen
• Tot 5 stoelen met 

gordelbeveiliging
 
 
 
Zijn bijzondere kenmerken zijn de 
grote zitplaats in de lengterichting 
van de dinette en de centrale keuken 
met zijn open ruimtegevoel.
De allrounder met een  
huiselijke flair.



Peter, Paul en ouders. Anderen gaan eiland 
hoppen, wij gaan cruisen! We cruisen rond in onze 
CaraSuite en kunnen makkelijk gaan waar we willen. 
Onze roadcruiser is daar geweldig voor, want we 
hebben zelfs aparte ouder- en kindkamers en genoeg 
ruimte voor ons speelgoed. Ik wil naar de wildernis, 
mijn broer wil naar het PLAYMOBIL funpark, en papa 
wil ons heel graag het Auseerland laten zien. Mama 
wil er gewoon bij zijn. We zijn allemaal erg gelukkig.



CaraSuite

EEN COMFORTABEL FORMAAT.

Dankzij de geniale stahoogte en het praktische hefbed biedt de 
CaraSuite veel ruimte voor geweldige vakantiebelevenissen. De vele 
slaapmogelijkheden en de gezellige sfeer maken het een ideaal voertuig 
voor hele gezinnen.

DE HALFINTEGRAAL MET 
HEFBED EN DE GROOTSTE 
STAHOOGTE.
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ERG COOL 
ZO‘N ROAD 
CRUISE.

DAAR PAST 
ALLES IN, 
ZEGT MIJN 
VADER.

ONTDEKKEN



700 ME

700 ME
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700 ME

190 cm

130 cm

215 cm

294 cm

HET IDEALE FAMILIE 
VOERTUIG VOOR 
HELE GEZINNEN.

De 3 belangrijkste details:
• Standaard hefbed
• 2,15 m stahoogte
• Compacte 2+2 camper

De CaraSuite is mede dankzij zijn hefbed perfect geschikt voor geweldige 
gezinsreizen. Overdag is het veilig opgeborgen, ’s avonds wordt het snel 
tevoorschijn getoverd. Veel ruimte en een opmerkelijke stahoogte zorgen 
voor reiscomfort voor jong en oud.

max. 6 slaapplaatsen tot 3500 kgmax. 5 stoelen die van gordel voorzien zijn 3 indelingen
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GROTE GARAGE 
ACHTERIN 
VOOR NOG MEER 
OPSLAGRUIMTE.

Het karakteristieke design van de CaraSuite wordt verder benadrukt door de 
lichtmetalen velgen en de spoilerlip in aluminiumlook - hier op de 650 MG.

2 typen garages achterin bieden veel ruimte voor 
reisaccessoires, afhankelijk van de indeling - hier 
op de 650 MG.

DYNAMISCH  
SILHOUET. 
TOLE OPTICS.

STERKTES / KARAKTER

650 MG / 700 ME 
2,26 m3

650 MF
1,98 m3
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GENOEG RUIMTE 
VOOR GEWELDIGE 
VAKANTIE 
ERVARINGEN.

EEN GROOT 
HEFBED. MOEILIJK 
TE GELOVEN VAN 
BUITENAF.

De semi-geïntegreerde met een opklapbed. 
De CaraSuite biedt de perfecte combinatie van 
reiscomfort en slaapcomfort. Hij is compact van 
buiten, maar reusachtig van binnen: de halfin-
tegraal met de grootste stahoogte biedt veel 
bewegingsvrijheid. Zijn vele slaapmogelijkheden en 
gezellige sfeer maken hem tot het ideale familie- 
of multigeneratievoertuig.

Rondom een typische WEINSBERG – ook de achterbumper die is voorzien van LED-achterlichten verleent hem zijn 
karakteristieke design – hier op 650 MF. Optioneel is er een THULE fietsendrager voor maximaal 4 fietsen.

Ziet er goed uit en rijdt goed. 
En dat met 2,15 m binnenhoogte!



XY / XY

58 CaraSuite

ECHTE FEEL-GOOD 
AMBIANCE.

De aangename sfeer wordt in de CaraSuite gecreëerd door de grote stahoogte, 
de royale dinette en de hoogwaardige belijning - hier in de 650 MF.

COMFORT BIJ 
HET LATEN 
ZAKKEN.
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190 cm

130 cm

SLAPEN / HEFBED

Overdag past het opklapbed elegant 
in het ruimteconcept en biedt het 
voldoende ruimte om te loungen in de 
dinette.

Super praktisch: door het hefbed 
neer te klappen ontstaat een tweede, 
knusse slaapplaats.

60 CM HOOGTE
BOVEN HET HEFBED. 
VOLDOENDE RUIMTE
OM TE SLAPEN
EN ONTSPANNEN.

Touch LED-spots.

Veiligheidsnet als bescherming tegen 
uitvallen uit het bed achterin.

Overdag een speelparadijs, 's nachts een slaapparadijs. Het 
neerklapbare bed kan in een paar eenvoudige stappen onder het 
hoge dak worden opgeborgen. Dit betekent dat de ruimte eronder 
altijd perfect kan worden benut - en u tegelijkertijd kunt genieten 
van een comfortabele stahoogte en veel hoofdruimte. Een half-
integraal kan zo flexibel zijn!

Onze eigen kamer. Mijn broer en ik kijken samen 
series boven in ons opklapbed. Mam en Pap laten ons 
alleen - de open badkamerdeur sluit de gang af en 
onze familie heeft twee aparte kamers.
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700 ME

700 ME – Twee royale 
eenpersoonsbedden, die 
door de rolbedfunctie tot 
een tweepersoonsbed kunnen 
worden gecombineerd. 
De EvoPore HRC matrassen 
worden standaard meegeleverd.

700 ME – Opbergruimte met schuifdeur.

Plafondkast met hoogwaardige 
scharnieren.

EENPERSOONS-
BEDDEN IN 
DE LENGTE. 
BIEDEN VEEL 
RUIMTE.
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650 MG

650 MF

SLAPEN

650 MF – Het Franse bed met extra opbergruimte.

650 MG – Het tweepersoons dwarsbed gebruikt de 
volledige breedte van het voertuig en nodigt uit om 
te blijven hangen.

GOEDE NACHTRUST 
GEGARANDEERD MET 
DRIE BEDVARIANTEN.

Kampeervakanties voor iedereen. 
In de CaraSuite kunt u kiezen uit drie 
slaapmogelijkheden en bedtypes 
achterin. Ouders kunnen ontspannen 
en nieuwe energie opdoen in de com-
fortabele bedden achterin, terwijl de 
kinderen van de nacht een dag kunnen 
maken in het klapbed.

FRANS BED. 
BIJZONDER ELEGANTE 
KAMER OPLOSSING.

TWEEPERSOONS 
DWARSBED. 
PRAKTISCH EN  
COMFORTABEL.

Alles wat belangrijk is. In de 
CaraSuite kunnen we zoveel speelgoed 
meenemen als we willen zonder dat ze 
zeggen: „Daar is geen plaats voor in de 
koffer.“ Dat is echt geweldig! We spreiden 
onze boeken en knuffels over het hele bed 
en niemand stoort ons.
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97 cm

DINETTE       KOKEN

Uniek ruimtegevoel.  
Tussen Keukenblok en Koelkast.

Het geweldige keukenconcept in de CaraSuite biedt veel ruimte voor koken en bediening – hier in de 650 MF.

Praktisch: 3-pits fornuis en roestvrijstalen 
spoelbak in de keuken.

VIS-À-VIS KEUKEN.  
GROOTS KEUKENCONCEPT.
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UNIEK GEVOEL 
VAN RUIMTE.

Meer ruimte, meer opslag, meer plezier. De 
Vis-à-Vis keuken in de CaraSuite is uitgerust voor 
lange familie uitstapjes en reizen en biedt voldoende 
mogelijkheden om iedereen van heerlijke gerechten 
te voorzien. Overigens kunt u het brede keukenblok 
ook met z‘n tweeën gebruiken - voor een perfecte 
taakverdeling en meer kookplezier. 

De fraai vormgegeven plafondkast met zijn 
veelzijdige opbergmogelijkheden is een blikvanger 
van de compacte keuken.

De koelkast van 133 l biedt plaats aan alles 
wat een gezin nodig heeft op vakantie.

PLAATS VOOR MAXIMAAL 
6 PERSONEN DANKZIJ DE 
IN DE LENGTERICHTING 
GEPLAATSTE BANK.

Alles wat belangrijk is. We hebben de ouders naar 
buiten verbannen om ze te verrassen met een speciale 
maaltijd. Open de koelkast, haal de potten tevoorschijn, 
hak de groenten, zet de pasta klaar: in onze keuken in de 
CaraSuite hebben we genoeg ruimte voor perfect team-
work bij het koken.

Tot 6 personen kunnen plaatsnemen in de gezellige dinette dankzij de optionele 
draaibare FIAT kapiteinsstoel stoelen en de lange zijbank.
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BADKAMER. 
DE MEEST 
GENEREUZE 
OPLOSSING.

700 ME – Douche en toilet 
met wastafel zijn ruimtelijk 
van elkaar gescheiden zodat 
deze door twee personen 
tegelijkertijd kunnen worden 
benut.

Dankzij de afdekking 
van de douchbak 

ontstaat er nog meer 
woonruimte. De 

ingang is bijzonder 
handig dankzij de lage 

toegang.
Ruime douche met praktisch 
douchescherm.

Badkamer in de  
650 MG / 700 ME
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BADKAMER

HIER DRAAIT 
ALLES OM DE 
RUIMTE. BADKAMER IN DE LENGTE. 

VERBAZING WEKKENDE 
VRIJHEID VAN BEWEGING.

650 MF – Handige wand- 
en plafondhouder voor de 
douchekop zijn standaard 

mee aan boord.

Veelzijdig, mooi en praktisch. De badkamer in de 
CaraSuite is de perfecte plek voor een ontspannen begin 
of einde van de dag. Hij kan zelfs door twee personen 
worden gebruikt, heeft slijtvaste oppervlakken en veel 
opbergmogelijkheden. Gewoon goed gepland en perfect 
uitgevoerd.

Dit maakt tandenpoetsen leuk. Ook in de badkamer 
kunnen we met z‘n tweeën dollen, want er is ruimte genoeg. 
En als een van ons alleen gelaten wil worden tijdens het 
tandenpoetsen, gaat hij in de douche, want daar kun je de 
deur dichtdoen.

Badkamer 
in de 

650 MF

Een gecombineerde badkamer is te vinden in de indeling 650 MF. Het Dometic-
cassettetoilet is standaard in alle modellen ingebouwd.
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HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT MET 
GOED DOORDACHTE 
DETAILS.

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke ar-
tikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

1. Buitengewone stahoogte in woongedeelte. Met 
een hoogte van 2,15 meter wordt een echte feel good 
sfeer gecreëerd.

2. Hoogwaardige exterieur bestickering. Voor een 
lange levensduur en een stoere uitstraling.

3. Verlichting. De indirecte verlichting bij de kasten 
creëert een warme sfeer.

4. Hefbed met veiligheidsnet. Creëert meer 
slaapplaatsen en biedt veiligheid aan beide zijden door de 
valbescherming.

5. Opbergschap in leer. Gemakkelijk toegankelijke 
opbergruimte in coole lederlook.

6. Easy Travel Box. Eenvoudige toegang tot alle 
serviceaansluitingen van de Easy Travel Box en tot het 
waterfilter bluuwater.

7. Garage achterin. De ruime garage achterin met 
eenhandige bediening zorgt voor comfort tijdens de 
reizen.

8. Unieke kamerindeling. Biedt genoeg ruimte voor het 
hele gezin.

HIGHLIGHTS
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650 MG650 MF

700 ME

INDELINGEN.
AFGESTEMD OP UW 
BEHOEFTEN.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Frans bed
• Standaard met hefbed
• 6 slaapplaatsen
• Tot 5 stoelen met gordelbeveiliging

In combinatie met het Frans bed biedt 
het hefbed ruimte om je goed te voelen 
en bewegingsvrijheid. Een extra slaap-
plaats kan worden gecreëerd door de 
dinette te verbinden met de langsbank.
De familie-indeling met  
zes slaapplaatsen.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste eenper-

soonsbedden
• Standaard met hefbed
• 5 slaapplaatsen
• Tot 5 stoelen met gordelbeveiliging

Ruime indeling met hefbed en veel 
bergruimte. Comfortabele eenper-
soonsbedden in de lengte komen 
tegemoet aan de praktische ruimte 
badkamer en bieden plaats aan het 
hele gezin.  
De veelzijdige met een gevoel 
van familie.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons dwarsbed
• Standaard met hefbed
• Ruime garage aan de achterzijde
• 5 slaapplaatsen
• Tot 5 stoelen met gordelbeveili-

ging

Hier is het bed dwars en harmonie-
ert met de ruime badkamer. Het 
hefbed en de vis-à-vis keuken zorgen 
voor een optimale benutting van de 
ruimte. 
De ruime reisgezel.

Configureer CaraSuite nu onder: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

DIVERSITEIT 



CaraHome

MOBIEL GEZINSVERBLIJF.

Met zijn alkoof en de doordachte indeling biedt de 
CaraHome voldoende ruimte voor mooie reiservaringen. 
Afhankelijk van de indeling biedt hij plek voor 4 tot 6 
slaapplaatsen.

DE GEZINSVRIENDELIJKE ALKOOF 
STANDAARD MET MET HEFBED EN 
HEEL VEEL RUIMTE.



Christian, Anja, Tobias & Paula. We houden van 
onze familie uitstapjes met de CaraHome. En de winter. 
Waarom niet beide combineren? Dus we brengen een 
weekend samen door in de sneeuw. Als het koud is, 
is het extra gezellig in de CaraHome, hij is tenslotte 
winterklaar. De kinderen gunnen elkaar niets als ze in de 
sneeuw aan het dollen zijn, maar later zijn ze één in hart 
en nieren in de alkoof. 
 
In het algemeen is ons verblijf in de CaraHome zeer 
ontspannen, onze WEINSBERG is gewoon perfect voor 
familievakanties. Natte winterkleren? Geen probleem, ze 
drogen in de badkamer. Alles meenemen wat het leven 
mooier maakt? Geen probleem, we hebben zelfs onze 
campingtafel en stoelen bij ons om tussendoor in de zon 
te zitten. De langlaufski’s en sneeuwschoenen hebben net 
zoveel ruimte als de campinggrill.
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ONTDEKKEN

CHILLEN 
BIJ WINTERSE 
TEMPERATUREN.

ONS 
GEZELLIGE 
HUIS 
IN DE SNEEUW.
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600 DKG

650 DG

200 cm
235 cm

75 cm

140 cm

110 cm

70 cm

71
max. 6 slaapplaatsen max. 6 stoelen die van gordel voorzien zijn 4 indelingen tot 3500 kg

Stel je voor dat je nooit meer een kamer hoeft te boeken. Stel je voor dat je 
overal ter wereld een ruime vakantiewoning zou hebben. Stel je voor dat je 
altijd je huis bij je had. Ontdek nu de gezinsvriendelijke alkoof met heel veel 
ruimte.

De 3 belangrijkste details:
• SUPERLIGHT technologie (650 DG)
• Enorme opslagruimte
• Twee gescheiden slaapgedeeltes

RUIMTE VOOR 
IEDEREEN. 
EN VOOR 
VEEL BAGAGE.

NIEUW
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DE ALKOOF. 
GEEN ENKELE 
ANDERE CAMPER 
GAAT HOGER.

UW MOBIELE 
FAMILIE THUIS 

ALTIJD BIJ U.

Geniet van het beste 
uitzicht op de top in 
de frisse lucht. Het 

dakraam in de alkoof 
maakt het interieur 
nog ruimtelijker en 

opener.

Een camper voor het hele gezin: met een klassieke 
alkoofopbouw, twee aparte slaapgedeeltes en plaats 
voor maximaal zes personen. De CaraHome dankt zijn 
slanke verschijning aan zijn verfijnde chassis, moderne 
architectuur en stijlvolle buitenontwerp. De grote is echt 
de moeite waard!

Het optionele FIAT stylingpakket garandeert een 
geweldige look en reizen in stijl – hier bij de 650 DG.

ONTDEKKEN
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550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

650 DG 
2,39 m3

650 MEG
2,39 m3

TOT 6 STOELEN MET 
GORDELBEVEILIGING.

RUIME GARAGE 
ACHTERIN: DAAR 
PAST ZELFS 
EEN FIETS IN.

In de 600 DKG en 650 DG vinden gezinnen niet alleen zes slaapplaatsen, 
maar ook de bijpassende zitplaatsen met veiligheidsgordels. Dankzij de 
revolutionaire SUPERLIGHT technologie in de 650 DG kan er nog meer 
bagage worden geladen voor alle gezinsleden.

Vier soorten garages achterin bieden afhankelijk van de reisbenodigdheden de juiste opbergruimte - hier op de 600 DKG.
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STERKTES / KARAKTER

SUPERIEUR GEVOEL 
VAN RUIMTE.

De enorme hoogte van de kamer is typisch voor het alkoofontwerp en creëert een heel bijzonder gevoel van ruimte. 
Het slaapgedeelte lijkt bijna een tweede verdieping. Het nieuwe interieurdesign is een echte blikvanger en zorgt 
samen met de greeploze push-to-open meubelkleppen voor een ingenieus samenspel - hier in de 600 DKG.
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Dakluik met hor en ver-
duisteringsrolgordijn.

BIJNA ALSOF 
JE JE EIGEN 
KAMER HEBT.

Meer ruimte in het loft bed. De CaraHome verbergt 
een enorm tweepersoonsbed in zijn ruime alkoof. Dit 
slaapgedeelte is zo knus dat iedereen het voor zichzelf 
wil hebben.

Optioneel met klapbaar 
alkoofbed. Voor nog meer 
hoofdruimte in de cabine.

De ideale kinderkamer. Het is duidelijk dat kinderen van de 
alkoof houden. Maar wees verbaasd hoe vreedzaam en harmonieus 
broers en zussen deze retraite delen. Dankzij de twee extra USB-aan-
sluitingen zijn er geen discussies meer over wiens mobiele telefoon 
mag worden opgeladen. En er is toch genoeg ruimte in de alkoof.

BOVENVER-
DIEPING: 

RETRAITE.

Gemakkelijk 
toegankelijke 

opslagruimtes.

Alkoof.
Gezellige slaapplaats met 

optionele verwarming. 
Overdag met veel lichtinval, 

‘s nachts geniaal verlicht.
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TWEEPER-
SOONSBED. 
LARGE LOPENDE 
RUIMTE.

In het ruime tweepersoonsbed zorgt de standaard EvoPore HRC lichtgewicht 
matras voor een rustgevende en comfortabele nachtrust - hier in de 650 DG. 
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SLAPEN

Fantastische keuze. Met z’n tweeën, met 
één of met meer kinderen, dankzij de grote 
verscheidenheid aan bedden voelen klein en 
groot zich comfortabel tijdens het slapen.

Goedenacht. Als echte gezinscamper biedt 
de CaraHome ook een indeling met stapelbedden, 
de 600 DKG. Dit is een bijzonder voordeel als u 
met meerdere kinderen reist. Terwijl de een het 
individueel instelbare bedlampje gebruikt om te 
lezen, heeft de ander het al aangenaam donker 
om in slaap te vallen.

STAPELBEDDEN.
DE EEN BOVEN DE 
ANDER IN PLAATS VAN 
NAAST ELKAAR.

Het stapelbed incl. standaard veiligheidsnet in de indeling 600 DKG 
is ideaal voor kinderen. Heel slim: bij dit model is de toegang tot de 
garage achterin ook van binnenuit mogelijk.

Dwarsdubbelbed Stapelbedden Bedden in 
de lengte

Alkoofbed

DENJUISTE 
SLAAPPLAATS 
VOOR 
IEDEREEN.

In een handomdraai 
wordt de dinette tot 
een extra slaapplaats.

BEDVARIANTEN. 
HIER VINDT 
IEDEREEN EEN 
SLAAPPLAATS.
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Het juiste voor elke smaak. CaraHome 
staat voor verscheidenheid en dit komt 
ook tot uiting in de keuze van keukens, 
koelkasten en dinettes. Van flexibel tot 
groot, elke plattegrond heeft zijn eigen 
speciale voordelen.

DINETTE MET 
DRAAIBARE
KAPITEIN 
STOELEN.

DINETTE MET 4 
STOELEN MET 
GORDELS.
De dinette in de 600 DKG en 650 DG biedt vier zitplaatsen die met veiligheidsgordels worden 
vastgezet. Slijtvaste stoffen en gezellig zitcomfort garanderen een ontspannen samenzijn.

Tafelmanieren. Tijdens de maaltijd 
worden de drankjes vastgezet in de 
bekerhouder. Zelfs als de robuuste stoffen 
van de dinette makkelijk af te vegen zouden 
zijn, hoeft u niet per se...

De dinette is ruimtebesparend en flexibel dankzij de draaibare captain‘s 
chair stoelen. Als het nodig is, kunnen jullie hier met z‘n vieren zitten.
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KOKEN

IEDEREEN IS 
HIER GRAAG 
SAMEN.

Het aangename verlichtingsconcept creëert de juiste 
sfeer. De werkbladuitbreiding biedt voldoende ruimte 
om samen te koken - hier in de 650 DG. 

Open de deuren voor heel veel opbergruimte!

Keukenlade met soft close Open de 
deuren voor heel veel opbergruimte! 
functie en praktische indeling.

Koelkast 
177 l 

Serie 600 DKG / 
650 DG

Koelkast  
106 l 

Serie 550 MG

Koelkast  
142 l 

Serie 650 MEG
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COMPACT, 
COMPLEET. 
DIT IS 
WAAR WARE 
GROOTSHEID 
WORDT 
ONTHULD.

EENVOUDIG 
UITGEDACHT. 
In de wand geïntegreerde opbergvakken zijn een blikvanger 
en bieden opbergruimte - hier in de 600 DKG. 
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BADKAMER

Geniaal gepland. Optimaal gebruik van de ru-
imte dankzij het compacte ontwerp. Dankzij de 
vele praktische details voelt u zich comfortabel 
bij het opfrissen. En er is genoeg opslagruimte.

Douchekop met aangename waterstraal.

600 DKG – De ruimte is elegant 
en gemakkelijk schoon te maken.

Lage instap van de douchebak.Handige handdoekenhouder.

Dat voelt goed. Wat wens je na een intensieve 
dag in de frisse lucht? Warme voeten, een knusse 
handdoek en een warme douche. In de aangename 
sfeer van uw eigen CaraHome? Nog beter.

VERSCHUIFBARE 
WASTAFEL VOOR 
VEEL BEWEGINGS-
VRIJHEID.

550 MG

ALLES ERIN 
WAT JE 
VOOR EEN ONT-
DEKKINGSREIS 
NODIG HEBT!

Badkamer in de
550 MG / 600 DKG / 
650 MEG / 650 DG
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HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT MET 
GOED DOORDACHTE 
DETAILS.

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

1. Alkoof. De alkoof met optionele verwarming is een 
echt knus hol.

2. greeploze push to open kasten. Zorg voor een mo-
dern, elegant design in het interieur.

3. Centraal bedieningspaneel en het nieuwe TRUMA 
iNetX systeem. Eén blik is voldoende om het waterpeil, 
de elektronicavoorziening en de verwarming te contro-
leren.

4. Soft close functies. De ruime laden sluiten stil en 
aangenaam.

5. Vers- en vuilwatertanks. De kinderlijk eenvoudige 
reiniging van de vers- en vuilwatertanks is ook van bin-
nenuit het voertuig mogelijk.

6. Ruime garage achterin met één hand te bedienen. 
Via de buitenklep en vanuit de woonruimte toegankelijk.

7. Afzonderlijke gaskast. Eenvoudige toegang via de 
servicedeur in de zijwand.

8. Alles op zijn plaats. Centrale en goed bereikbare 
bedieningselementen voor de vers water/grijstank, 
evenals voor het waterfilter, de vorstklep en de stroo-
maansluiting.

9. SUPERLIGHT technologie (650 DG). Een toename 
van bijna 30% extra laadvermogen - Meer informatie op  
»Pagina 112.

HIGHLIGHTS
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PLATTEGRONDEN.
AFGESTEMD OP 
UW BEHOEFTEN.

600 DKG550 MG

650 DG 650 MEG

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons dwarsbed
• Alkoof bed
• Ruime garage aan de achterzijde
• 4 slaapplaatsen
• 4 stoelen met gordelbeveiliging 

Compacte afmetingen en toch volledig 
afgestemd op het gezinsleven. De 
kortste alkoof met dwars tweepersoons-
bed en veel bergruimte in de garage 
achterin. 
Ruimtewonder met ruimte 
voor familiereizen. 

STERKE PUNTEN:
• Dinette
• Tweepersoons dwarsbed
• Alkoof bed
• Ruime garage aan de achterzijde
• 6 slaapplaatsen
• 6 stoelen met gordelbeveiliging

Zijn bijzondere kenmerk is de royale 
indeling met zitplaatsen voor vier in 
de gezellige dinette, ruime keuken 
en comfortabel dwars tweeper-
soonsbed. 
De superlichte zespersoons  
woning met veel laadvermogen.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Eenpersoonsbedden in de lengte
• Alkoof bed
• Ruime garage aan de achterzijde
• 5 slaapplaatsen
• 4 stoelen met gordelbeveiliging

Volop ruimte met comfortabele een-
persoonsbedden in lengterichting 
en een grote garage achterin voor 
ontspannen reiservaringen  
De kampioen van het  
laadvermogen met slaapcomfort.

STERKE PUNTEN:
• Dinette
• Plattegrond kinderen - 2 stapel-

bedden
• Alkoof bed
• Ruime garage aan de achterzijde
• 6 slaapplaatsen
• 6 stoelen met gordelbeveiliging

Consequente kinderindeling met 
stapelbed en veel bergruimte. De 
aparte slaapgedeeltes dienen als 
toevluchtsoord voor jong en oud. 
De gezellige  
familievriend.

 SUPERLIGHT- 
TECHNOLOGIE

NIEUW

Meer informatie 
hierover op 
pagina 112.

Nu CaraHome configureren onder: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

DIVERSITEIT 



STIJLBEWUSTE TRENDSETTER.

Hij combineert handig nut met design. Dynamiek 
en hoge kwaliteit zitten in zijn bloed. 100% sterk 
uiterlijk, 100% WEINSBERG DNA.  

DE VOLINTEGRAAL MET 
SUPERIEURE APPARATUUR EN 
UITSTRALING.

CaraCore



Rudi & Gerlinde. We zijn al oude rotten in het 
kamperen. Nieuw is echter onze CaraCore, die we 
dit jaar voor het eerst organiseren. Maar we gaan 
het goed doen. Onze favoriete bestemming Noor-
wegen staat op het plan. Geen enkele tijdslimiet, 
maar in een tijd van het jaar dat je meer locals dan 
toeristen ontmoet. Vanuit Beieren rijden we langs 
de fjorden omhoog naar de Lofoten. Allemaal in 
ons eigen tempo en allemaal in stijl. De CaraCore 
schittert immers door zijn uitstekend design en 
past perfect in Scandinavië.
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MINDER  
HECTIEK
BETEKENT 
MEER  
GENIETEN.

EEN TOAST OP
HET COMFORT.

ONTDEKKEN
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700 MEG

100%
WEINSBERG 

DNA

PERFECTE WISSELWERKING 
TUSSEN FUNCTIONALITEIT 
EN DESIGN.

De 3 belangrijkste details:
• Dynamisch vooruitstrevend ontwerp
• Full-LED koplampen
• Standaard met opklapbed

De CaraCore houdt van understatement en toont dus aanwezigheid. Hij 
combineert vakkundig nut met design. Een indrukwekkend samenspel 
van ruimtelijk bewustzijn, hoogwaardige materialen en uitzonderlijk 
rijcomfort.

max. 5 slaapplaatsen tot 3500 kgmax. 5 stoelen die van gordel voorzien zijn 3 indelingen 

650 MEG
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ONTDEKKEN

De volledig geïntegreerde WEINSBERG. CaraCore is het resultaat van de 
jarenlange ervaring van WEINSBERG. De CaraCore combineert alle voordelen van 
een volledig geïntegreerd voertuig met een uniek uiterlijk. De CaraCore combineert 
alle voordelen van een volledig geïntegreerde met een uniek uiterlijk. De eisen aan 
het ontwerp van de CaraCore zijn bewust hoog gesteld: onafhankelijk, karakteristiek, 
aanwezig en krachtig. Dit komt tot uiting in de strakke lijnen, duidelijke randen en 
spannende oppervlakken. Het is de betere halfintegraal met een klapbed.

VERRASSINGS
DROLLEN. VOLLEDIG 
GEÏNTEGREERD.

Dynamisch. De 
zijwandschorten met 
zwarte inzetstukken en 
de bestuurdersdeur met 
elektrische opstap.

Karakteristieke LED-
koplampen, optionele 

aluminium velgen in 
exclusieve WEINSBERG 

look en het optionele 
stylingpakket 

onderstrepen het 
uiterlijk van de CaraCore 

- hier op de 650 MEG.

Een kwestie van Stijl. De 
optioneel verkrijgbare EXCLUSIV 
opbouwdeur overtuigt met zijn 70 
cm breedte, het extra raam en de 
aankomende huisverlichting.
 

Meer informatie vind je
op pagina 104.

PURE 
ESTHETIEK  
ONTMOET 
PRAKTISCH
GEBRUIK.
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DUIDELIJKE 
LIJNEN EN EEN 
OPVALLENDE 
DESIGNTAAL.

PANORAMISCHE 
VOORRUIT VOOR 
PERFECT ZICHT 
RONDOM.

De markante achterbumper is geheel voorzien van ledlampen en de optionele 17 inch lichtmetalen 
WEINSBERG velgen zorgen voor een dynamisch design – hier bij de 700 MEG.

Dankzij het enorme panorama voorraam is het gevoel van vrijheid in de CaraCore onvergelijkbaar. Het 
perfecte zicht rondom zorgt ook voor meer veiligheid op de weg - hier bij de 700 MEG.
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STERKTES / KARAKTER

Volledig in LED uitgevoerde achterverlichting 
met WEINSBERG look voor goede 
herkenbaarheid en veiligheid.

Sterk wat betreft verlichting en 
optiek: de volledig in LED uitgevoerde 
koplampen in Cube design.

„STATE OF THE 
ART“, VAN HET 
UITERLIJK TOT AAN 
DE PRIJSKWALITEITS
VERHOUDING.

Gemakkelijke toegang tot de gasflessen door de in de 
lengterichting geplaatste gaskast.

Met het geïntegreerde head up display blijft de blik van de 
bestuurder op de weg gericht. Deze geweldige feature is 
onderdeel van het optioneel verkrijgbare media pakket.

Kwaliteit die je ziet en dat voel je. De onderdelen van 
LFI maken indruk door optimale eigenschappen zoals de 
hoogste productie precisie. De maximale bouwstijfheid 
garandeert de beste veiligheid. Het LFI cabinedak maakt 
de CaraCore ook optisch een blikvanger.

Een mobiel droomhuis. Ik hoor de woorden van onze 
WEINSBERG dealer nog steeds. Hij sprak over een ”geheel 
nieuwe categorie voertuig“. Dat hij helemaal gelijk had, laat 
de CaraCore met zijn geweldige kwaliteiten ons elke dag 
opnieuw zien.
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EEN KLASSE 
APART. DE 
BETERE 
HALFINTEGRAAL 
MET HEFBED.

OOK DIT IS EEN 
STATEMENT:
STANDAARD 
GELEVERD MET 
HEFBED VOOR EXTRA 
REISCOMFORT.

BAANBREKEND 
DESIGN & HOOGSTE 
PRECISIE DANKZIJ 
DE MODERNSTE  
LFITECHNOLOGIE.

100%
WEINSBERG 

DNA
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BIJZONDER 
RUIM,
OPEN ZICHT
VELDEN.

Schoonheid overal waar het oog kan 
zien. De volledig geïntegreerde carross-
erie geeft de CaraCore een uniek gevoel 
van ruimte. Met de open zichtas heeft u 
altijd alle hoogtepunten in het zicht: de 
comfortabele bedden, de uitnodigende 
keuken en het gezellige hart van elke 
camper, de dinette.

HET GEVOEL VAN 
RUIMTE TOONT WARE 
GROOTSHEID.

De indruk is absoluut magnifiek en wordt ondersteund door de 
elegante dwarsrichting van de meubelen - hier in de 700 MEG.

Hoogwaardige bekleding 
en aangenaam zitcom-
fort dragen bij aan een 
sfeervol designconcept.

Elegante plafondkasten met 
veel bergruimte.

Er gaat niets boven gezelligheid. Het 
interieur van de CaraCore voelt aan als één 
grote ruimte, en de ruimte in de dinette laat 
niets te wensen over. Hier is het bijna net zo 
comfortabel als op de bank thuis.
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DINETTE

VLOEIENDE 
OVERGANG  
CREËERT UNIEKE 
AMBIANCE.

ERGONOMISCHE EN 
DRAAIBARE STOELEN
Optionele L-vormige dinettebank. De zijbank en de uitklapbare zitting 
wachten op gezellige rondjes – hier bij de 700 MEG.

Enorm. Open zichtvelden creëren een uniek gevoel van ruimte met een vloeiende 
overgang tussen woongedeelte en bestuurderscabine – hier bij de 700 MEG.



94 CaraCore

700 MEG – Het keukenblok is een toonbeeld van esthetiek.

Grandioos. Slim Tower koelkast met 
een volume van 142 liter en standaard 
AES-functie, waarbij het energietype 
automatisch wordt geselecteerd.

Stil. Ruime laden met 
Soft Close functie.

Eenvoudigweg perfect. 
3-pitsfornuis met 
glazen afdekplaat.

HET VISÀVIS  
KEUKENTJE HEEFT EEN  
GEÏNTERNALISEERDE  
ESTHETIEK.
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KOKEN

Perfecte keukenplanning. Bewegings-
vrijheid is alles in de keuken en nog veel 
meer in de camper. De open flair in de 
CaraCore komt hier volledig tot zijn recht 
en maakt het mogelijk plezierig te koken 
voor alle zintuigen.

Puur plezier. In alle jaren die we 
gekampeerd hebben, hebben we nog nooit 
zoveel opbergruimte gehad. De keuken 
gebruiken we het bijzonder veel. We stoppen 
nog wel eens in gebieden waar de volgende 
supermarkt een paar kilometer verderop ligt.

FIJNE SELECTIE. 
VERSCHILLENDE 

KEUKEN 
CONCEPTEN.

650 MEG – Het keukenblok met het kenmerkende element past perfect in het ruimteconcept.

Formatief. Het karakteristieke 
WEINSBERG signatuurelement.

KEUKEN IN DE LENGTE. 
DE TIJDLOZE 
KLASSIEKER 
COMBINEERT NUT 
MET DESIGN.
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SLAPEN / HEFBED

Het standaard meegeleverde hefbed voegt zich elegant in het ruimteconcept. In zijn hoogste 
stand heb je ruim voldoende plaats om aan de dinette te ontspannen – hier in de 700 MEG.

EEN 
DROOMHUIS 
OP WIELEN.
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180 cm 200 cm

110 cm

Hoogwaardige ambiance met touch 
LED-verlichting ook in het hefbed.

Het verhoogde hefbed past perfect 
in het ruimteconcept.

Wanneer het hefbed is 
neergelaten ontstaat er 
een knusse slaapplaats 

voor twee personen – 
hier bij de 700 MEG.

GENOEG RUIMTE
MET HET 
HEFBED NAAR 
BENEDEN.

De betere halfintegraal met hefbed. Dat de CaraCore de 
WEINSBERG-waarden in zich draagt, blijkt uit zijn ruimte, ge-
zinsvriendelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Zijn bijzondere 
kenmerk: het hefbed bevindt zich boven de bestuurderscabine 
en kan indien nodig eenvoudig worden neergelaten. De dinette 
kan dus ook gebruikt worden als er iemand boven slaapt.

Boven slapen, beneden feesten. Een ander 
pluspunt van de CaraCore is zijn neerklapbaar bed. 
Rudi doet er graag een middagdutje in terwijl ik in de 
eethoek koffie drink.
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GROOT 
LIGVLAK 
VOOR  
GEWELDIGE 
DROMEN.

Leesspots voor optimale verlichting 
in het slaapgedeelte.

Bijzonder ruim. Het slaap-
gedeelte in de 650 MEG 

en 700 MEG met 2 meter 
lange lits-jumeaux.

Fraai gevormde bovenkasten met 
royale opbergmogelijkheden.
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SLAPEN

DE COMFORTZONES 
MET EEN PERFECT 
ONTWERP.

ELEGANTE RUIMTE 
OPLOSSING.
650 MF – Franse bed met EvoPoreHRC matras en opbergruimte onder het bed.

Heerlijke slaapatmosfeer. Je kunt ook stijl tonen 
als je slaapt. Hoogwaardige details zoals de indirecte 
verlichting zorgen voor een harmonieuze flair in de 
CaraCore. 

Intelligente oplossing. 
De kledingkast bevind zich in 
700 MEG onder het bed.Praktisch. De dinette kan een extra slaapplaats worden.

Gezellig optrekje. De enorme slaapruimte achterin 
is ongelooflijk comfortabel. Dit is absoluut mijn favoriete 
plek om te ontspannen, vooral als ik me even wil terugtrek-
ken.
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OPFRISSEN 
IN STIJL.

700 MEG – Fraai design in de grootste ruimtebadkamer in zijn klasse.

Spiegelkast met fraai 
gevormde LED-lampen.

SLUIT DE DEUREN 
NAAR HET 
WOONGEDEELTE EN 
JE HEBT EEN GROTE 
BADKAMER.

Badkamer in de 700 MEG
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LONGI
TUDINALE 
BAD. 
ALLEMAAL OP 
ÉÉN LIJN.

DE COMPACTE 
BADKAMER. RECHTTOE 
RECHTAAN EN 
OVERZICHTELIJK.

Gekenmerkt door sterke design accenten. De 
karakteristieke designtaal van de CaraCore komt 
ook tot uiting in de badkamer. Het ontwerp is 
rechtlijnig en helder, en dankzij de vele opberg-
mogelijkheden en praktische details voelt u zich 
meteen thuis. 

Pure esthetiek in de 
badkamer van de 650 MF. 

Aangevuld met veel ruimte 
aan de wastafel en onder de 

douche.

BADKAMER

Achter gesloten deuren. De badkamer van onze kamer 
is een droombadkamer, omdat hij flexibel gebruikt kan 
worden. Of we sluiten de deur naar de woonkamer en hebben 
een grote badkamer of we zijn blij met de mogelijkheid om 
de douche en het toilet apart te gebruiken.

Badkamer in de 
650 MF

Badkamer in de 
650 MEG
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2

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT MET 
GOED DOORDACHTE 
DETAILS.

De genoemde inhoud is beschrijvend voor deze modellen. Afzonderlijke 
artikelkenmerken kunnen variëren afhankelijk van de indeling.

6 7

8

1 3

5

4
1. De nieuwe optionele cabinestoelen van AGUTI. 
Garandeer optimaal reiscomfort.

2. Geheelin LED uitgevoerde koplampen. De nieuwste 
technologie, het beste zicht en veiligheid dankzij de mark-
tante karakteristieke lampen.

3. Soft close schuifladen. Geweldig comfortabel door 
het zacht en stil sluiten van de laden.

4. Handmatige of elektrische verduistering voorin 
creëert privacy op de staanplaats tijdens de nacht.

5. Opbouwdeur KOMFORT met 700 mm breedte. Met 
automotive sluitsysteem, dubbele afdichting en inklapbare 
kledinghaken.

6. Easy Travel Box en bluuwater waterfilter. Alle 
belangrijke service-aansluitingen centraal gecombineerd 
op één plaats en hygiënisch schoon water zonder chemi-
caliën.

7. De betere halfintegraal met standaard hefbed. 
Het hefbed zwaait naar voren over de bestuurders- en 
passagiersstoel, waardoor de dinette zelfs met het bed 
naar beneden bruikbaar is.

8. Optionele ALDE warmwaterverwarming en ALDE 
warmwater vloerverwarming. Zorg voor een aangena-
me kamertemperatuur en geen koude voeten.

HIGHLIGHTS
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650 MEG650 MF

700 MEG

BASISPRINCIPES. 
AFGESTEMD OP 
UW BEHOEFTEN.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Frans bed
• 5 slaapplaatsen
• Tot 5 stoelen met gordelbeveiliging

 
De combinatie van het klapbed en 
de overlangse zitplaats in de dinette 
creëert een open leefruimte. Het 
Franse bed en het bad in de lengte 
zorgen voor comfort achterin. 
De esthetiek met een open 
gevoel van ruimte.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste eenper-

soonsbedden
• Ruime garage aan de achterzijde
• Tot 5 slaapplaatsen
• Tot 5 stoelen met gordelbeveiliging

 
Deze indeling met hefbed is ruim, 
met zowel een keuken als de groots-
te en suite badkamer in zijn klasse. 
De twin bedden zijn een perfect 
toevluchtsoord voor degenen die 
waarde hechten aan comfort. 
De stijlvolle met een  
indrukwekkende leefruimte.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste eenper-

soonsbedden
• Ruime garage aan de achterzijde
• 4 slaapplaatsen
• 4 stoelen met gordelbeveiliging

 
Een elegant ruimteconcept met hef-
bed en eenpersoonsbedden van hoge 
kwaliteit. Ideaal voor iedereen die in 
stijl wil reizen, bijzonder comfortabel 
wil slapen en tegelijkertijd waarde 
hecht aan rijcomfort. 
De elegante met overtuigend 
comfort.

 SUPERLIGHT- 
TECHNOLOGIE

NU NIEUW

Voor meer informatie 
op pagina 112.

Nu CaraCore onder configureren: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

DIVERSITEIT
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Camper expertise. Dit 
betekent niet alleen 
technische verfijning, maar 
ook een breed scala aan 
opties. Tenslotte moet jouw 
camper net zo individueel 
zijn als jouw vakantieplannen. 
Er staat u een ruime keuze 
aan indelingen, bedden, 
badkamers en keukens 
te wachten, waaruit jij 
jouw camper precies kunt 
samenstellen zoals jij dat 
wilt.

Veel variatie 
en keuze. 
Ontwerp 
jouw 
camper 
zoals hij bij 
jou past.

DIVERSITEIT / CAMPER DEUREN 

Ramen met plissé

Uitklapbare 
kledinghaken

Paraplu-
houder

Interne vergrende-
ling met display

DEUREN.
MET VEEL 
INNOVATIEVE 
FUNCTIES.

* Standaard met CaraCompact, CaraHome, CaraLoft, CaraSuite en CaraCore
** Optioneel voor alle WEINSBERG campers

Met 600 mm en 700 mm breedte verkrijgbaar (indelingsafhankelijk).

Innovatief: het één 
sleutel sluitsysteem met 
ingefreesde sleutels en 

sloten voor opbouwdeuren en 
servicekleppen.

UITRUSTING   KOMFORT * PREMIUM ** EXKLUSIV **

Met raam incl. verduistering • •

Meervoudige vergrendeling • •

Slagregenafdichting (dubbele afdichting) • • •

Automotive sluitsysteem • • •

2 kledinghaken, inklapbaar • • •

Openingsbegrenzer met gasdrukveer • •

Parapluvak • •

Verzonken scharnieren • •

Multifunctionele tas • •

Centrale vergrendeling •

Coming Home verlichting •

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV

Camper competenties
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AVOCADOAQUA

PEACHMAGNOLIA

STONEEARTH

DIVERSITEIT / DESIGN

BESCHIKBAAR ZONDER MEERPRIJS*STANDAARD

STOFFEN.
NAAR 
SMAAK.

*Niet beschikbaar voor CaraCompact EDITION [PEPPER].

*Niet beschikbaar voor CaraCompact EDITION [PEPPER].

BESCHIKBAAR TEGEN MEERPRIJS*

MALABAR (STANDAARD)

FIFTY SHADES (imitatieleer)
Exclusief voor CaraHome, CaraLoft en CaraSuite.

FORESTSTONE WATER

BLOOM

SZECHUAN

DUSK

ACTIVE NAVY

TURIN (STANDAARD)*

Exclusief voor CaraCompact EDITION [PEPPER].

OPTIONEEL
VERKRIJGBAAR

VOOR ELKE 
WEINSBERG

Inbegrepen in de verpakking: 4 kussens met verenvulling (2x 60 x 40 cm & 
2x 40 x 40 cm), 2 knuffeldoekjes en de bijpassende tafelloper.

COZY HOME 
DESIGNPAKKETTEN.
JE HEBT EEN KEUZE. 
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DIVERSITEIT / BEDDEN

BEDDEN.
SLAAP ZOALS 
JIJ WILT.

Elke ochtend weer fris wakker worden. Bij WEINSBERG weten 
we hoe belangrijk een goede nachtrust is voor de optimale 
vakantiebeleving. Daarom zijn alle bedvarianten en indelingen 
ontworpen met het oog op vrijheid en comfort. Dankzij het 
grote aanbod vindt iedereen zijn perfecte slaapplaats.

BEDDEN IN DE LENGTE.
LANG EN BREED MAKEN. 

FRANS BED.
LICHTJES SCHEEF.

DWARSDUBBELBED.
EFFICIËNTE 
ALLROUNDER.

Meer informatie is online te vinden op weinsberg.com/motorhome-variants

Camper competenties

Het Franse bed biedt een bijzonder 
elegante kameroplossing. Gezellige 
nachten zijn hier voorgeprogrammeerd. 
Uniek is de praktische nabijheid van de 
badkamer.

CaraCompact 600 MF
CaraLoft  600 MF / 650 MF
CaraSuite  650 MF
CaraCore  650 MF

Tot wel 200 cm lengte bieden 
meer dan genoeg ruimte 
om zich lekker uit te rekken. 
Als je wilt, kunnen de twee 
eenpersoonsbedden optioneel 
omgebouwd worden tot één 
groot ligvlak.

CaraCompact 600 MEG
CaraLoft  650 ME
CaraSuite  700 ME
CaraCore  650 MEG  
  700 MEG
CaraHome  650 MEG

Het comfortabele dwarsbed gebruikt 
de volledige breedte van het voertuig 
voor zichzelf. Zo kan je genieten van 
een bijzonder lang ligvlak en een 
groot gevoel van ruimte. 

CaraHome 550 MG / 650 DG 
CaraSuite 650 MG
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Ook heel praktisch: de 
dinette in het voertuig kan 
snel worden omgebouwd 

tot een extra slaapplaats.

STAPELBEDDEN.
BOVEN ELKAAR IN PLAATS 
VAN NAAST ELKAAR. 

ALKOOFBED. 
BOVEN SLAPEN. 

HEFBED.
COMFORTABEL 
LATEN ZAKKEN.

Voor individuele modellen moet extra opties worden geselecteerd om het maximale mogelijke slaapplaatsen te bereiken. Jouw WEINSBERG dealer adviseert je graag hierover.

Ideaal voor kinderen is het stapelbed 
met standaard veiligheidsnet. Een 
STANDAARD plek voor de kleintjes.

CaraHome 600 DKG

Overdag valt het nauwelijks op, 's 
avonds verschijnt de knuffelgrot met 
één druk op de knop. In verhoogde 
positie is het ruime slaapgedeelte bijna 
onzichtbaar en perfect beveiligd met 
kliksluitingen en veiligheidsgordels.

CaraSuite 650 MF 
 650 MG / 700 ME
CaraCore 650 MF 
 650 MEG 
 700 MEG

De ladder leidt naar het comfortabele 
alkoofbed, dat bijna als je eigen kamer 
is. De twee openslaande ramen en het 
dakluik zorgen voor een aangenaam 
slaapklimaat.

CaraHome 550 MG / 600 DKG /
  650 MEG / 650 DG
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1

2

DIVERSITEIT / KEUKENS

KEUKENS.
VOOR IDEREEN 
HET JUISTE 
WOONCONCEPT.

De keuken is het hart van het huis - en natuurlijk de camper. 
Dankzij de robuuste werkoppervlakken, veel ruimte voor 
keukengerei en hoogwaardige apparatuur is koken echt leuk.

VIS-À-VIS KEUKEN.
UNIEKE 
PLAATSING. 

KEUKEN IN DE LENGTE.
DE RUIME KLASSIEKER.

COMPACTE KEUKEN.
RUIMTE VOOR 
HET ESSENTIËLE. 

Meer informatie vind je online onder weinsberg.com/motorhome-variants

Bij de keuken in de lengte wordt de 
koelkast apart geplaatst en kan dus 
tot 177 liter groot zijn. Vers voedsel 
en voorraden hebben hier een 
bijzonder veel ruimte.

CaraCompact 600 MEG / MF
CaraLoft  650 ME
CaraHome  600 DKG /   
  650 MEG / 650 DG
CaraCore  650 MEG

In de Vis à Vis keuken bevindt 
zich de kitchenette naast de 
dinette. Uniek is de plaatsing 
van de koelkast aan de andere 
kant. 

1. CaraLoft 650 MF 
 CaraSuite 650 MF 
  650 MG 
  700 ME 
 CaraCore 650 MF 
  700 MEG 

2. CaraLoft 600 MF

In de compacte keuken is de koelkast 
geïntegreerd in het keukenblok. Alles 
is snel en volledig uittrekbaar in de 
lades.

CaraHome 550 MG

Camper competenties
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DIVERSITEIT / BADKAMER

BADKAMERS.
VERFRISSENDE 
RUIMTECONCEPTEN.

In de badkamer draait alles om het thema ruimte. Hier 
toont de ware grootsheid zich in goede en doordachte 
oplossingen. Veel opbergruimte, een aantrekkelijk design 
en flexibele details bieden ruimte om zich goed te voelen.

Hier is alles op één centrale 
plaats - dus alles is bij de 
hand. Veel bewegingsvrijheid 
en veel opbergmogelijkheden 
kenmerken de ruime badkamer 
achterin.

CaraLoft 600 MF / 650 MF 
CaraSuite 650 MF 
CaraCore 650 MF

Wastafel en toilet zijn ruimtelijk 
gescheiden van de douche. 
Wanneer de deur naar het 
woongedeelte gesloten is, 
ontstaat er een grote 
doorlopende badkamer.

CaraSuite 650 MG / 700 ME
CaraCore 700 MEG

Het hoogtepunt van de compacte badkamer is de 
verschuifbare wastafel. Deze functionele oplossing 
maakt een optimaal gebruik van de ruimte mogelijk, 
zelfs bij een plaatsbesparende constructie.

CaraCompact 600 MEG 
CaraLoft  650 ME
CaraHome  550 MG /
  600 DKG /
  650 MEG /
  650 DG
CaraCore  650 MEG

De ingenieuze partner van het 
Franse bed maakt optimaal 
gebruik van de ruimte. Dit 
creëert een uniek gevoel van 
ruimte in het voertuig. 

CaraCompact 600 MF

BADKAMER IN DE LENGTE ACHTERIN. 
ALLES OP ÉÉN LIJN.

ACHTERBAD. 
LENGTE MAAL 
BREEDTE.

COMPACTE BADKAMER. 
COMPACT EN COMPLEET. 

RUIME BADKAMER.
DE MEEST ROYALE 
BADKAMEROPLOSSING.

Voor individuele modellen moet extra opties worden geselecteerd om het maximale mogelijke slaapplaatsen te bereiken. Jouw WEINSBERG dealer adviseert je graag hierover.
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Met het als optie leverbare radiatorroos-
ter Styling Pakket Zwart is alles zwart: 
de glanzende balk, de koplampen en de 
spoilerlip.

De geoptimaliseerde onderrijbeveiliging 
beschermt het motorcompartiment en 
benadrukt de nieuwe stijl nog eens extra.

Dynamische 
LED richtingaanwijzer

Volledige 
LED-verlichting vooraan 
(dimlicht en grootlicht)

LED-dagrijlichten

Nieuwe standaard radiatorrooster in zwart, 
met verchroomde stang en spoilerlip in 
aluminium.

EXTERIEUR
HIGHLIGHTS.

NIEUWE 
RADIATOR-
ROOSTER.

De nieuwe optionele volledige LED-koplamp 
heeft een slanker, eleganter profiel. Het 
ontwerp is verkrijgbaar in aluminium of 
zwart. Het licht is 30% feller dan halogeen 
koplampen, waardoor de veiligheid tijdens 
het rijden toeneemt.

Alle details omvatten deels optionele extra's die beschikbaar zijn tegen extra kosten.

De FIAT Ducato is al 40 jaar een van de populairste 
basisvoertuigen voor campers en CUVs. De nieuwe 
FIAT Ducato 8 overtuigt met een opvallende, moderne 
look, vele technologische snufjes en infotainment, 
maar ook met meer comfort en rijplezier door de 
rijhulpsystemen. Met maximaal 180 pk en de nieuwste 
EURO 6D-eindnorm biedt hij maximale efficiëntie en 
prestaties.

DE 
NIEUWE 
FIAT DUCATO

8

Camper competenties

Nieuw 
basisvoertuig
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SPARSAME
UND DURCHZUGS-
KRÄFTIGE
MOTOREN

• Cruise control
• ESP
• Hill Holder (Hill Start Assist)
• ABS (ANTIBLOKKEERREMSYSTEEM)
• Elektronische immobilisator
• Elektromechanische stuurbekrachtiging
• Stabiliteitscontrolesysteem voor 
 aanhangwagens
• Post Collision Braking System
• Zijwind assistentie

• Tractie Plus inclusief Hill Descent Control
• Bandenspanning sensoren

Het optionele lederen stuurwiel en de versnellingspook 
met satijnchromen afwerking en hoogglanzende elemen-
ten zorgen voor visuele accenten.

Standaard digitaal 3,5" TFT-instrumentenpaneel 
met twee analoge displays.

In de optionele virtuele cockpit met digitaal 7" 
TFT-instrumentenpaneel en twee digitale displays 
hebt u ook altijd de assistentiesystemen in beeld.

Safety Pack FIAT:
Het optionele veiligheidspakket met 
noodremassistent, hulp bij het volgen van 
de rijstrook, herkenning van verkeerste-
kens, automatisch dimlicht en regen- en 
lichtsensor.

Standaard aan boord:

Optionele assistentiesystemen:

Veiligheidspakket Easy Driver: 
Het optionele pakket biedt extra 
veiligheid met adaptieve cruise control, 
intelligente snelheidsassistent en 
slaperigheidsdetectie.

DIGITAAL 
INSTRUMEN-
TENPANEEL.

VOLLEDIG 
NIEUW 
INTERIEUR.

Optioneel inductief laadstation, 
twee USB-aansluitingen en een 
230 V-aansluiting zorgen voor 
gemak tijdens het rijden.

De optionele accuschakelaar in 
de cabine kan worden gebruikt 
om de accu te beschermen.

NIEUW

ASSISTENTIE-
SYSTEMEN.

Meer informatie vindt u op      weinsberg.com/ducato-8
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SUPERLIGHT 
TECHNOLOGIE.
MAXIMALE
GEWICHTS-
BESPARING. 

Maak een einde aan de stress. SUPERLIGHT is meer dan alleen iets 
weglaten. Het is een revolutionaire technologie die zorgt voor een maximale 
gewichtsbesparing. Het resultaat: u kunt meer meenemen op reis zonder dat 
u hoeft in te leveren op apparatuur. SUPERLIGHT is te vinden in de CaraHome 
650 DG en CaraCore 700 MEG. Begin maar te bedenken wat je wilt inpakken! 

Meer informatie vindt u op weinsberg.com/superlight

Nieuwe en stabielere zadelconstructie 
in lichtgewicht technologie.

Extreem lichte bladveren gemaakt 
van hightech kunststof.

Meubelconstructie met fronten 
van zeer sterke lichtgewicht 
lisocore®-panelen.

Lichtgewicht hoog chassis 
(CaraHome 650 DG).

Beter geïsoleerde en stabielere bodemplaat 
met 52 mm en XPS-schuimtechnologie.

Enorme extra gewichtsbesparing 
dankzij krachtigere lithium-ion accu 
(optioneel).

Nieuwe en stabielere zadelconstructie 
in lichtgewicht technologie.

* Dit komt overeen met maximaal 155 kg laadgewicht.

NIEUW

DIVERSITEIT / UITRUSTING

Uitrusting

extra extra 
laadvermogen*laadvermogen*

30 %
Winst Winst 

van bijnavan bijna
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THULE 
LUIFEL*.
VOOR NOG 
MEER 
COMFORT.

Altijd goed beschermd. Luifels van kwaliteitsfabrikant Thule maken uw 
vakantie in de WEINSBERG nog aangenamer. Als doeltreffende bescherming 
tegen zon, regen en wind, zorgen ze ook voor een gezellige sfeer en vergroten 
ze de leefruimte op de camping. Onze zonneschermen zijn verkrijgbaar in 
verschillende afmetingen (afhankelijk van het grondplan) en inspireren met 
een bijzondere levensduur dankzij waterdicht, windbestendig PCR doek, 
eenvoudige montage en absolute stabiliteit. 

Kwaliteit. Het PCR-doek wordt gelijkmatig 
gespannen door de diagonale spanarmen 
en kan op verschillende niveaus worden 
ingeschakeld.

Praktisch. Quick Lock systeem voor 
eenvoudige montage en afstelling van 
de steunvoeten.

Uitklapbaar. De steunen hebben een 
scharnierend gewricht. Het verticale 
daalsysteem voorkomt schade aan het 
voertuig.

Flexibel. De hoek van de projectie kan 
naar wens worden aangepast. Zo kunt u 
het zonnescherm sluiten en openen, zelfs 
als de deur van uwWEINSBERG open is.

CaraCompact

CaraLoft

CaraSuite

CaraHome

CaraCore

355x250cm

- 

600 MF

-

550 MG

-

405x250cm

600 MEG / MF 

650 ME / MF

650 MF / MG /  

700 ME

-

-

455x250cm

-

-

-

650 DG

650 MF / MEG 

500x250cm 

-

-

-

-

700 MEG

DIVERSITEIT / UITRUSTING

* Componenten optioneel beschikbaar.
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Handig waterfilter dat niets te wensen overlaat 
op het gebied van hygiëne. Het bluuwater 
waterfiltersysteem heeft een filtercapaciteit 
van 8000 liter en verwijdert 99,999% van de 
kleinste deeltjes, ziektekiemen en bacteriën 
door middel van een zeer efficiënt ultrafiltra-
tiemembraan. De resterende capaciteit kan 
op elk moment worden gecontroleerd dankzij 
een Timestrip-indicator in het voertuig en het 
Click and Ready-snelkoppelingssysteem zorgt 
voor een druppelvrije vervanging. Regelmatige 
vervanging om de 6 maanden garandeert de 
hoogste waterkwaliteit en een veilige water-
voorziening.

Het geintegreerde head up display 
zorgt voor nog meer veiligheid. Alle 
relevante gegevens direct in het zicht, 
zo blijven de ogen altijd op de weg 
gericht. Ook de navigatie-aanwijzingen 
van Navgate Evo worden getoond.

INTELLIGENTE 
APPARARATEN, 
MAXIMAAL 
COMFORT.

PIONEER 
HEAD UP 
DISPLAY*.  

Europa navigatie speciaal voor campers en CUV's met 44 landen; promobil-par-
keerplaatsradar; Veilige smartphonebediening met spraakbediening; helder en 
contrastrijk 9" multi-touch display; draadloos compatibel met Apple CarPlay, and-
roid auto en webLink; geïntegreerde DAB+ ontvanger; inclusief 3 jaar kaartupdates.

DIVERSITEIT / TECHNIEK

Uitrusting

BLUUWATER*.
Waterfilter systeem.

* Componenten optioneel beschikbaar.

PIONEER NAVIGATION SYSTEM.
(AVIC – Navigatie)*. 
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Het innovatieve GPS-volgsysteem van Velocate werkt 
met intuïtieve app-bediening en stille alarmmodus. 
In geval van diefstal kan Velocate 2.0 helpen bij het 
terugvinden van uw camper. De sterke zelfvoor-
zienende werkingsduur van tot 3 maanden zonder 
stroom laat niets te wensen over. De GPS-tracker kan 
worden uitgebreid met Bluetooth-sensoren en een 
reed-contact: Zo kunt u het niveau van de gasfles en 
de temperatuur van uw WEINSBERG op elk moment in 
de app controleren.

Bovendien is het beslag voorbereid op uitbreiding via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). 
Meer informatie is te vinden op www.velocate.com of www.weinsberg.com.

VELOCATE GPS TRACKER 
MET NIEUWE FUNCTIES*.
Meer veiligheid voor 
uw WEINSBERG.

TRUMA INETX SYSTEEM*.
Maak van uw WEINSBERG 
een smarthome.

Met het praktische TRUMA iNetX-systeem met intuïtieve 
smartphone-app-bediening via Bluetooth kunt u de verwarming, de 
binnen- en buitenverlichting en de tv en radio in uw mobiele woning 
overal vandaan bedienen. Het 4,3" kleurentouchdisplay toont de 
buiten- en binnentemperatuur en kan apparaten van TRUMA en 
Dometic bedienen. De intuïtieve gebruikersinterface maakt bewaking 
en regeling bijzonder aangenaam, duidelijk en eenvoudig.

* Componenten optioneel beschikbaar.

Verwarmingssystemen*

Uiterst praktisch: de achterdrager kan elek-
trisch worden uitgeschoven, heeft een hoog 
draagvermogen van maximaal 150 kg en wordt 
gecombineerd met een afneembare aanhan-
gerkoppeling. Met een druk op de knop worden 
twee zwenkarmen uitgeschoven, vervolgens 
wordt de accessoirevoet met de intrekbare 
LED-achterlichten erop geschoven en is er al 
een verbinding tussen de elektra van de achter-
drager en de camper. 

E.HIT*.
Geïntegreerde 
achterdrager.

THULE*.
Fietsen-
drager.

Naast de geïntegreerde achterdra-
ger e.hit biedt WEINSBERG ook 
fietsendragers voor maximaal 4 
fietsen, de in hoogte verstelbare 
fietsendrager Thule Lift V16 of 
Thule G2 ideaal voor uw e-bikes.
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Uw WEINSBERG-camper is inclusief een voucher voor een MediKit. Deze bevat 
wondspray, desinfecterende spray en diverse bij de apotheek verkrijgbare medicijnen. 
Die nuttig kunnen zijn bij het reizen, waaronder pijnstillers, anti-allergische middelen 
of tabletten tegen diarree. Dus er wordt altijd goed voor je gezorgd.**

Kijk wat je wilt, waar je wilt. De toekomst van televisie 
beweegt zich nu in uw WEINSBERG. Met het optionele 
TV-pakket worden alleen Smart TV's geïnstalleerd. 
Dit betekent dat u onderweg kunt genieten van alle 
voordelen van Video on Demand, gewoon via een 
mobiele hotspot of het WLAN op de camping. Het 
streamen van uw favoriete series en films zorgt voor dat 
beetje extra comfort tijdens uw vakantie.

SMART-TV*. 
Home cinema 
voor onderweg.

Het Silwy MAGNETIC SYSTEM belooft nooit meer 
wegglijdende, vallende of rammelende glazen. Dankzij 
het ingenieuze magneetsysteem kleven de magnetische 
glazen op speciaal voor silwy ontwikkelde metalen 
nano-pads of metalen accessoires en bieden zo een 
absoluut veilige en ontspannen reis. Vanaf nu zijn alle 
WEINSBERG caravans silwyReady. Het silwyREADY-
pakket bevat een klein rond, verwijderbaar silwy-pad 
met een magnetische pin, dat met een welkomstbordje 
op een keukenmuurkastje wordt geplakt. Later kan het 
kussen overal in het voertuig worden bevestigd om te 
dienen als kleding- of handdoekhaakje. In een van de 
bovenkastjes van de keuken is een zijdematte metalen 
mat met lederlook oppervlak ingelijmd. Dankzij de 
magneten in de voet zijn de daarin geplaatste zijwaartse 
glazen trillingsbestendig en stabiel.

SILWYREADY*.
Voor ontspannen 
reizen.

* Komponenten optional erhältlich.

** Een voucher om voor de medicijnenset in te wisselen is bij het voertuig ingesloten. De medicijnenset 
bevat door de apotheek voorgeschreven geneesmiddelen. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld 
bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop. Onder www.medikit.shop. 
ontvangt u ook meer informatie over uw MediKit.

MEDIKIT VOUCHER.
Voucher voor een exclusieve medicijnenset.

DIVERSITEIT / TECHNIEK

Uitrusting
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ALLES WAT 
JOUW 
VAKANTIE 
NOG MOOIER 
MAAKT.

DE FRANKANA FREIKO 
WEINSBERG collectie.

1. Drinkfles 800 ml Classic Sport van 
roestvrij staal. Eenvoudig te reinigen. 
Afmeting: 7 x 25 cm, gewicht: 256 g. 
Artikelnr. 651/023

2. Campingstoel van ronde aluminium 
buizen, 8-voudig verstelbare, 76 cm hoge 
rugleuning. belastbaar tot: 100 kg, frame: 
aluminium. Pakketgrootte: 107 x 69 x 5 cm / 
Artikelnr. 651/022 

3.  Campingtafel Accordeon van Dukdalf 
met weerbestendig Sevelit-tafelblad. In 
hoogte verstelbaar: 57 – 74 cm, afmeting: 
100 x 68 cm, materiaal: staal, belastbaar 
tot: 50 kg, gewicht: 11 kg. artikelnr. 651/021

4. Bolderwagen met 10 cm brede, geprofi-
leerde banden en een draagkracht van wel 
75 kg. afmeting: 131 x 60 x 98 cm, gewicht: 
11,9 kg. Artikelnr. 51 011

5. Vier mokken met oor van hoogwaardig 
Resylin. Met antislipsysteem. 
Artikelnr. 651/024

6. Gasadapterset – bevat alles wat 
nodig is voor de aansluiting van een 
drukregelaar (G12, Duitsland), die voor 
de op de Europese markt gebruikelijke 
gasflessen wordt vereist. Artnr. 651/025

Alle informatie en prijzen zijn te vinden op: www.frankanafreiko.de

Verkrijgbaar bij je WEINSBERG dealer 
of op: shop.weinsberg.com.
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

www.rentandtravel.de/app Ontdek alle huurstations op www.rentandtravel.de

U wilt een recreatievoertuig kopen, 
maar wilt vooraf testen of het echt bij 
u past? Dan is het aanbod van RENT 
AND TRAVEL precies goed voor u. Zoek 
comfortabel online of in een reisbureau 
naar uw favoriete layout. Samen met 
een netwerk van meer dan 170 verhuur-
stations in heel Duitsland met meer dan 
1.900 huurvoertuigen en meer dan 380 
partnerreisbureaus, ondersteunt RENT 
AND TRAVEL u in uw Beslissing voor 
het juiste voertuig. U profiteert ook van 

de grote serviceportefeuille, zoals rou-
tesuggesties en talrijke Samenwerking 
met camping & parcelen. Veel plezier 
met de praktische vakantietest!

Beleef uw vakantie nu nog mobieler met 
de volgende functies: 

• Overzicht 
 boekingsstatus
• Push berichten
• Online inchecken
• betalingen
• Instructievideo's

• controlelijsten
• Details station
• Huuraanbiedingen
• noodhulp
• en nog veel meer.

RENT AND TRAVEL NU OOK ALS APP

Ontwerp jouw individuele Camper. 
Welke indeling en uitrusting je ook 
kiest, maak er jouw persoonlijke 
droomauto van

configurator.weinsberg.com

Indelingen vinder
Gezinswagen of een avontuurlijk 
voertuig voor twee personen? Zoek 
uit welke reisbegeleider perfect 
voor jou is. 

layoutfinder.weinsberg.com

Configurator We weten het: Het is niet gemakkelijk om te 
beslissen voor "de ene WEINSBERG"! Onze 
dealer zoeker helpt je bij het vinden van 
een dealer bij jouw in de buurt. Bezoek jouw 
gewenste model direct ter plaatse en krijg 
gedetailleerd advies. Dealers vinden op  

dealer.weinsberg.com

 Op meer dan 170 huurstations meer dan  
 1.900 huurvoertuigen klaar voor gebruik.

  Online te boeken bij 
 www.rentandtravel.de of via onze 
 380 partner reisbureaus.

CaraView

RONDOM UW VAKANTIE

EERST PROBEREN 
DAN KOPEN…

Nu ook in 
het buiten-
land huren!

SELECTIE
GEMAKKELIJK 
GEMAAKT.

Hoe kan je een beslissing nemen met zoveel keuze? 
Het is gemakkelijk: met onze praktische online tools is 
het super eenvoudig. Zij helpen u om de WEINSBERG 
van uw dromen te vinden.

Dealer vinden



MARKUS
SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook

Het #teamWEINSBERG schrijft reisverslagen  
en deelt ze met de community.  

Die indrukken kunnen zich laten zien!

Sharing is caring: Wat heb jij ontdekt tijdens  
jouw reizen met een WEINSBERG?  

Bij #teamWEINSBERG is iedereen welkom!

Word onderdeel van 
de Community.

@weinsberg_official

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

Met de CaraLoft heeft hij ons naar de Ammersee en naar het 
voorland van de Alpen gebracht, om te sporten en om inspiratie op 
te doen voor het volgende kookboek. Dat de reis mooi was, is een 

understatement. #teamWEINSBERG rockt!

We waren met de CaraCompact onderweg 
in Italië en stopten waar het ons uitkwam. 
De rijervaring is geweldig, net als de ruim-
te. Het is geweldig om deel uit te maken 

van het #teamWEINSBERG!

Verkrijgbaar onder 
shop.weinsberg.com

SARAH 
KATHARINA 
& ANDREAS 
@sarahkatharinah
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Bezoek ons op  
social media en in 
onze fanshop!

www.weinsberg.com

De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (07/2021). Veranderingen aan 
uitvoeringen, technische gegevens, standaardgrootte en prijs zijn voorbehouden. Na het afsluiten van een koopovereenkomst, blijven technische aanpassingen 
in het kader van de bouw/constructie mogelijk, voorzover deze de technische vooruitgang dienen en voordeel voor de klant hebben. Kleine variaties van kleur 
en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van-
tot ca 2dE tussen lak van het plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent. De afbeeldingen die getoond worden in de 
brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die niet standaard meegeleverd worden en/of die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van 
prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zal zijn. Kleurafwijkingen zijn door 
druktechnische redenen mogelijk. Wij adviseren je voor aankoop van één van deze modellen te informeren bij jouw WEINSBERG dealer naar de concrete 
kenmerken, uitvoering en eigenschappen van het door je gekozen model. De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar. De in onze catalogussen 
opgenomen afbeeldingen met maatvoeringen zijn slechts niet-bindende voorbeelden. Deze maatvoeringen zijn slechts een benadering en dienen uitsluitend 
ter illustratie, en geven geen gegarandeerde producteigenschappen weer lees ook kritisch de algemene toelichtingen en in het bijzonder het onderdeel over 
gewichten, beladingsmogelijkheden en toleranties. Het gebruik van beelden en of delen uit de brochure en prijslijst is, zonder voorafgaande toestemming van 
Knaus Tabbert AG niet toegestaan. Fouten en drukfouten zijn voorbehouden.

Knaus Tabbert AG     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Onze caravans en CUV‘s 
vind je in onze aparte 
WEINSBERG catalogussen!




