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JOUW VAKANTIE! 
ONTDEK NIEUWE 
KANTEN.



Buiten ben je thuis, onderweg ontdek je nieuwe aspecten bij jezelf en je WEINSBERG. Ongeacht of je met een 
Camper Van, camper of caravan onderweg bent: wij delen jouw passie en begeleiden je met doordachte details. 
En dat merk je elke dag van je vakantie.
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CAMPER VANS

CARAVANS

De gezinscaravan met 11 
passende indelingen.
De CaraOne wil maar één ding: 
wegrijden. Met zijn geniale ruimte-
indeling en doordachte details kun 
je daarbij op maximaal comfort in 
WEINSBERG-kwaliteit rekenen.  

Jouw thuis in de vakantie.

De eerste consequent 
elektrische caravan.
De CaraCito doet het gewoon. Daarom 
heeft hij een volledig elektrische 
uitvoering en airconditioning. Hij is 
consequent modern gereduceerd tot het 
wezenlijke en heeft alles wat je voor 
een perfecte reisbeleving nodig hebt.

Jong wonen voor onderweg.

CaraCitoCaraOne

Alle details omvatten deels optionele extra’s die beschikbaar zijn tegen extra kosten. Houdt er rekening mee dat het aangegeven aantal slaapplaatsen slaapplaatsen kan omvatten
zowel voor volwassenen als voor kinderen. De slaapplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden je daarom aan contact op te nemen met jouw WEINSBERG-dealer de 
afmetingen van de slaapplaatsen in het voertuig, zodat je kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de door jouw beoogd gebruik (volwassenen/kinderen).

De camper van met een klassiek 
fris design.
De CaraBus is enorm als het gaat om 
uitrusting, esthetiek en comfort en toch 
compact van buiten. Als WEINSBERG-
camper van beheerst hij met gemak 
smalle wegen en maakt hij indruk met 
zijn elegante interieur. Multifunctionele 
uitrustingskenmerken en innovatieve details 
zorgen voor een allround en plezierige 
vakantiebeleving.

Klasse in alle straten.

De camper van met apart 
 garage achteraan.
CaraBus / CaraTour 630 MEG met aparte 
garage achterin. Hij combineert een 
enorme afgesloten laadruimte met een 
volledige leefruimte. Dit maakt het de 
perfecte metgezel voor wie van avontuur 
houdt.

Gepassioneerde allrounder.

De camper van met 
modern design.
De CaraTour, casual zoals hij is, houdt 
hij van een sportieve aanpak. Met zijn 
automotive rijdynamiek blijft deze 
WEINSBERG-camper van bij elke lange 
reis absoluut cool en is hij klaar voor 
elk avontuur. Het robuuste en unieke 
interieurontwerp biedt veel ruimte en 
overtuigt met veel doordachte details. 

Cool om mee te rijden.

CaraBus / CaraTour  
[OUTLAW] 

CaraTourCaraBus

www.weinsberg.com/caraone

www.weinsberg.com/carabus www.weinsberg.com/caratour www.weinsberg.com/outlaw

www.weinsberg.com/caracito

NIEUW
op Ford

NIEUW
op Ford
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De juiste indeling 
vonden

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

Voorkennis

Aanvullende gedetailleerde informa-
tie over de verschillende gebieden in 
het door jou gewenste voertuig.
weinsberg.com

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

Configurator  

CAMPERS

De wendbare en slanke half  integraal 
van de VAN klasse.
De CaraCompact combineert de wendbaarheid 
van de VAN klasse met de ruimte van een echte 
halfintegraal. Slank van buiten, groots van 
binnen. En inspireert door de mogelijkheid om 
te kiezen tussen twee verschillende chassis. Of 
het nu gaat om extra comfort met een ster of 
bijzonder sportief, de CaraCompact is een echte 
WEINSBERG: doordacht, uitstekend uitgerust en 
volstrekt geschikt voor dagelijks gebruik. 

Rijgevoel als in een camper van, 
ruimte als in een halfintegraal.

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.

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.

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.

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.

CaraSuite CaraLoft

CaraCore

CaraCompact

CaraHome

HALFINTEGRAAL

ALKOOF INTEGRAAL

HALFINTEGRAAL HALFINTEGRAAL

CaraBus / CaraTour  
[OUTLAW] 

Niet-bindende voorstelling: De afbeeldingen van de indelingen en voorbeelden zijn niet-bindende schematische voorstellingen. Het voertuig en de uitrusting zelf en 
uitrustingskenmerken kunnen hiervan afwijken. Bepaalde kenmerken van de voertuigen en de uitrusting worden niet door de illustraties in het vooruitzicht gesteld en kunnen 
derhalve niet op grond daarvan worden verwacht. Het is dan ook van essentieel belang dat je je, alvorens tot aankoop over te gaan, door jouw dealer laat informeren over de 
specifieke kenmerken van het door jouw gekozen voertuig en de door jouw gekozen uitrusting. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.

www.weinsberg.com/caracompact

www.weinsberg.com/carahome www.weinsberg.com/caracore

www.weinsberg.com/carasuitewww.weinsberg.com/caraloft

MIJN 
INDIVIDUELE
WEINSBERG

NIEUW
op MB
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WEINSBERG DNA. Klinkt indrukwekkend. 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 overtuigen alle WEINSBERG-
modellen zowel in de kleinste schroeven als in 
de grote opbergruimte. Deze competentie is niet 
altijd zichtbaar. Maar ze is wel altijd voelbaar.

Wat maakt onze 
producten speciaal? 
De som van de vele 
details.

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 EN 
GEZONDHEID.

Als volbloed timmerman ben ik 
trots dat we bij WEINSBERG als 
vanzelfsprekend met gedetail- 
leerde volkorpus-bouwwijze en 
precieze plug- techniek werken.

MEUBELBOUW & 
KWALITEIT.

Wij streven naar een optimale 
reiservaring voor al onze klanten. 
Daarom kiezen wij onze partners 
zeer zorgvuldig en gebruiken 
we alleen datgene, waarvan 
we werkelijk overtuigd zijn. 
Het bluuwater-waterfilter voor 
hygiënisch schoon water is daar een 
voorbeeld van.

VOERTUIG- 
TECHNOLOGIE EN 
TOELEVERING. PERFECTE 

VOERTUIGBOUW & 
DUURZAAMHEID.

Wij bouwen op veiligheid. Tenslotte moeten 
de toekomstige eigenaars zich in onze 
campers altijd goed geborgen voelen. En dat 
vele jaren lang.

Franz Schanzer,
Productmanager 
camper vans en 

caravans

Stefan Kreuz,
Productmanager 

campers 

Voor vrijetijdsvoertuigen van het merk WEINSBERG geven wij, in het kader van onze 
garantievoorwaarden, naast jouw wettelijke garantie, een- waterdichtheidsgarantie van 
10 jaar op de door ons vervaardigde opbouw.

WEINSBERG DNA
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Sandwichconstructie. De uit meerdere lagen 
bestaande opbouw en integraalisolatie en een 
groter draagvlak op de carrosserievloer, zorgen 
voor meer stevigheid en meer isolatie.

CAMPER VANS 
COMPETENTIES.

 
Bespaar ruimte om ruimte te maken. 
De nieuwe stoelkussens beschikken over 
een comfort functie en meer zitdiepte.

Dinette zitbank.  
De nieuwe stoelkussens beschikken over 
een comfort functie en meer zitdiepte.

Met warme lucht 
omstroomde vers 
watertank. 
De 102 l watertank is 
ruimtebesparend boven 
de wielkast in de zijwand 
geïntegreerd en creëert 
daardoor extra ruimte in de 
laadruimte.

Dakluik met helder glas.
Voor meer licht binnen.

Optimaal geïsoleerd. Alle onderdelen van onze camper van zijnt 
inno- vatieve materialen geïsoleerd. Het plafond en de zijwanden zijn 
geïsoleerd met polyethyleen schuim met gesloten celconstructie.

Tot 24" Smart-TV  
(in optioneel TV-pakket). 

Elektrisch zacht 
sluitende schuifdeur. 
Dankzij hoogwaardige dem- 
pers sluiten de schuifdeur 
zacht en geruisloos.
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CAMPER 
COMPETENTIES.

TRUMA iNet X en centraal geplaatst 
LED  bedieningspaneel  neel. Het 
waterniveau en de elektrische voorzie-
ningen duidelijk en overzichtelijk.

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

• Lichter dan GFK
• Machinaal vervaardigd
• UV-bestendig
• Isolatie direct geïntegreerd
• Gemakkelijk te repareren
• Elk onderdeel is perfect

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

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

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

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

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

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

DAKOPBOUW IN 
LFI-TECHNOLOGIE

Lithium ion accu. 
Verhoogde energiecapaciteit 
met slechts 12 kg 
totaalgewicht (optioneel).

WEINSBERG DNA
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CARAVAN 
COMPETENTIES.

Railsysteem. Onze bovenkasten bezitten 
een doorlopend railsysteem. voor meer 
bewegingsvrijheid.

Precieze afwerking. 
Precieze plugtechniek 
zorgt voor ene bijzonder 
stabiele meubelbouw.

Hoogwaardig lattenrooster. Voor perfecte 
stabiliteit en uitstekende ventilatie.

CPL-gecoate oppervlakken. 
Ontwikkeld om intensief 
gebruikte weerstaan. 

EvoPore-HRC-
matrassen. 
Veel slaapcomfort door 
ergonomische aanpassing 
en optimale ventilatie.

Spatbord bekleding. De bevestiging is 
van buitenaf niet zichtbaar, de naadloze 
overgangen garanderen stevig- heid en 
duurzaamheid.

Das innovatieve Dyonic-Chassis. 
Standaard op WEINSBERG caravan modellen. Lichtgewicht, 
duurzaam, veerkrachtig. Volwassen technologie - 100% 
goedgekeurde kwaliteit. Op naar nieuwe wegen.

Sterke oppervlakken. 
Ontwikkeld om intensief 
gebruik te weerstaan.
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CaraOne
DE GEZINSCARAVAN MET
11 PASSENDE INDELINGEN.
De CaraOne is de absolute topper onder de WEINSBERG caravans. Met
zijn flexibele uitrusting past de gezinsvriend bij elk reisgezelschap.
Zijn 11 indelingen zijn heel verschillend, maar hebben één ding gemeen-
schappelijk: een bijzonder gezellige sfeer en hoogwaardige details.

> Scan mij

CaraOne 
HIGHLIGHTS

• Tot 7 slaapplaatsen
• 11 indelingen
• Maximale ruimte en bergruimte

• Flexibele badcelen 
beddenoplos- 
singen

11  INDELINGEN 
VOOR ELK TYPE 
VAN KAMPEREN



XXX / XXX

1111

Ramona & René. Wij houden van de natuur, reizen 
en onafhankelijkheid. Het idee om een caravan te 
kopen kwam vrij spontaan. De CaraOne was liefde op 
het eerste gezicht, hiermee hebben we de perfecte, 
gezinsvriendelijke vakantiegenoot gevonden. We zijn 
nu immers met z’n vijven op reis, met onze twee kleine 
kinderen en viervoeter Nito.

THUIS IS
WAAR
JIJ BENT.

LATEN WE
SAMEN
DE WERELD
ONTDEKKEN.

CaraOne
1100 - 1500 kg 
Toegestane maximum massa (kg)

593 - 761 cm 
Lengte (min. / max.)

220 - 250 cm / 204 - 234 cm 
Breedte (buiten / binnen)

257 - 270 cm / 196 - 209 cm 
Hoogte (buiten / binnen)
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De twee hefbed-indelingen 390 PUH en 540 EUH bieden 2,09 m 
binnenhoogte dankzij de verhoogde bak – hier op de 540 EUH.

13 CM MEER
HOOFDRUIMTE
BIJ ALLE HEFBED
INDELINGEN.

EEN BREED SCALA 
AAN INDELINGEN 
MET VERSCHILLENDE 
VOERTUIGLENGTES 
EN -BREEDTES.

HET OPTIONELE RAAM 
VOORIN ZORGT VOOR 
MEER LICHT IN HET 
INTERIEUR.

JOUW THUIS IN 
DE VAKANTIE.

CaraOne

Eén voor allen. De CaraOne is een echte caravan 
all-rounder. Koppels, alleenstaande kampeerders en 
gezinnen vinden in de 11 indelingen gegarandeerd de per-
fecte oplossing voor hun vakantiedromen. Met doordach-
te functies, flexibele inzetbaarheid en veel bergruimte 
komen caravanliefhebbers aan hun trekken. Inclusief de 
onverslaanbare WEINSBERG prijs-prestatieverhouding!

RUIME
GASFLESSENKAST
VOOR OPTIMALE
BEDIENING.

De TREND opbouwdeur is 
verkrijgbaar in breedtes van 
60 cm en 70 cm, afhankelijk
van de indeling.

De 390 PUH  met groot 
panoramisch venster.

STERKE PUNTEN

Ruime, goed bereikbare garage aan de achterzijde. Er is ruimte voor 
alles wat de familie nodig heeft – hier in de 550 QDK.



Geweldige kameroplossing. De ronde zitgroep met direct aangrenzend 
keukenblok lijkt op een eetkeuken – hier in het 540 EUH.  

DAT IS
GEZELLIG.

VAKANTIEGEVOEL 
VANAF HET EERSTE 
MOMENT.

13
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VIVRE / RONDZITGROEP

Comfortabel en veelzijdig. De ronde zitgroep is niet alleen 
een optische blikvanger - hij biedt ook voldoende plaats voor 
het hele gezin en kan indien nodig in een handomdraai worden 
omgebouwd tot een tweepersoonsbed.

DE RONDZIT KAN SNEL 
WORDEN VERANDERD 
IN EEN TWEEPER-
SOONSBED.

Er is meer dan genoeg ruimte om je goed te voelen 
in het ruime woongedeelte – hier in de 450 FU.  

Hoogwaardige en sterke bekledingsstoffen
zorgen voor een prettige atmosfeer.

390 PUH – Compacte indeling. Unieke ruimte-
situatie net rondzit waar je je goed voelt.
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VIVRE / DINETTE

480 QDK – Royaal ruimtestation. De dinette kan ook als slaapmo-
gelijkheid met een lengte van 183 cm worden gebruikt.

DOE ALSOF 
JE THUIS 
BENT.

GENOEG
RUIMTE VOOR
DE HELE FAMILIE.

DE OPBERGVAKKEN 
ZIJN TEGELIJKERTIJD
PRAKTISCH EN CHIC.

Optimaal gebruik van de ruimte rond de dinette – hier in de 420 QD. 

DE EXCLUSIEVE WEINSBERG 
MEUBELGREPEN ZETTEN 
DESIGNACCENTEN.
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PRAKTISCHE
OPLOSSING VOOR
FIJNPROEVERS.

Elegante roestvrijstalen gootsteen.

390 PUH – Ongelooflijke 
opslagruimte en bewe-
gingsvrijheid.

DE PANORAMA-
KEUKEN. RUIM-
TEWONDER MET 
UITZICHT.

Dankzij de lades kan alles over-
zichtelijk worden opgeborgen.

Dwars geplaatste 
3-pits kookplaat voor 
meer werkruimte.
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KOKEN

KEUKEN IN DE LENGTE. 
PRAKTISCHE OPLOSSING 
VOOR FIJNPROEVERS.

COMPACTE KEUKEN.
KOKEN IN STIJL OP
HET KEUKENBLOK.

450 FU – Unieke lijnen, hoogwaardige scharnieren en slank design.

Veel ruimte en een coole look. De WEINSBERG keukens overtuigen 
door talrijke doordachte details. De homogene meubelovergangen 
spreken een sterke designtaal, in combinatie met de exclusieve 
WEINSBERG meubelgreep wordt een waardevolle ambiance gecreëerd.

De keuken overtuigt met allerlei doordach-
te details – hier in de 540 EUH.

VEEL 
OPBERGMOGE-
LIJKHEDEN.
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SLAPEN / VASTE BEDDEN

Fantastische keuze. Met z’n tweeën, met één of meerde-
re kinderen – dankzij de verschillende bedvarianten in de 
CaraOne vindt iedereen zijn favoriete slaapplek.

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

Gezellige eenpersoonsbedden overtuigen met 
perfect slaapcomfort dankzij standaard Evo-Po-
re-HRC-matrassen – hier in de 540 EUH. 

Het Franse bed biedt veel bergruimte in
de bedbodem – hier in de 450 FU. 

FRANS BED. DE ELEGANTE 
KAMEROPLOSSING.

Comfortabel tweepersoonsbed 
– hier in de 550 QDK.

TWEEPERSOONSBED
OVERDWARS. COMFORTABEL 
EN RUIMTEBESPAREND.

TWEE ETAGE 
STAPELBED. 
BOVEN ELKAAR 
IN PLAAT VAN 
NAAST ELKAAR.
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SLAPEN / HEFBED

HEFBED. OPTI-
MAAL GEBRUIK 
VAN DE RUIMTE.

Het hefbed overtuigt door 
zijn gebruiksvriendelijkheid 
en flexibiliteit – hier in de 
540 EUH.

FLEXIBEL
EN ELEGANT.

390 PUH – Het hefbed kan worden vergrendeld en 
op verschillende hoogtes worden gebruikt.

EEN GEZELLIGE 
SLAAPPLAATS VOOR 
TWEE PERSONEN.
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ONDERHOUD EN VERZORGING

BADKAMER IN DE 
LENGTE. WASTAFEL
VOOR DE DEUR.

Talrijke opbergmogelijkheden en 
eigen douchecabine – hier in de 
550 QDK.

450 FU – Ruimtelijke scheiding van badcel en wastafel.

BADKAMER ACHTER-
IN. VERBAZINGWEK-
KENDE VRIJHEID 
VAN BEWEGING.
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ONDERHOUD EN VERZORGING

VEEL BERG-
RUIMTE IN
DE PLA-
FONDKAST.

COMPACTE BADKA-
MER. KLEINE RUIM-
TE, SLIM GEBRUIKT.

Royale, modern vorm-
gegeven badkamer met
veel bergruimte – hier 
in de 420 QD.

540 EUH – Functioneel. Doordacht. Stijlvol.

Divers, mooi en praktisch. Alle badkamervarianten in de CaraOne zijn tot 
in het kleinste detail doordacht. Elke centimeter wordt hier benut om u nog 
meer ruimte en ruimte te geven voor een frisse start van de dag.
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CaraCito
DE EERSTE CONSEQUENT 
ELEKTRISCHE CARAVAN.
De CaraCito is consequent anders. Dat begint al bij de volledig elek- 
trische uitrusting en stopt bij de unieke prijskwaliteitverhouding. 
Daarom is afbreuk doen aan kwaliteit niet zijn stijl. In plaats daarvan 
gaat hij liever voor gereduceerd, jong interieurontwerp dat zich mag 
laten zien.

CaraCito 
HIGHLIGHTS

• Tot 7 slaapplaatsen
• 5 indelingen tot 1350 kg

• Jong interieurontwerp
• Volledig elektrisch & gasloos in serie

> Scan mij
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Susi, Max, Phil & Pebbels. Met onze kleine Phil 
en Pebbels zijn we op weg naar het Leukermeer in 
Nederland. Het is de eerste reis in de gloednieuwe 
CaraCito, waarover we al zeer enthousiast waren 
toen we hem kochten. De volledige elektrische 
uitrusting, de gemakkelijke bediening en het moderne 
interieur zijn precies wat we zochten. Wie met een 
kleintje reist, heeft andere eisen en met de CaraCito 
weten we dat er goed voor ons gezorgd wordt. Het 
biedt comfort bijna zoals thuis - en niets staat 
ontspanning in de weg!

RIJ WEG,
KOM AAN
EN VOEL JE
METEEN GOED.

ALTIJD 
GOED 
VERZORGD.

CaraCito

1100 - 1350 kg  
Toegestane maximum massa (kg)

593 - 719 cm  
Lengte (min. / max.)

220 - 232 cm / 204 - 216 cm  
Breedte (buiten / binnen)

257 - 196 cm   
Hoogte (buiten / binnen)
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450 FU

JONG WONEN 
VOOR ONDERWEG.

CaraCito

Gemakkelijk te gebruiken en kosteneffectief. Het kampeersei- 
zoen is de beste tijd van het jaar. En met de CaraCito heb je de 
ideale metgezel! Zijn volledig elektrische uitrusting met standaard 
verwarming/ airconditioning-combinatie is niet alleen bijzonder 
beginnersvriendelijk, maar ook bij uitstek geschikt om u het hele 
kampeerseizoen aangename temperaturen te bezorgen. En dat alles 
duurzaam en zonder tijdrovende gasfleswissels! Laat je inspireren 
door de nieuwe manier van kamperen!

STERKE PUNTEN

GEWOON 
EFFICIËNTE 
DUURZAME 
CAMPER.

DE PERFECTE CARAVAN 
VOOR BEGINNERS EN 
SEIZOENKAMPEERDERS.

KEUZE OP 
AANVRAAG: 
ELEKTRISCH 
OF GAS.

VOLLEDIG 
ELEKTRISCHE 
APPARATUUR.

Airconditioning en verwar- 
mingsinstallatie eenvoudig 
te besturen met de 
afstandsbediening.
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CONSEQUENT MODERN.
CONSEQUENT ANDERS.
CONSEQUENT ELEKTRISCH.
Of het nu gaat om inductiekookplaat, koelkast of airconditioning: in de CaraCito kunt u zich verheugen op een volledig 
elektrische standaarduitrusting met een geniale prijs-prestatieverhouding. De afzonderlijke apparaten werken net zo 
gemakkelijk als in uw eigen huis en sommige kunnen zelfs met een afstandsbediening worden geactiveerd – hier in de 390 QD.  

DE PERFECTE CARAVAN 
VOOR BEGINNERS EN 
SEIZOENKAMPEERDERS.
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VIVRE

DINETTE.
HET 
GEZELLIGE 
CENTRUM.

JONG LEVEN.
EENVOUDIG 
DESIGN ONT- 
MOET COMFORT.
 

RONDZITGROEP 
SAMENZITTEN IN EEN 
ONTSPANNEN SFEER.

Gewoon geniaal. Verminderd ontwerp? Alsjeblieft, graag. 
Verminderd comfort? Absoluut niet! De CaraCito is ook 
een klasse apart als het gaat om variëteit en keuze. Het 
interieur is gericht op de moderne leefwereld. Eenvoudig, 
elegant en rechttoe rechtaan, met greeploze push-to-open 
meubelkleppen.

450 FU – De rondzitgroep biedt comfort, de plafondkasten praktische opbergruimte.
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KOKEN 

KEUKEN IN DE 
LENGTE. RUIME 
KLASSIEKER.

COMPACTE 
KEUKEN. 
MOOIE 
AMBIANCE 
GOED VOOR 
SUCCES.

INDUCTIE 
KOOKPLAAT. 
KOKEN 
ZOALS THUIS.

470 QDK – Stijlvol koken in het heerlijk compacte keukenblok met efficiënte, standaard LED-verlichting. 

390 QD – Het keukenblok past ook qua vorm in het ruimteconcept.

De beste ingrediënten voor de reiskeuken. Hoe 
komt jong leven tot uiting in de keuken van een caravan? 
Met de CaraCito in grote flexibiliteit, want hij biedt zo’n 
beetje alles. Of het nu om een grote of kleine kookruimte 
gaat, hier heb je de volledige keuze. De inductiekookplaat 
biedt het gebruiksgemak dat je thuis gewend bent.

Wie kiest voor 
het gaspakket 
kookt op een 
klassiek 2-pits 
gasplaat
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SLAPEN

FRANS BED. 
RUIMTEBESPAREND 
EN CHIC.

450 FU – Op het grote ligvlak van het tweepersoonsbed 
kun je heerlijk slapen.

2 ETAGE STAPELBED. 
RETRAITE VOOR 
JONGE REIZIGERS.

470 QDK – Het stapelbed zorgt 
voor twee extra slaapplaatsen.

DWARS TWEE- 
PERSOONSBED. 
GENEREUZE 
ALLROUNDER.

U kunt zich heerlijk uitstrekken in het overdwarse 
tweepersoonsbed – hier in de 390 QD. 

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

Gezellige eenpersoonsbedden 
overtuigen met perfect 
slaapcomfort dankzij standaard 
Evo-Pore-HRC-matrassen – hier in 
de 470 EU. 

 Slaap beter. Voor een prijsbewuste caravan biedt de CaraCito 
ongewoon veel keuze, zelfs in het slaapgedeelte. Het is beschikbaar 
met eenpersoonsen tweepersoonsbedden, een queen sized bed of met 
extra stapelbedden voor gezinnen. Natuurlijk zijn alle oplossingen 
bijzonder comfortabel en handig.
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ONDERHOUD EN VERZORGING

Perfect bedacht. Ledereen kan 
groot zijn, maar het vergt ervaring 
om een beperkte ruimte optimaal te 
benutten. Dit is precies wat de badcel 
van de CaraCito laat zien. Het ontwerp 
is duidelijk en open, en het heeft 
uitzonderlijke functies. Met andere 
woorden: alles behalve standaard.

BADKAMER IN DE 
LENGTE. UNIEK 
GEVOEL VAN RUIMTE.

450 FU – Bijzonder praktisch. De badkamer 
met douche en wc is gescheiden van de 
hoekwastafel.

De rechthoekige wastafel 
maakt optimaal gebruik van de 
ruimte – hier in de 450 FU.

BADKAMER 
ACHTERIN.
ALLES OP EEN 
CENTRALE 
PLAATS.

500 QDK – De vele opberg- mogelijkheden bieden 
ruimte voor alles wat je op reis nodig hebt.

COMPACTE 
BADKAMER.
VERRASSEND 
GERAFFINEERDE 
DETAILS.

470 QDK – De wastafel kan indien nodig worden uitgeklapt of 
wordt boven het cassette toilet opgeborgen.
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HIGHLIGHTS

Exclusieve WEINSBERG 
meubelgreep. De moderne 
en robuuste handgrepen 
liggen prettig in de hand en 
vormen tegelijkertijd een 
designaccent.

Koelkast met 
AES-functie. 
Afhankelijk van de 
plattegrond met 98 
of 133 liter.

HPL-gecoat keukenachterpaneel. 
Overtuigt met een robuust oppervlak 
en intelligent geplaatste opbergvakken 
(afhankelijk van de plattegrond).

13 cm meer hoofdruimte bij alle 
hefbed indelingen. Zelfs zeer grote 
personen kunnen probleemloos staan in 
de CaraOne. (390 PUH / 540 EUH).

Evo-Pore-HRC- 
matrassen. Voor 
optimaal slaap-
comfort.

Gemakkelijk bereik-
bare gasafsluiters. 
Gemonteerd in de 
bovenste besteklade.

Standaard hefbed. Door het praktische 
hefbed worden in de indelingen 390 PUH 
en 540 EU extra slaapplaatsen gecreëerd.

Opbouwdeuren 
TREND. Afhanke-
lijk van de indeling 
verkrijgbaar met 60 
of 70 cm breedte.

Veel opbergruimte. Onder de 
U-vormige dinette kan je veel 
reisbenodigdheden kwijt.

Vers water tank. 
Handig opgeborgen 
onder de eenper-
soonsbedden.

Waardevol interieurdesign. 
Voor onvergelijkbaar wooncom-
fort in het hele voertuig.

Uittrekbare lattenbodem. Met de opklap-
bedfunctie kunt u van de twee eenpersoons-
bedden één groot ligvlak maken.

HIGHLIGHTS.
CaraOne.

Een bijzonderheid is het multifunctionele 3-etage 
stapelbed, dat kan worden eranderd in een garage.

Caravan
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
CaraCito.

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

Standaard LED-verlichting. 
Energieëfficiënt en esthetisch.

Glaskeramische 
kookplaat. Eenvoudig 
te bedienen zoals je 
dat gewend bent.

Optioneel gasflessen pakket. Op verzoek zijn ook een gasverwarming 
en een traditionele gaskookplaat mogelijk.

Inductie kookplaat. Makkelijk te gebruiken, 
net zoals je thuis gewend bent.

Contourverlichting aan de zijkan-
ten en de markante WEINSBERG 
achterbumper. Voor veilig rangeren.

Einhell - One Night 
Stand. De elektrische 
onderdelen gedurende 
ten minste één nacht 
zelfvoorzienend te 
laten werken zonder 
walstroomaansluiting 
(optioneel).

Standaard airconditioning met 
verwarmingsfunctie. Voor perfec-
te ruimtetemperatuur in het hele 
voertuig.

Lithium-ion batterij. Verhoogde 
energiecapaciteit met slechts 12 kg 
totaalgewicht (optioneel).

Greeploze meubelkleppen. 
Eenvoudig en elegant.

Opbergruimte onder het 
Frans bed. Toegankelijk van 
binnen en van buiten.

Koelkast tot 133 liter. Vol-
doende ruimte voor alles wat 
een gezin nodig heeft.

* Houd er s.v.p. rekening mee dat de mogelijke gebruiksduur van een 
accu per laadcyclus afhankelijk is van verschillende factoren, zoals 
het aantal en het stroomverbruik van betreffende apparaten, de leef-
tijd van de accu enz. en daardoor beperkt is. Een minimale gebruiks-
tijd per laadcyclus kan daarom niet worden gegarandeerd.
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INDELINGEN.
CaraOne.

390 QD

420 QD

480 QDK

540 EUH

400 LK

480 EU

550 UK

450 FU

500 FDK

550 QDK

390 PUH
De kleine wendbare 
caravan voor lichte 
trekvoertuigen.

Het keukenwonder 
met veel bergruimte 
voor fijnproevers.

De klassieke indelin-
gen met maximaal
gebruik van de ruimte.

Het veelzijdige vakan-
tiehuis voor onderweg.

De compacte 
familie-indeling.

De comfortabele 
met lounge 
karakter.

Het 2-kamer 
appartement voor 
op reis.

Het relax apartement 
voor ontspannen 
comfort.

De familie vriendelijk 
met chique.

De opslagruimte 
expert met een
hart voor gezinnen.

Het ruimtetalent met 
panoramische keuken 
en geweldig uitzicht.

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Dinette
• Tot 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Dinette
• Tot 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Dinette
• Kinderindelingen 
• Tot 7 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• In de lengte 

geplaatste eenper-
soonsbedden

• Rondzitgroep
• Standaard hefbed
• Tot 6 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Kinderindelingen
• Dinette in de lengte-

richting
• Tot 5 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• In de lengte 

geplaatste eenper-
soonsbedden

• Rondzitgroep
• Tot 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Rondzitgroep
• Kinderindelingen
• Tot 7 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Frans bed
• Rondzitgroep
• Tot 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Frans bed
• Dinette
• Kinderindelingen
• Tot 7 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Dinette
• Kinderindelingen 
• Tot 7 slaapplaatsen
• Garage achteraan

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Panoramische keuken
• Rondzitgroep
• Hefbed in serie
• Tot 4 slaapplaatsen

Standaard met
HEFBED

Standaard met
HEFBED

GEVARIEERD / INDELINGEN

Ideaal voor het
HELE GEZIN

Ideaal voor het
HELE GEZIN

Ideaal voor het
HELE GEZIN

Ideaal voor het
HELE GEZIN
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GEVARIEERD / INDELINGEN / STOFFEN

INDELINGEN.
CaraCito.

450 FU

470 QDK

390 QD

470 EU 500 QDK

De knusse en
chique.

Het gezellige 
familienest.

De functionele reis-
gezel met geweldige 
handling.

De comfortabele met
eenpersoonsbedden.

Het zespersoons 
vakantie talent.

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Frans bed
• Rondzitgroep
• Tot 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Dinette
• Kinderindelingen
• Tot 7 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Dinette
• Tot 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• In de lengte 

geplaatste eenper-
soonsbedden

• Rondzitgroep
• Tot 4 slaapplaatsen

OPVALLENDE 
PUNTEN:
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Dinette
• Kinderindelingen
• Tot 7 slaapplaatsen

MIJN
INDIVIDUELE
CARAVAN

Ideaal voor het
HELE GEZIN

Ideaal voor het
HELE GEZIN

FOREST

STONE WATER

BLOOM SWEET CHESTNUT

BLUE STONE

SPARKLING VELVET

VERKRIJGBAAR ZONDER MEERPRIJS VERKRIJGBAAR ZONDER MEERPRIJS

SERIESERIE

DUSK

CaraCitoCaraOneSTOFFEN.
ROBUUST EN 
GEMAKKELIJK 
SCHOON TE 
MAKEN.

Met de voertuigconfigurator kunt 
je jouw individuele WEINSBERG 
samenstellen.
configurator.weinsberg.com/nl
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CaraBus
DE CAMPER VAN MET KLASSIEK 
FRIS DESIGN.
Het maakt niet uit of het nu gaat om bochtige steegjes in de stad 
of om uitgestrekte strandpromenades: jouw CaraBus brengt je 
waar jouw vakantiehart naar verlangt. Hij biedt meer ruimte 
dan je zou verwachten. Zijn slanke ontwerp en zijn elegante 
verschijning zijn een genot om naar te kijken.

CaraBus
HIGHLIGHTS

• Beschikbaar op Ford en Fiat
• Max. 7 slaapplaatsen
• 4 zitplaatsen met gordel
• 8 indelingen tot 3500 kg

• Variabele achterzijde met grote laadruimte
• Hoogwaardige indeling met hefbed
• Uitstekend binnenklimaat en veel 

wooncomfort

> Scan mij

OOK 
MET
HEFDAK.
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Daniela & Christoph. Wij zijn voor de eerste keer 
onderweg met de camper, veel voorpret en behoorlijk 
opgewonden. Onze achtdaagse roadtrip voert ons 
van Freyung, via Keulen tot aan Sylt. De CaraBus is 
hiervoor perfect - je kunt eigenlijk net zo snel rijden 
als met een personenauto. En dat is bij een afstand van 
1300 km en een medebestuurster, die het liefst zo snel 
mogelijk haar bestemming wil bereiken, een absoluut 
voordeel.

DAGELIJKSE 
SLEUR?
WAT IS DAT?

STAD,
LAND,
ZEE.
MET DE 
CAMPER VAN 
EN DE FIETS. 
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KLASSE 
OP ALLE 
WEGEN.

CaraBus

Slank ontwerp, elegante verschijning. 
Een overtuigend veelzijdige styler die je 
overal vergezelt. Hoog dak, MQH dak of 
hefdak, wat je ook nodig heeft voor jouw 
vakantiedromen - de CaraBus heeft de 
juiste oplossing klaar en blijft tegelijkertijd 
wendbaar en ruim.

600 DQ – Slaat ook een goed figuur met een hoog dak en biedt 
5 volwaardige slaapplaatsen dankzij het hoge bed binnen.

CaraBus
3300 - 3500 kg 
Toegestane maximum massa (kg) 

541 - 636 cm
Lengte (min. / max.)

205 cm / 187 cm
Breedte (buiten / binnen)

258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Hoogte (buiten / binnen)

ER OP 
UITGAAN IN 
STIJL EN MET 
RIJPLEZIER.

De optionele styling 
pakketten 1 en 2 bie-
den alles wat uw de-
signhart begeert, van 
lichtmetalen velgen 
tot geraffineerde laken 
interieurconcepten – 
hier te zien op de 
630 ME.

STERKE PUNTEN

De stoelen voor de bestuurder 
en voorpassagier kan met een 
polsbeweging worden gedraaid.

MQH DAK. 
HET UNIEKE 
WOONCONCEPT.

Als 600 MQH biedt de CaraBus nog meer stahoogte en een grandioos ruimtelijk gevoel.

VEEL RUIMTE 
TIJDENS HET 
REIZEN EN SLAPEN.
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KLASSIEK 
FRIS 
INTERIEUR 
DESIGN.

Indien gewenst kan het element in het wandmeubel worden verwijderd om plaats te 
maken voor de tot 24" Smart TV (uit het optionele TV-pakket) – hier bij de 540 MQ.

SFEER OM JE 
GOED TE VOELEN.
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600 MQ

KLASSE VOOR 
NIEUWE 
WEGEN.

CaraBus FORD

Smal gebouwd voor optimaal 
rijplezier. Wendbaar en zelfverzekerd 
op alle wegen, biedt de CaraBus Ford 
verrassend veel binnenruimte. Zijn 
stahoogte geeft u alle ruimte, terwijl 
zijn ongelooflijke laadvermogen 
betekent dat u alles kunt inpakken wat 
u tijdens uw vakantie nodig heeft.

STERKE PUNTEN

BIJZONDER 
ZITCOMFORT.

OPVALLEND VEEL 
OPBERGRUIMTE.

3500 kg
Toegestane maximum massa (kg) 

553 - 599 cm
Lengte (min. / max.)

206 cm / 187 cm
Breedte (buiten / binnen)

298 cm / 205 cm
Hoogte (buiten / binnen)

15 CM 
MEER
KAMER-
HOOGTE.
Uw hoofd stoten 
behoort tot 
het verleden – 
dankzij 205 cm 
doorlopende 
stahoogte.

Of het nu om korte of lange ritten gaat, iedereen zit comfortabel in 
de CaraBus Ford.

Met 935 liter laadvolume is er meer dan genoeg 
ruimte voor al uw vakantiebenodigdheden.

CaraBus FORD
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LICHTE 
OPEN 
RUIMTE.

Elegante ruimteoplossing. Het rechtlijnige keukenblok met de koelkast aan de 
voorkant creëert een open zichtlijnen – hier bij de 600 MQ Ford.
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EINFACH 
UMZUBAUEN 
FÜR NOCH 
MEHR PLATZ.

DINETTE

EASY-
ENTRY-
TAFEL.

STIJLVOL 
DINEREN 
ONDERWEG.

INGENIEUZE 
OPLOSSINGEN 
VOOR ONTSPANNEN 
MOMENTEN. 

Slim en doordacht. Compact design, mooie lijnen en details 
zoals een besteklade als standaard. De kooken eetruimte in 
de CaraBus laat niets te wensen over. Draaibare stoelen voor 
bestuurder en bijrijder veranderen de dinette voor twee in een 
eethoek voor vier.

Voor meer oppervlak om te genieten 
zonder storende tafelpoot.

Optionele comfortfunctie: de verstelbare kussens in de zitgroep maken 
lange ritten nog aangenamer – hier bij de 540 MQ.
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KOKEN 

ENERGIEZUINIGE 
KOELKAST.

RUIMTEBESPAREND 
ONTWERP. 
PERFECT VOOR 
FIJNPROEVERS.

Met geïntegreerd vriesvak 
(naar keuze tot 150 liter).

Plafondkasten met roest- 
vrijstalen scharnieren.

De schuifladen met praktische tussenschotten 
bieden veel ruimte – hier bij de 630 ME.

Samenhangend meubeldesign met afgeronde 
hoeken en zachte lijnen – hier bij de 630 ME.
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SLAPEN

Aangename woonsfeer. Mooie oppervlakken, hout en 
ademende stoffen bekleding van de zijwanden en een 
doordacht verlichtingsconcept zorgen voor een onovertroffen 
behaaglijkheid. Dit wordt het cocon effect genoemd.

TWEEPERSOONSBED 
OVERDWARS. 
GENEREUZE 
ALLROUNDER.

KAMER 
BOVEN.
EASY SLIDE 
BED.

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

Het ruime bed achterin is een gezellige plek om je terug 
te trekken en te ontspannen – hier bij de 540 MQ.

600 MQH. Optioneel ook met 
loftbed: Wat zou een Camper Van zijn 
zonder praktische oplossingen?

Open gewoon de grote achterdeuren en voel 
je zo vrij alsof je midden in de natuur slaapt 
– hier bij de 630 ME.
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ONDERHOUD EN VERZORGING

Gewoonweg praktisch. De badkamer combineert een 
rechtlijnige stijl met doordachte functies. Wandopbergvakken, 
extra opbergruimte in de kasten en de kamerbrede wastafel 
maken opfrissen in een kleine ruimte tot een waar genoegen.

NAADLOZE 
LED RAIL.

VERFIJNDE 
FUNCTIES.

RECHTLIJNIGE 
STIJL, HOOG 
COMFORT IN 
DE FORD.LAGE INSTAP BIJ DE 

DOUCHEBAK.

RECHTLIJNIGE 
STIJL, HOOG 
COMFORT IN 
DE FIAT.

Voor meer veiligheid in natte ruimtes.

Roterende plank met opbergvak eronder 
– hier bij de 630 ME.

De in de wand geïntegreerde opbergvakken zijn een blikvan-
ger en bieden praktische opbergruimte – hier bij de 630 ME.

Als visuele en functionele 
highlight, optioneel verkrijgbaar 
in het voltage pakket

Nog meer opbergruimte in de praktische bovenkast boven de 
grote, ergonomische wastafel in de 600 MQ Ford.

600 MQ Ford
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CaraTour
DE CAMPER VAN MET 
MODERN DESIGN
De CaraTour, casual zoals hij is, houdt hij van een sportieve aanpak. 
Met zijn automotive rijdynamiek blijft deze WEINSBERG Camper 
Van bij elke lange reis absoluut cool en is hij klaar voor elk avon-
tuur. Het robuuste en unieke interieurontwerp biedt veel ruimte 
en overtuigt met veel doordachte details.

CaraTour
HIGHLIGHTS

• Beschikbaar op Ford en Fiat chassis
• Max. 7 slaapplaatsen
• 4 zitplaatsen met veiligheidsgordel
• 8 Plattegronden onder 3500 kg

• Grootste ligvlak in zijn klasse
• Automotive rijdynamie
• Coole, sportieve designtaal

OOK
MET
HEFD.

> Scan mij
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Sven & Philipp. Anderen klagen 
over zware sneeuwval, wij gaan mid-
den in de winter naar de Alpen. Als 
freeriders en kampeerders houden 
we net zoveel van bochtenwerk in de 
sneeuw als op de weg. Daar hebben 
we het juiste voertuig voor nodig. 
Waarbij de CaraTour eerder een 
geschikte metgezel genoemd kan 
worden. Hij is sportief, hij is snel, 
hij kan elke weg aan, hoe bochtig 
ook. snel, hij kan elke weg aan, hoe 
bochtig ook. snel, hij kan elke weg 
aan, hoe bochtig ook. 

EINDELIJK 
WEER ER 
OP UIT.

SPORTIEF 
KUNNEN RIJ-
DEN OVERAL 
EN ALTIJD.
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540 MQ

WAT EEN 
GEWELDIGE 
ERVARING.

CaraTour

De „Just Go“ Camper Van. Stap in, gordel 
om, wegrijden: Het is nog nooit zo gemak-
kelijk geweest om vrijheid en vakantie te 
beleven als met de WEINSBERG CaraTour. 
De praktische Camper van biedt alles wat u 
nodig hebt voor een prijs die inspireert.

STERKE PUNTEN 

Van buiten een regelrechte 
blikvanger, van binnen een 
gigantisch gevoel van ruimte – 
hier bij de 600 MQ.

935 LITER 
LAADVO-
LUME.

OPTIONEEL 
PANORAMA-
VENSTER.

CaraTour
3300 - 3500 kg 
Toegestane maximum massa (kg) 

541 - 636 cm 
Lengte (min. / max.)

205 cm / 187 cm
Breedte (buiten / binnen)

258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Hoogte (buiten / binnen)

MQH DAK.
SPORTIEVE 
STIJL EN 
GROOT 
INTERIEUR.

Als 600 MQH  biedt 
de CaraTour nog meer 
hoofdruimte en een 
grandioos gevoel van 
ruimte.
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COOL GRIJS 
ALS  EEN ECHTE 
BLIKVANGER.

Zien er modern uit en zijn zeer robuust. Het meubilair in de CaraTour 
is ongelooflijk bestendig dankzij de CPL coating – hier in de 600 MQ.
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600 MQ Ford

COOLNESS 
AAN DE 
START.

CaraTour FORD

Automotive rijdynamiek 
gecombineerd met enorme 
opbergruimte. Veel ruimte nodig 
en toch gek op bochten? Geen pro-
bleem, de CaraTour Ford is klaar 
voor uw avonturen. Zo sportief kan 
werkelijke grootheid zijn.

STERKE PUNTEN 

ALLES OPTIMAAL 
IN HET ZICHT. VEILIG 

ONDERWEG.

3500 kg 
Toegestane maximum massa (kg)

553 - 599 cm 
Lengte (min. / max.)

206 cm / 187 cm 
Breedte (buiten / binnen)

298 cm / 205 cm 
Hoogte (buiten / binnen)

STERKE 
UITSTRALING 
IN STAAND 
FORMAAT.

205 cm stahoogte in 
het volledige voertuig 
– en dat alles met 
het maximum aan 
sportiviteit.

Ergonomisch dashboard met optioneel infotainmentsysteem 
inclusief 8-inch touchscreen, navigatie en intelligente assistent 
systemen.

Comfortabel chassis en intelligente assistent 
systemen voor aangenaam reizen.

CaraTour FORD
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OPEN 
ZICHTLIJNEN.
De bovenkasten die vanaf het keukenblok naar de achterzijde lopen, geven een uniek gevoel van 
ruimte en veel licht. Perfect doordacht detail: de koelkast is van binnen en van buiten bereikbaar.
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DINETTE

24'' 
SMART 
TV.

RUIMTE GE-
NOEG TUSSEN 
EETHOEK EN 
KEUKEN.

GEOPTIMA-
LISEERDE 
RUGLEUNING.

Instelbaar. De optionele, deelbare achterbank met 
verstelbare rugleuning – hier in de 600 ME.

Voor kijkgenot zoals thuis.

Het ruimteconcept biedt 
veel bewegingsvrijheid 
voor koken en serveren – 
hier in de 600 MQ.

Zonder de tafelpoot te storen.

EENVOUDIGE 
TOEGANGSTAFEL.
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KOKEN

Casual stijl. De CaraTour onderscheidt zich van andere voer-
tuigen in zijn klasse door zijn strakke en moderne interieur. 
De comfortabele dinette en hoogwaardige keuken met sfeer-
volle verlichting zorgen voor een ontspannen reisgevoel.

ROYALE PLAFOND-
KAST MET SOFT-
CLOSE FUNCTIE.

BESTEKVAK MET 
PRAKTISCHE 
VAKVERDELINGEN.

ZO FUNCTIONEEL 
KUNNEN KAMPEER- 
KEUKENS ZIJN.

ELEKTRISCHE 
ONTSTEKING.

De keuken met uitklapbaar werkblad biedt veel 
plaats om te koken – hier in de 600 MQ.

Praktisch: energiezuinige 95 liter koelkast en gedeelde glazen 
afdekking voor aangenaam kookplezier – hier bij de 600 MQ.
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 SLAPEN

Understatement in het slaapgedeelte. Visueel is de 
CaraTour gericht op modern design met het oog op over-
zichtelijkheid en opbergruimte. Het royale ligvlak en de 
onderhoudsvriendelijke stof zorgen voor ontspanning. Kies 
maar hoe je wilt slapen. 

TWEEPER-
SOONS DWARS-
BED. EFFICIËNTE 
ALLROUNDER.

KAMER 
BOVENIN. 
HEFBED.

EENPERSOONSBED 
IN DE LENGTE. 
LANG EN BREED MAKEN.

Heerlijk uitstrekken in het ruime bed achterin, waarvan de 
lengte met een zijdelingse verlenging tot meer dan 200 cm 
kan worden uitgebreid – hier bij de 600 MQ Ford.

Voldoende ruimte om uit te rekken bieden de 
eenpersoonsbedden in de lengterichting – 
hier in de 600 ME.  

MEER 
COMFORT. DE 
KLEDINGKAST 
BEVIND ZICH 
ONDER DE 
KOELKAST.

600 DQ. Wat zou een Camper Van 
zijn zonder praktische oplossingen? 
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ONDERHOUD EN VERZORGING

GEMAKKELIJK 
SCHOON TE MAKEN EN 
AFGERONDE WASBAK.

GEWELDIGE 
LOOK
MODERN 
DESIGN
IN DE FIAT.

De waterkraan kan via 
het optionele raam 
ook als buitendouche 
worden gebruikt.

Er is een oneindige hoeveelheid opbergruimte achter 
de rechtlijnige planken. Het rolgordijn op het raam 
verdwijnt achter het paneel als het niet nodig is – hier 
in de 600 MQ.

Het planchet 
voor de douc-
hebak creëert 
extra leefruimte.

VOLLEDIG 
UITGERUSTE 
BADKAMER.

OPFRISSEN 
WAS NOG 
NOOIT ZO 
ONTSPANNEN
IN DE FORD.

De hoogwaardige combi rolgordijn houdt insecten en 
nieuwsgierige blikken op afstand – hier in de 600 MQ Ford.

PRAKTISCH DETAIL – 
EN GEMAKKELIJK 
TOEGANKELIJK.

Geniaal kamerconcept. De badkamer combineert modern 
design met slimme functies, zoals het roterende cassettetoilet 
met elektrische pomp of de kamerbrede wastafel met onder-
houdsvriendelijk oppervlak. 



GEPASSIONEERD MULTI TALENT.
CaraBus / CaraTour 630 MEG [OUTLAW] met aparte 
garage achterin. Het combineert een enorme afgesloten 
laadruimte met een volledige leefruimte. Dit maakt het 
de perfecte metgezel voor wie van avontuur houdt.

[OUTLAW]
HIGHLIGHTS

• Tot 5 slaapplaatsen
• 4 stoelen met gordelbeveiliging
• Aparte, volledig uitgeruste woonruimte 

• Beschikbaar als CaraBus en CaraTour
• Afgesloten garage aan de achterzijde
• Bevestigingsrail incl. sjorogen

> Scan mij
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De [OUTLAW] is de eerste standaard geproduceerde 
camper van ter wereld die al af fabriek perfect is uitgerust 
voor het vervoer van jouw materiaal. s Nachts is alles 
opgeborgen in de afgesloten garage achterin, overdag 
brengt hij je veilig en snel naar het volgende avontuur!

Ruimte voor jouw fiets en
comfortabele leefruimte. 

De [OUTLAW] biedt je beide.

Mobiele werkplaats en thuis. Hij gaat
door de week mee naar het werk en in

het weekend overal mee naar toe.

Bergruimte voor maximaal 4 fietsen. 
Of het nu gaat om te touren of het verkennen 

van het terrein, het is tijd om te rijden.

‘s Nachts scheidt alleen de afgesloten garage 
achter je, je van jouw machine, overdag brengt hij je 

veilig en snel naar de volgende race.

 
GAAT MEE
WAARHEEN
JIJ WILT.
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HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT 
MET GOED 
DOORDACHTE
DETAILS.

HIGHLIGHTS

Optioneel panorama-
venster. Voor meer licht 
en een royaal gevoel van 
ruimte in het interieur.

Regengoot met 
dimbare LED 
verlichting. Zorgt 
voor een aangename 
sfeer in de 
entreeruimte.

Verhoogd vloerdeel. 
Zorgt voor sfeervolle 
verlichting en warme 
voeten.

Robuust en bestendig. CPL 
oppervlakken zorgen ervoor dat 
de tafel en het werkblad tegen 
zowat alles bestand zijn.

Laadbooster. Sneller en efficiënter 
laden van de carrosserieaccu terwijl 
de motor draait.

Easy-Space conversie. Uniek gevo-
el van ruimte zonder beklemming 
in de overgang naar de cockpit. 

Geïntegreerde head-up display. 
Alle gegevens in het gezichtsveld 
en jouw ogen blijven op de weg.

Aantrekkelijk entreegebied. 
(naar keuze ook beschikbaar 
met lederen bekleding)

Met het TRUMA iNet X-systeem en het LED-
bedieningspaneel kunnen de boordelektriciteit 
en de verwarming centraal worden geregeld. 
Bovendien heb je altijd een oogje op het waterpeil.

Tot 102 l vers watertank. Slimline 
ontwerp direct boven de wielkuip, 
waardoor extra opbergruimte overblijft.

Groot volume 
achterin. Inclusief 
een laadvolume tot 
935 l (600 MQ / DQ). 

Easy-Slide bed. Met de oprolbare rails heeft u 
in een handomdraai een bed in het hoge dak.

Cocoon effect. 
De stoffen 
bekleding van 
de zijwanden 
zorgt voor extra 
comfort.

LED spots. 
Energiezuinige, 
sfeervolle 
verlichting.

Eenvoudige 
toegangstafel. Zonder 
de tafelpoot te storen.

Camper Vans
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HIGHLIGHTS

ComfortSpa 
badkamer. Dankzij 
het magnetische 
douchegordijn.

Volledig metalen 
handgrepen met 
kantelvergrendeling. 
Duidelijk ontwerp en 
absoluut robuust. 

Afsluitbare garagedeur 
achteraan. Garage en 
woongedeelte zijn absoluut 
veilig gescheiden.

Metalen scharnieren. 
Robuust en duurzaam 
voor vele jaren van 
intensief gebruik.

Gemakkelijke toegang tot de elektra aan 
boord. Ruimtebesparende installatie boven 
de wielkast.Opbergruimten 

in de garage ach-
teraan. Hier kun 
je alles bewaren 
wat je nodig hebt 
voor de volgende 
dag.

Stopcontacten aan de 
achterkant. De stroom 
wordt geleverd door het 230 
V stopcontact en de USB-
aansluiting in het optionele 
Spanningspakket.

Douche buiten. In de garage 
achteraan is de warm- en 
koudwateraansluiting voor 
de buitendouche (optioneel).

Raam in het 
slaapgedeelte. Muggennet 
en verduisteringsgordijn 
inbegrepen.

Wees langer 
zelfvoorzienend. 
Dankzij een gemakkelijk 
toegankelijke 
bodybatterij (optioneel 
ook verkrijgbaar als 
lithium-ionbatterij aan 
boord). Luchtlijnrails incl. sjorogen. 

Voor de beste beveiliging van 
de lading.

Verlicht Garages 
achteraan met 
LED. Voor veel licht 
in de achterste 
garage.

Dakluik met helder 
glas. Voor meer licht 
binnen.

24'' Smart TV. 
Voor kijkplezier 
zoals thuis met in-
ternetverbinding.

Perfect verhoogd dak 
van GFK. Duurzaam, 
onderhoudsvriendelijk 
en optimale 
isolatiewaarden 
door een speciale 
dubbelwandige 
GFK-constructie.

Brede elektrisch uitschuifbare 
trede. Voor meer comfort bij het 
in- en uitstappen.

Innovatieve insectenhor. 
Voor optimale bescherming 
in de binnenruimte.

De genoemde inhoud van de verpakking is exemplarisch voor deze serie. Individuele kenmerken binnen een pakket kunnen variëren, afhankelijk van de plattegrond.
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VARIATIE / LAKKEN

KLEURENWERELD.
VOOR
EXTRA STIJL.

FER GRIJS* (METALLIC)

ARTENSE GRIJS* (METALLIC)

ZWART* (METALLIC)CAMPOVOLO GRIJS* (SPECIALE LAK)

LANZAROTE GRIJS* (SPECIALE LAK) ZILVER (ALU-GRIJS)* (METALLIC)

WIT 
(UNI)

FIAT

FORD

*Verkrijgbaar tegen meerprijs. Kleurafwijkingen mogelijk.

GREY MATTER* (UNI)  MAGNETIC GREY* (METALLIC)FROST WHITE (UNI)

Camper Vans
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5959

CaraTour

CaraBus

CaraTour Ford

CaraBus Ford

TURIN KOCAELI

CaraTour

CaraBus CaraTourCaraBus

ACTIVE ROCK

CaraTour

CaraBus

SZECHUAN

ALU

CaraTourCaraBus

STOFFEN.
AFHANKELIJK
VAN JE SMAAK.

VERKRIJGBAAR ZONDER MEERPRIJS

VERKRIJGBAAR TEGEN MEERPRIJS

SÉRIE FIAT SÉRIE FORD

VARIATIE / STOFFEN

FIFTY SHADES 
(imitatieleer)
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540 MQ

600 K

630 ME

600 DQ

600 ME

600 MQ

600 MQH

630 MEG

De allrounder 
met een klassieke 
indeling.

De flexibele met
transport 
kwaliteiten.

De ruime met de
feel good factor.

De cabriolet met
hoog dak.

De compacte met
eenpersoonsbedden.

De allrounder met 
een klassieke 
indeling.

De sportieve 
styler met gevoel 
voor familie.

Het multi talent 
voor vervoer en 
overnachting.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons 

dwarsbed
• 5,41 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons 

dwarsbed
• 5,99 m totale lengte
• Tot 7 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• 6,36 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Hefbed
• 5,99 m totale lengte
• 5 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• 5,99 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons 

dwarsbed
• 5,99 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Easy-Slide bed in
• MQH dak
• 5,99 m totale lengte
• 5 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoonsbed in 

de lengte
• Aparte garage 

achteraan
• 6,36 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

INDELINGEN.
OP MAAT VAN 
UW BEHOEFTEN.

IMITATIELEER / INDELINGEN

*Optioneel hefdak voor 2 extra slaapplaatsen.
 Meer informatie vindt u in onze prijslijst en op: weinsberg.com/nl-nl/service/catalogi-en-prijslijsten

Camper Vans
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550 MQ FORD

600 MQ FORD

De sportieveling 
met goed doordacht 
comfort. 

De compacte 
met dwarsbed.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons 

dwarsbed
• 5,53 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons 

dwarsbed
• 5,99 m totale lengte
• Tot 5 slaapplaatsen*
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

IMITATIELEER / INDELINGEN
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Met de voertuigconfigurator kunt 
je jouw individuele WEINSBERG 
samenstellen.
configurator.weinsberg.com/nl

MIJN
INDIVIDUELE
CAMPER VAN
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CaraCompact
DE WENDBARE EN SLANKE 
HALFINTEGRAAL VAN KLASSE.
De CaraCompact combineert de wendbaarheid van de VAN klasse met de 
ruimte van een echte halfintegraal. Slank van buiten, groots van binnen. 
En inspireert door de mogelijkheid om te kiezen tussen twee verschillende 
chassis. Of het nu gaat om extra comfort met een ster of bijzonder 
sportief, de CaraCompact is een echte WEINSBERG: doordacht, uitstekend 
uitgerust en volstrekt geschikt voor dagelijks gebruik.

CaraCompact
HIGHLIGHTS

• Beschikbaar op Fiat en Mercedes Benz
• Max. 4 slaapplaatsen
• 4 zitplaatsen met veiligheidsgordel

• 4 indelingen onder 3500 kg
• Kleine voertuigbreedte
• Uitstekende rijdynamiek

> Scan mij

DE HETE 
ACTIEMODELLEN
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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.

STOP WAAR 
WE WILLEN.

NET ZO RUIM ALS IN
EEN HALFINTE-
GRAAL, WENDBAAR 
ALS DE VAN KLASSE.

63



64 CaraCompact

DE SUITE MET 
EEN STER. VOOR 
VIER PERSONEN.

640 MEGSuite (MB)

Familievakantie in jouw eigen suite! Twee 
gezellige bedden, veel ruimte en slimme details 
zo ver het oog reikt: de CaraCompactSuite MB 640 
MEG is dankzij het standaard hefbed het ideale 
voertuig voor 4 personen. 

STERKE PUNTEN

640 MEGSuite (MB)
3500 kg
Toegestane maximum massa (kg)

698 cm
Lengte (min. / max.)

230 cm / 212 cm
Breedte (buiten / binnen)

284 cm / 200 cm
Hoogte (buiten / binnen)

SUPER
HANDIG.

GEWELDIG 
PEPPY.

Het hefbed kan erg eenvoudig 
worden neergeklapt voor een 
extra comfortabel ligoppervlak.

Het plaatsbesparende hefbed is weg-
gewerkt onder de aerodynamische 
dakkoepel in LFI-technologie.

640 MEGSuite (MB)
EDITION [PEPPER] 
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EEN ECHTE 
SUITE VOOR 
OP DE WEG.

640 MEGSuite (MB) – Het hefbed is elegant in het ruimteconcept geïntegreerd. Als het omhoog geklapt is, 
merk je er nauwelijks iets van en kunt u ideaal gebruik maken van de gezellige dinette.
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DE RUIMSTE 
VAN IN ZIJN 
KLASSE.

640 MEG (MB)

Geheel nieuwe grootte. Geen enkele andere 
van kan tippen aan het unieke gevoel van ruimte 
in de CaraCompact 640 MEG (MB). Het perfecte 
voertuig voor 2 tot 3 personen die houden van 
veel ruimte en comfort met een ster.

STERKE PUNTEN

640 MEG (MB)
3500 kg
Toegestane maximum massa (kg)

692 cm
Lengte (min. / max.)

230 cm / 212 cm
Breedte (buiten / binnen)

275 cm / 200 cm
Hoogte (buiten / binnen)

UITSTEKEND 
ZICHT RONDOM.

BREED 
SILHOUET, 
STATIG 
VERSCHIJNING.

In de premium cabine heeft u alles in het vizier en 
geniet u van de nieuwste rijen assistent systemen.

640 MEG (MB) EDITION [PEPPER] 
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PREMIUM
LEVENS-
GEVOEL.

Of je nu kookt of ontspant, in de CaraCompact 640 MEG (MB) heb je alle ruimte om te bewegen en te genieten.
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DINETTE

DOLCE VITA 
ONTMOET 
DOLCE GUSTO. 

DOORDACHTE 
DETAILS MET STIJL.

ZEER
RUIM.

Het tafelblad kan in een handomdraai worden uitgeschoven of ingeklapt om ruimte te besparen. Het innovatieve bankconcept 
met schuin oplopende bank vergemakkelijkt het in- en uitstappen – hier in de 640 MEG (MB)  EDITION [PEPPER].

Dankzij hun binnenbreedte 
van 212 cm zijn de 
CaraCompact-modellen met 
de ster de breedste vans 
in hun klasse. Dat ervaar 
en zie je in de bijzonder 
grote binnenruimte – hier 
bij de 640 MEGSuite (MB) 
EDITION [PEPPER].
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KOKEN 

DAAR PAST
BEHOORLIJK
WAT IN.

ZO COMPACT 
KAN EEN 
VOLWAARDIGE 
KEUKEN KAN ZIJN.

142 L KOELKAST 
MET AES-FUNCTIE.

MET ZOVEEL
RUIMTE MAKT
KOKEN FUN.

In de grote lades vindt u 
genoeg ruimte voor kookgerei 
en de XXL koelkast biedt voldoen-
de ruimte voor al het verse eten en 
drinken – hier in de 640 MEGSuite (MB) 
EDITION [PEPPER].

De keuken met uitklapbaar werkblad laat zien dat compact en ruim perfect met 
elkaar kunnen samengaan – hier bij de 640 MEG (MB) 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 het signature element in de 
keukenkast, het gekruiste hout hout en de harmonieuze meubelovergangen, is 
de CaraCompact is onmiskenbaar een echte WEINSBERG.
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SLAPEN

PLAATS 
IN DE ZON: 
HET HEFBED.

ZO MAKKELIJK 
KAN HET ZIJN.

MEER DAN
JUIST EEN
SLAAPPLAATS.

EENPERSOONSBEDDEN 
IN DE LENGTE. COMFORT 
OVER DE GEHELE LENGTE.

In alle comfort sluimeren. Uitnodigend, comfortabel en 
bijzonder ruim. Het slaapgedeelte in de CaraCompact (MB) 
biedt alle voorwaarden voor rustgevende nachten. Dankzij 
het doorzichtige dak van glas heeft u het beste zicht op de 
sterrenhemel. 

640 MEGSuite (MB). Dankzij het dakraam kunt u genieten van het beste 
uitzicht en een aangenaam slaapklimaat in het comfortabele hefbed.

Met het optionele, uitschuifbare rolbed 
kunt u de 200 cm lange en 82 cm 
brede eenpersoonsbedden eenvoudig 
ombouwen tot een tweepersoonsbed – 
hier bij de 640 MEG (MB).
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ONDERHOUD EN VERZORGING

COMPACT
OPLOSSING.

SHAPELY 
ONTWERP.

GEWELDIGE 
RUIMTEPLANNING.

Stijl en bruikbaarheid perfect 
gecombineerd. De badkamer in de 
CaraCompact 640 MEG (MB) laat zien 
hoe in een kleine ruimte toch een groot 
comfort kan worden gecreëerd. Slimme 
details, strakke lijnen en elegante 
verlichting nodigen u uit om te genieten 
van een aangename verfrissing.

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

Praktisch: het Dometic cassettetoilet 
kan worden gedraaid.

Alles wat je nodig hebt om je op te frissen wordt in één 
ruimte gecombineerd. Met lage instap, praktisch douches-
cherm en veel opbergruimte – hier bij de  640 MEG (MB).
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VLOTTE 
BEGELEIDER.

600 MEG / MF

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.

STERKE PUNTEN

600 MEG / MF
3500 kg
Toegestane maximum massa (kg)

675 cm
Lengte (min. / max.)

220 cm / 205 cm
Breedte (buiten / binnen)

280 cm / 200 cm
Hoogte (buiten / binnen)

TYPISCH
VAN-
KLASSE.

Gestroomlijnde aerodynamica, 
geringe luchtweerstand en
lage CW-waarde.

600 MF EDITION [PEPPER] 

600 MEG EDITION [PEPPER] 



73

BUITEN
WENDBAAR,
VEEL RUIMTE
BINNENIN.

Dankzij veel bergruimte en een heldere ambiance is koken echt 
leuk op de weg – hier in de 600 MEG EDITION [PEPPER].



74 CaraCompact

DINETTE KOKEN

PERFECT
GEPLAND VOOR
GENIETERS.

SLIM TOWER 
KOELKAST
MET 142 LITER
INHOUD.

KEUKEN MET 
UITKLAPBAAR
WERKBLAD-
VERLENGSTUK.
De praktische verlenging met één handbediening 
creëert extra werkruimte.

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].
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ONDERHOUD EN VERZORGINGSLAPEN

FRANS BED.
VOOR HEERLIJKE
NACHTEN.

EENPERSOONSBEDDEN 
IN DE LENGTE.
HIER KAN JIJ JE 
HEERLIJK UITREKKEN.

DEUR DICHT 
EN HET WATER
BLIJFT IN DE 
DOUCHE.

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

LANG BAD.
DE WAS TUB
IS VOOR
DE DEUR.

600 MF EDITION [PEPPER] 600 MEG

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

600 MF – Toilet en douche zijn ruimtelijk 
gescheiden van de wastafel.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT
MET GOED
DOORDACHTE
DETAILS.

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

Uitklapbare werkbladverlenging. De praktische verlenging met één 
handbediening creëert extra werkoppervlak. 

Bedtrede. Binnenin zit extra opbergruimte verstopt. 

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

Standaard voorzien van de 
opbouwdeur KOMFORT. 
Met automotive sluitsys-
teem, dubbele afdichting en 
2 inklapbare kledinghaken.

Meer bergruimte in de 
650 MF onder het Franse 
bed. De gasflessenkast is in 
de kleerkast geïnstalleerd 
zonder verlies van bergruimte.

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

Doorlopende fenders. De aerodynamische belijning reduceert 
windgeruis en maximaliseert de look.

Dynamisch design en sportieve 
uitstraling. Ook aan de buitenkant 
een absolute blikvanger.

Praktische 
garage 
achterin. Veel 
ruimte en met 
één hand te 
bedienen.
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GEVARIEERD / INDELINGEN

INDELINGEN.
AFGESTEMD OP 
JOUW EISEN.

MIJN 
INDIVIDUELE
CAMPER

640 MEGSuite (MB)

640 MEG (MB)

600 MEG 600 MF

De suite met een ster. 
Voor vier personen.

De ruimste van 
in zijn klasse.

De wendbare met
eenpersoonsbedden.

De compacte 
met chique.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• 4 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• 2 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• Ruime garage aan de 

achterzijde
• 2 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

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

gordelbeveiliging

Met de voertuigconfigurator kunt 
je jouw individuele WEINSBERG 
samenstellen.
configurator.weinsberg.com/nl
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CaraLoft
DE HALFINTEGRAAL MET HET
GROOTSTE LAADVERMOGEN.
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 rijdyna-
miek blijf je altijd onafhankelijk - er zijn geen grenzen aan jouw plezier.

CaraLoft
HIGHLIGHTS

• Tot 4 slaapplaatsen
• Max. 5 stoelen die van gordel voorzien zijn
• 3 indelingen tot 3500 kg

• Groot laadvermogen
• Doorlopende 2,15 meter kamerhoogte
• Ruime garage achterin

> Scan mij
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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 Cara-
Loft 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.

EINDELIJK
EVEN VRIJ
EINDELIJK
WEER
EROP UIT.

CaraLoft
3500 kg 
Toegestane maximum massa (kg)

645 cm - 699 cm 
Lengte (min. / max.) 

232 cm / 218 cm 
Breedte (buiten / binnen)

294 cm / 215 cm 
Hoogte (buiten / binnen)

VEEL APPARATUUR,
VEEL ENERGIE
EN VEEL EETLUST.



80 CaraLoft

DE GULLE 
ALLROUNDER.

CaraLoft

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 comfort-
abel houdt. Met zijn bijzondere gevoel van ruimte en 
de moderne binneninrichting doet de CaraLoft zijn 
naam alle eer aan.

STERKE PUNTEN

EASY TRAVEL BOX: 
ALLE VERBINDINGEN 
GEÏNTEGREERD OP 
ÉÉN PLAATS.

Grote laadvermogen. 
Opbergruimte in de garage achterin 
met één hand te bedienen.

ONS THUIS
VOOR ONDER- 
WEG.

PAK HET
ALLEMAAL IN!
EEN ECHT 
OPSLAG
WONDER.

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

EEN
DROOMHUIS 
OP WIELEN.
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ZEER 
COMFORTABEL.

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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DINETTE

EVENWICHTIG
RUIMTECONCEPT.

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

VEEL
BEWEGINGS-
VRIJHEID,
VOORAL
BIJ HET
KOKEN.

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

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

PLAFONDKASTEN 
VOOR
INGREDIËNTEN
EN KOOKGEREI.

Plafondkasten met
roestvrijstalen
scharnieren van  
hoge kwaliteit.

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 robu-
uste werkblad wordt koken nog leuker.

Biedt genoeg
ruimte voor alles wat je 
nodig hebt op vakantie.

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

133 LITER 
KOELKAST 
MET AES 
FUNCTIE.
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SLAPEN

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

FRANS BED.
INGENIEUZE OPLOSSING
VOOR ONTSPANNENDE MOMENTEN.

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

650 ME – Standaard met gezelli-
ge eenpersoonsbedden overtuigen 
met het beste slaapcomfort dank-
zij Evo-Pore-HRC matrassen.

VAN
TWEE N
MAKEN.

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

Veel ruimte in het slaapgedeelte. De CaraLoft 
biedt een modern design, grote feelgoodzones en on-
derhoudsvriendelijke stoffen. De standaard EvoPore 
HRC matrassen zorgen voor een gezonde nachtrust.
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ONDERHOUD EN VERZORGING

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

COMPACTE BADKAMER.
RECHTUIT EN
DUIDELIJK.

ACHTERBAD. 
DOUCHERUIMTE
DE LUXE.

DRAAIBARE 
WASTAFEL.

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

Veel ruimte bij de 
wastafel en in
de douche – hier bij 
de 650 MF.

De spiegelkast is 
een geweldige plek 
om hygiëneproduc-
ten in op te bergen.

Lage instap van de douchebak.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT 
MET GOED
DOORDACHTE 
DETAILS.

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

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

Gemakkelijk bereik-
bare gasafsluiters. 
Gemonteerd in de 
bovenste besteklade.

Opbouwdeur KOMFORT met insecten-
hordeur. Houdt ongedierte buiten.

Nieuw LFI-cabinedak. Opvallend design en robuuste kwaliteit.

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

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

In de lengte geplaatste gaskast. 
Makkelijk te bereiken en meer hoofdru-
imte binnen. (650 MF)

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

Ambienteverlichting. 
Zorgt voor een harmonieu-
ze sfeer in de woonkamer.
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GEVARIEERD / INDELINGEN

INDELINGEN.
AFGESTEMD OP
JOUW EISEN.

600 MF 650 MF

650 ME

Het ruimtetalent 
met de feel good 
factor.

De allrounder 
met een huiselijke 
flair.

De ruime met 
ruimte voor
fijnproevers.

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

gordelbeveiliging

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

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• 2 slaapplaatsen
• 4 stoelen met  

gordelbeveiliging

MIJN 
INDIVIDUELE
CAMPER

Met de voertuigconfigurator kunt 
je jouw individuele WEINSBERG 
samenstellen.
configurator.weinsberg.com/nl
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CaraSuite
DE HALFINTEGRAAL MET HEFBED 
EN DE GROOTSTE STAHOOGTE.

CaraSuite
HIGHLIGHTS

• Max. 6 slaapplaatsen
• Max. 5 stoelen die van gordel voorzien zijn
• 3 indelingen tot 3500 kg

• Standaard hefbed
• 2,15 m stahoogte
• Compacte 2+2 camper

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.

> Scan mij
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Peter, Paul & ouders. Anderen gaan eiland hoppen, 
wij gaan cruisen! We cruisen rond in onze CaraSuite 
en kunnen makkelijk gaan waar we wil-len. Onze road-
cruiser is daar geweldig voor, want we hebben zelfs 
aparte ouder- en kindkamers en genoeg ruimte voor 
ons speelgoed.

ERG COOL 
ZO‘N ROAD 
CRUISE.

CaraSuite
3500 kg 
Toegestane maximum massa (kg)

699 - 741 cm 
Lengte (min. / max.)

232 cm / 218 cm 
Breedte (buiten / binnen)

294 cm / 215 cm 
Hoogte (buiten / binnen)

HET IDEALE 
FAMILIE 
VOERTUIG 
VOOR HELE 
GEZINNEN.
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EEN 
COMFORTA-
BEL FORMAAT.

CaraSuite

STERKE PUNTEN

EEN GROOT HEF-
BED. MOEILIJK 
TE GELOVEN VAN 
BUITENAF.

GROTE GARAGE 
ACHTERIN VOOR 
NOG MEER OP-
SLAGRUIMTE.

GENOEG RUIMTE 
VOOR GEWEL-
DIGE VAKANTIE 
ERVARINGEN.

De halfintegraal met hefdak. De CaraSuite biedt de perfecte combinatie 
van reiscomfort en slaapcomfort. Hij is compact van buiten, maar reusachtig 
van binnen: de halfintegraal met de grootste stahoogte biedt veel bewegings-
vrijheid. Zijn vele slaapmogelijkheden en gezellige sfeer maken hem tot het 
ideale familie- of multigeneratievoertuig.

Het karakteristieke design van de CaraSuite wordt verder 
benadrukt door de lichtmetalen velgen en de spoilerlip 
in aluminiumlook - hier op de  700 ME.
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COMFORTABEL 
LATEN ZAKKEN.

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.
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DINETTE

VOLLEDIG METALEN 
HANDGREPEN MET 
VERGRENDELING.

PLAATS VOOR MAXI-
MAAL 6 PERSONEN 
DANKZIJ DE IN DE 
LENGTERICHTING 
GEPLAATSTE BANK.

Tot 6 personen kunnen plaatsnemen in de gezellige 
dinette dankzij de optionele draaibare Fiat kapiteinsstoel 
stoelen en de lange zijbank. - hier in de 650 MF.

De fraai vormgegeven plafondkast met zijn veelzijdige opberg-
mogelijkheden is een blikvanger van de compacte keuken.
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KOKEN

PRAKTISCH: 3-PITS 
FORNUIS EN ROEST-
VRIJSTALEN SPOELBAK 
IN DE KEUKEN.

Meer ruimte, meer opslag, meer plezier. De Vis-a-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 twee-
en gebruiken - voor een perfecte taakverdeling en meer kookplezier. 

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

VIS-À-VIS KEUKEN. 
GROOTS KEUKEN-
CONCEPT.

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

700 ME – Twee royale 
eenpersoonsbedden, die 
door de rolbedfunctie tot 
een tweepersoonsbed kun-
nen worden gecombineerd. 
De EvoPore HRC matras-
sen worden standaard 
meegeleverd.

EENPERSOONS-
BEDDEN IN DE 
LENGTE. BIEDEN 
VEEL RUIMTE.

650 MF – Het Franse bed 
met extra opbergruimte.

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

FRANS BED. 
BIJZONDER ELEGANTE 
KAMEROPLOSSING.

TWEEPER-
SOONS 
DWARSBED. 
PRAKTISCH 
EN COMFOR-
TABEL.

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.

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

BADKAMER. 
DE MEEST GENE-
REUZE OPLOSSING.

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

BADKAMER IN DE 
LENGTE. VERBAZING 
WEKKENDE BEWE-
GINGSVRIJHEID.

650 MF – Handige wand- 
en plafondhouder voor de 
douchekop zijn standaard 
mee aan boord. 

Ruime douche met 
praktisch douchescherm.

Dankzij de afdekking van 
de douchbak ontstaat er 
nog meer woonruimte.

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.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT
MET GOED
DOORDACHTE
DETAILS.

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

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

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

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

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

Buitengewone stahoogte in woonge-
deelte. Met een hoogte van 2,15 meter 
wordt een echte feel good sfeer gecreëerd.

Garage 
achterin. 
De ruime ga-
rage achterin 
met eenhan-
dige bedie-
ning zorgt 
voor comfort 
tijdens de 
reizen.

De unieke
ruimte indeling.
Biedt genoeg plaats 
voor de hele familie.

Opbergschap in leer. Gemakkelijk toegankelijke 
opbergruimte in coole lederlook.
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GEVARIEERD / INDELINGEN

INDELINGEN.
AFGESTEMD OP
JOUW EISEN.

650 MF 650 MG

700 ME

De familie-indeling 
met zes slaapplaatsen.

De ruime reisgezel.

De veelzijdige 
met een gevoel 
van famili.

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

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons dwarsbed
• Standaard met hefbed
• Ruime garage aan de 

achterzijde
• 5 slaapplaatsen
• Tot 5 stoelen met 

gordelbeveili-ging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenper-soonsbedden
• Standaard met hefbed
• 5 slaapplaatsen
• Tot 5 stoelen met 

gordelbeveiliging

MIJN 
INDIVIDUELE
CAMPER

Met de voertuigconfigurator kunt 
je jouw individuele WEINSBERG 
samenstellen.
configurator.weinsberg.com/nl
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CaraHome

> Scan mij

DE GEZINSVRIENDELIJKE AL-
KOOF STANDAARD MET MET 
HEFBED EN HEEL VEEL RUIMTE.
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.

CaraHome 
HIGHLIGHTS

• Max. 6 slaapplaatsen
• Max. 6 stoelen die van gordel voorzien zijn
• 4 indelingen tot 3500 kg

• SUPERLIGHT technologie (650 DG)
• Enorme opslagruimte
• Twee gescheiden slaapgedeeltes
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BOVENVER-
DIEPING:

RETRAITE.

De enorme hoogte van de kamer is typisch voor het alkoofontwerp en creëert een heel bijzonder gevoel van ruimte – hier in de 650 DG.

Alkoof.  
Gezellige slaap-
plaats met optio-
nele verwarming. 
Overdag met veel 
lichtinval, ‘s nachts 
geniaal verlicht.

Een camper voor het hele gezin: met een klassieke alko-
ofopbouw, 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!

MOBIEL 
GEZINSVER-
BLIJF.
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DINETTE KOKEN

DINETTE MET 4
STOELEN MET
GORDELS.

IEDEREEN IS
HIER GRAAG
SAMEN.

KEUKENLADE 
MET SOFT CLOSE 
OPEN DE DEUREN 
VOOR HEEL VEEL 
OPBERGRUIMTE!

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.

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



SLAPEN

EENVOUDIG
UITGEDACHT.

TWEEPERSOONS-
BED. LARGE LOPEN-
DE RUIMTE.

Het stapelbed incl. standaard veiligheidsnet in de 
indeling 600 DKG is ideaal voor kinderen.

In de wand geïntegreerde opbergvakken zijn een blikvanger 
en bieden opbergruimte – hier in de 600 DKG. 

Lage instap van de douchebak.

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

Douchekop met aangename waterstraal.

In een handom-
draai wordt de 
dinette tot een 
extra slaap-
plaats.

ONDERHOUD EN VERZORGING

101
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT
MET GOED
DOORDACHTE
DETAILS.

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

Vers- en vuilwatertanks. De kinderlijk 
eenvoudige reiniging van de versen vuilwatertanks 
is ook van binnenuit het voertuig mogelijk.

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

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

Alles op zijn plaats. Centrale en goed bereikbare bedie-
ningselementen voor de vers water/grijstank, evenals voor 
het waterfilter, de vorstklep en de stroomaansluiting.

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

SUPERLIGHT techno-
logie (650 DG). Een 
toename van bijna 30% 
extra laadvermogen.

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

Greeploze push to 
open kasten. Zorg 
voor een modern, 
elegant design in het 
interieur.

Centraal bedieningspaneel en het nieuwe TRUMA iNet X systeem. 
Eén blik is voldoende om het waterpeil, de elektronicavoorziening en de 
verwarming te controleren.
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GEVARIEERD / INDELINGEN

INDELINGEN.
AFGESTEMD OP
JOUW EISEN.

550 MG

650 MEG

600 DKG

650 DG

Ruimtewonder met 
ruimte voor familie-
reizen.

De kampioen van het
laadvermogen met 
slaapcomfort.

De gezellige
familievriend.

De superlichte zes-
persoons woning met 
veel laadvermogen.

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Alkoof bed
• Ruime garage aan 

de achterzijde
• 4 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• Eenpersoonsbedden 

in de lengte
• Alkoof bed
• Ruime garage aan 

de achterzijde
• 5 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Dinette
• Plattegrond kinderen - 

2 stapelbedden
• Alkoof bed
• Ruime garage aan 

de achterzijde
• 6 slaapplaatsen
• 6 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Dinette
• Tweepersoons 

dwarsbed
• Alkoof bed
• Ruime garage aan 

de achterzijde
• 6 slaapplaatsen
• 6 stoelen met 

gordelbeveiliging

MET 
SUPERLIGHT-

TECHNOLOGIE

MIJN 
INDIVIDUELE
CAMPER

Met de voertuigconfigurator kunt 
je jouw individuele WEINSBERG 
samenstellen.
configurator.weinsberg.com/nl
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CaraCore
DE VOLINTEGRAAL MET 
SUPERIEURE APPARATUUR 
EN UITSTRALING.
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.

CaraCore 
HIGHLIGHTS

• Max. 5 slaapplaatsen
• Max. 5 stoelen die van gordel voorzien zijn
• 3 indelingen tot 3500 kg

• Dynamisch vooruitstrevend ontwerp
• Full-LED koplampen
• Standaard met opklapbed

> Scan mij
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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 Noorwegen 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.

MINDER 
HECTIEK 
BETEKENT MEER 
GENIETEN.

CaraCore
3500 kg 
Toegestane maximum massa (kg)

699 cm - 741 cm 
Lengte (min. / max.)

232 cm / 218 cm 
Breedte (buiten / binnen)

279 cm / 200 cm 
Hoogte (buiten / binnen)
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STIJLBEWUSTE 
TRENDSETTER.

CaraCore

De volintegraal WEINSBERG. CaraCore is het resultaat van de 
jarenlange ervaring van WEINSBERG. De CaraCore combineert alle 
voordelen van een volintegraal voertuig met een uniek uiterlijk. De 
CaraCore combineert alle voordelen van een volintegraal 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 klapbed.

STERKE PUNTEN

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.

PERFECTE 
WISSELWERKING 
TUSSEN 
FUNCTIONALITEIT 
EN DESIGN.

PANORAMA 
VOORRUIT VOOR 
PERFECT ZICHT 
RONDOM. 

100%
WEINSBERG 

DNA

HOOGSTE 
PRECISIE DANKZIJ 
DE MODERNSTE 
LFI -TECHNOLOGIE.
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OOK DIT IS 
EEN STATEMENT: 
STANDAARD GELEVERD 
MET HEFBED VOOR 
EXTRA REISCOMFORT.

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.
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DINETTE

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

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

ERGONOMISCHE 
EN DRAAIBARE 
STOELEN.

HOOGWAARDIGE 
BEKLEDING EN 
AANGENAAM 
ZITCOMFORT.

Schoonheid overal waar het oog kan zien. De volledig 
geïntegreerde carrosserie 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.

L-VORMIGE 
DINETTEBANK.
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KOKEN 

HET VIS À-
VIS KEUKENTJE 
HEEFT EEN 
GEÏNTERNALISEERDE 
ESTHETIEK.

KEUKEN IN DE LENGTE.
DE TIJDLOZE 
KLASSIEKER 
COMBINEERT NUT 
MET DESIGN. 

Perfecte keukenplanning. Bewegingsvrijheid 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.

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

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

700 MEG
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SLAPEN

ELEGANTE RUIMTE 
OPLOSSING.

BIJZONDER 
RUIM.

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

Het slaapgedeelte in 
de 650 MEG en 700 
MEG met 2 meter lange 
enkele bedden

GENOEG RUIMTE 
MET HET HEFBED 
NAAR BENEDEN.

Wanneer het hefbed is neergelaten ontstaat er een knusse 
slaapplaats voor twee personen – hier bij de 700 MEG.

GROOT 
LIGVLAK VOOR 
GEWELDIGE 
DROMEN.

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

Pure esthetiek in de badkamer van de 650 MF. Aangevuld met veel 
ruimte aan de wastafel en onder de douche. 650 MEG

700 MEG

BADKAMOER 
IN DE LENGTE. 
ALLEMAAL 
OP ÉÉN LIJN.

DE COMPACTE 
BADKAMER. 
RECHTTOE 
RECHTAAN EN 
OVERZICHTELIJK.

SLUIT DE 
DEUREN
NAAR HET 
WOONGEDEELTE ...

... EN JE 
HEBT EEN 
GROTE 
BADKAMER.

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 opbergmogelijkheden en 
praktische details voelt u zich meteen thuis.
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HIGHLIGHTS

HIGHLIGHTS.
OVERTUIGT
MET GOED
DOORDACHTE
DETAILS.

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

De nieuwe optionele cabinestoelen van AGUTI. 
Garandeer optimaal reiscomfort.

Geheelin LED uitgevoerde 
koplampen. De nieuwste 
technologie, het beste zicht en 
veiligheid dankzij de marktante 
karakteristieke lampen.

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

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

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

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

Optionele ALDE warmwaterverwarming en ALDE 
warmwater vloerverwarming. Zorg voor een aangename 
kamertemperatuur en geen koude voeten.

 Easy Travel Box en BluuWater waterfilter. Alle belangrijke 
service-aansluitingen centraal gecombineerd op één plaats en 
hygiënisch schoon water zonder chemicaliën.
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GEVARIEERD / INDELINGEN

INDELINGEN.
AFGESTEMD OP 
JOUW EISEN.

650 MF 650 MEG

700 MEG

De esthetiek met 
een open gevoel van 
ruimte.

De elegante 
met overtuigend 
comfort.

De stijlvolle met 
een indrukwekkende 
leefruimte.

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

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• Ruime garage aan de 

achterzijde
• 4 slaapplaatsen
• 4 stoelen met 

gordelbeveiliging

STERKE PUNTEN:
• Midden dinette
• In de lengte geplaatste 

eenpersoonsbedden
• Ruime garage aan de 

achterzijde
• Tot 5 slaapplaatsen
• Tot 5 stoelen met 

gordelbeveiliging

MET 
SUPERLICHTE- 

OPBOUW- 
TECHNOLOGIE

MIJN 
INDIVIDUELE
CAMPER

Met de voertuigconfigurator kunt 
je jouw individuele WEINSBERG 
samenstellen.
configurator.weinsberg.com/nl
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GEVARIEERD / CAMPER DEUREN

Camper

DEUREN.
MET VEEL
INNOVATIEVE
FUNCTIES.

Ramen met plisséUitklapbare kledinghaken Parapluvak Interne vergrendeling met display

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 •

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

STOFFEN.
NAAR
SMAAK.

BESCHIKBAAR ZONDER MEERPRIJS*STANDAARD

BESCHIKBAAR TEGEN MEERPRIJS*

MALABAR (STANDAARD)

FORESTSTONE WATER

BLOOM DUSK

TURIN (STANDAARD)*

Exclusief voor CaraCompact EDITION [PEPPER].

FIFTY SHADES (imitatieleer) SZECHUAN ACTIVE NAVY

*Niet beschikbaar voor CaraCompact EDITION [PEPPER].

*Niet beschikbaar voor CaraCompact EDITION [PEPPER].

MIJN 
INDIVIDUELE
CAMPER

Met de voertuigconfigurator kunt 
je jouw individuele WEINSBERG 
samenstellen.
configurator.weinsberg.com/nl
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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 camper vans met 44 landen; 
promobil-par-keerplaatsradar; Veilige smartphonebediening met 
spraakbediening; helder en contrastrijk 9" multi-touch display; draadloos 
compatibel met Apple CarPlay, Android auto en webLink; geïntegreerde 
DAB+ ontvanger; inclusief 3 jaar kaartupdates.

PIONEER  
NAVIGATIE SYSTEEM*.
(AVIC – Navigatie).

GEVARIEERD / TECHNIEK

BLUUWATER.
Waterfilter systeem.

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 
jouw favoriete series en films zorgt voor dat 
beetje extra comfort tijdens uw vakantie.

SMART-TV*. 
Home cinema voor onderweg.

* Componenten optioneel beschikbaar.

Uw WEINSBERG-camper is inclusief een vou-
cher 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.**

** 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*. 
Exclusieve  
medicijnenset.
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TRUMA iNet X*.
Maak van uw WEINSBERG   
een smarthome.

Met het praktische TRUMA iNet X 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.

GEVARIEERD / TECHNIEK

Verwarmingssystemen*

Uiterst praktisch: de 
achterdrager kan elektrisch 
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.

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*.
Meer veiligheid voor 
uw WEINSBERG.

Een van de grote voordelen van kamperen: jouw 
allerliefste viervoeter gaat gewoon mee op vakantie. De 
uitbreidings- en ombouwmogelijkheden van de Lucky Dog 
Camper maken hem echt comfortabel voor alle reizigers. 
De hondvriendelijke oplossingen zijn, afhankelijk van 
de indeling, voor tal van WEINSBERG-campers meteen 
verkrijgbaar bij de deelnemende dealers.

* Componenten optioneel beschikbaar.

LUCKY 
DOG  
CAMPER*.
Reisplezier  
met dieren.

Het MAGNETISCH SYSTEEM Silwy belooft nooit meer schuivende, vallende of botsende 
glazen. Dankzij het uitgekiende magneetsysteem hechten de magnetische glazen aan 
metalen nanopads of speciaal voor silwy ontwikkelde metalen toebehoren. Dat garandeert 
altijd veilig en ontspannen reizen in uw WEINSBERG. Het silwyREADY-pakket omvat 
meerdere elementen voor de basisuitrusting. De metalen nano-gelpad kan losgemaakt 
worden en dus overal in het voertuig geplaatst worden. Dankzij de doordachte magneethaak 
kun je kleding of handdoeken hangen waar je maar wil. Met de code op de voucher uit het 
silwyREADY-pakket krijg je gratis een metalen silwy-mat en metalen strook. Hierop blijven 
silwy-glazen veilig en stabiel staan.

Meer informatie is te vinden op: www.silwy.de/READY

SILWYREADY*.
Voor ontspannen reizen.
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GEVARIEERD / UITRUSTING

COZY HOME 
DESIGNPAKKETTEN*.
Je hebt een keuze. 

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

OPTIONEEL 
VERKRIJGBAAR

VOOR ELKE  
WEINSBERG

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. 

THULE 
LUIFEL*.
VOOR NOG 
MEER COMFORT.

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 uw WEINSBERG 
open is.

* Componenten optioneel beschikbaar.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: 
106 x 74 x 10 cm / Artikelnr. 651/022 

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

4. Bolderwagen met 10 cm brede, 
geprofileerde 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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Ontwerp jouw individuele 
Camper. Welke indeling en 
uitrusting je ook kiest, maak er 
jouw persoonlijke droomauto van.

configurator.weinsberg.com/nl

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

Recherche de revendeurs

KEUZE 
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.
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De vermelde specificaties, maatvoering en gewichten, evenals het uiterlijk zijn geldig op het moment van het ter perse gaan (07/2022). 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 vantot 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.

Bezoek ons op
social media en in
onze fanshop!

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


