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ALKOVI 
CaraHome

MATKA KUTSUU

TÄYSINTEGROITU  
CaraCore

PUOLI-INTEGROITU   
CaraCompact / CaraLoft / CaraSuite

CUV  
CaraBus / CaraTour



LOMA KUTSUU!
LÖYDÄ UUSIA ULOTTUVUUKSIA.



WEINSBERG tekee lomastasi elämyksen, matkalle lähdöstä aina kotiinpaluhetkeen asti.
Se on seuralaisesi seikkailuissa – yksilöllisiin toiveisiisi ja tarpeisiisi suunniteltu..
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CUV M ATKAILUAUTO

ALKOVI
CaraHome

Perheen liikkuva koti
Alkovin ja loppuun asti harkitun 
jakonsa ansiosta CaraHome mahdol-
listaa ihanat matkakokemukset. Poh-
jaratkaisusta riippuen matkakodissa 
on tilaa jopa kuudelle hengelle. 

www.weinsberg.com/carahome

102

86
PUOLI-INTEGROITU
CaraSuite

Käytännöllinen koko
CaraSuiten korotettu kattolinja 
tuo autoon jopa 15 senttiä lisää 
seisontakorkeutta, mikä luo sisätilaan 
erityistä avaruutta. Päivisin vakiona 
tuleva nostovuode on turvallisesti 
säilössä, illalla se lasketaan esiin ja 
pujahdetaan nukkumatin kainaloon.

www.weinsberg.com/carasuite

50

Aito monitaituri
CaraLoft vakuuttaa runsailla säily-
tystiloillaan, loppuun asti harkituilla 
yksityiskohdillaan ja upealla aero-
dynamiikalla.. Se on ihanteellinen 
matkailuauto kaikille, jotka mielivät 
ulkomitoiltaan kompaktia, mutta silti 
tilavaa matkailuatoa. 

www.weinsberg.com/caraloft

70

PUOLI-INTEGROITU
CaraCompact

Vauhdikas seuralainen
Hyvä ajodynamiikka  on CaraCompactille 
tunnusomaista. Sisätiloissaan se tarjoaa 
älykkäiden yksityiskohtien ja joustavien 
ratkaisujensa ansiosta epätavallisen 
paljon tilaa kaikelle, mitä ainutlaatuiseen 
matkailuun tarvitaan.

www.weinsberg.com/caracompact

PUOLI-INTEGROITU
CaraLoft

CUV
CaraBus

Tyyliä kaikille teille!
Ulkomitoiltaan kompakti CaraBus on 
huikea CUV varustukseltaan ja käyttö-
mukavuudeltaan. Se on valmis 
seikkailuun, niin kapeille kujille kuin 
jyrkkiin mutkiin. Pieni on suurta!

www.weinsberg.com/carabus

12

CUV
CaraTour

Tyylikästä matkantekoa
CUV-mallinen CaraTour selviytyy 
hienosti kapeillakin kaduilla. Se ei 
vie paljoa tilaa, mutta sen sijaan 
tarjoaa sitä runsaasti. Sisätilojen 
loppuun asti harkituin yksityiskohdin 
se osoittaa todellista suuruutta niin 
tekniikkansa kuin designin suhteen. 

www.weinsberg.com/caratour

26

UUTTA
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CaraCore

118

Lomalla löydät uusia puolia  

itsestäsi ja maaailmasta.  

Matkaillessasi WEINSBERG  

CUV:llä tai matkailuautolla  

jaamme innostuksesi aiheet  

kanssasi ja olemme mukana  

alusta asti toteuttamassa  

toiveitasi. Voit aistia sen  

jokaisena lomasi päivänä.

Tule osaksi

PÄÄKIRJOITUS 

Sinun lomasi!
Löydä uusia  
puolia.

TÄYSINTEGROITU
CaraCore

Tyylikäs suunnannäyttäjä
Tyylitietoinen suunnannäyttäjä, joka 
osoittaa heti luonteensa. CARA-
COREssa yhdistyy mestarillisesti 
upea muotoilu ja tominnallisuus, 
dynamiikka ja laadukkuus. 100 % 
WEINSBERG-DNA:ta.

www.weinsberg.com/caracore

118

Kirjoitamme yhdessä 
matkailun historiaa!

#teamWEINSBERG:iä

UUTTA
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WEINSBERG on Suomen 
ostetuin retkeilyauto. Me 
kutsumme retkeilyauto-
jamme nimellä CUV.

WEINSBERG-DNA. Se on erottava muista tekijä. Me emme 

valmista pakettiautosta retkeilyautoa vaan alusta alkaen matkai-

lukäyttöön suunnitellun CUV:n. Jokainen CUV koostuu tarkkaan 

mietitystä sekoituksesta intohimoa, kokemusta ja tarkkuutta. 

Työntekijämme tekevät kaikkensa, että jokainen yksityiskohta 

toimii. Se tarkoittaa parempaa lämmön ja äänen eristystä kilpaili-

joihimme verrattuna. Se tarkoittaa säännöllisiä lujuustestejä ”on 

the road”. Työmme on päivittäistä perfektionismia

Valinnaisena Active Line 
-kangasverhoilu.

Hengittävä, antibaktee-
rinen, ihoystävällinen
ja Ökotex-sertifioitu.

Ruokailuryhmän penkki. 
Uusissa istuinpehmusteissa on 

mukavuustoiminto ja lisäämässä 
istumasyvyyttä.

152 cm:n makuuala 
poikittaisvuoteella 

olevissa pohjaratkaisuissa.  
Se on  suurin makuuala ergonomisella 

patjalla retkeilyautosegmentissä.

Stefan Kreuz, tuotepäällikkö 
49 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mielekäs WEINSBERG-yksityiskohta:  

Käytännöllisesti sijoitetut hyllyt ja kosketus-LED

Sivuseinien hengittävä kangasverhoilu absorboi 
(kerää ja luovuttaa) kosteutta. Näin seinien kondens-
siveden muodostuminen minimoituu toisiin mallis-
toihin verrattuna. Tämän aistii erityisesti talvella 

tai vaikkapa ruokaa laitettaessa ikkunat suljettuina. 
Seinien kangasverhoilu on paitsi käytännöllinen,  

myös kauniin näköinen!

Nerokasta suunnittelua!

CUV-kompetenssi

ERITYISTÄ
Kaikki 

kankaat ovat
Öko-Tex 

100
sertifioituja
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Neues Bild
Vollkorpusbauweise

Yläkaappiemme  
läpikulkeva
Kiskojärjestelmä  
lisää lujuutta.

Täysmetalliset  
kahvat  
kääntölukituksella. 
Selkeä muotoilu ja 
kestävä rakenne.

Säästää tilaa – luo tilaa.
CUV:ssä tehokas rakennustapa on ehdottoman keskeistä. Tasaisen lastausalustan, 
vakiona olevien kiinnityssilmukoiden ja puusälepohjan kääntötoiminnon kaltaisten, 
arjen käyttöä helpottavien yksityiskohtien ansiosta CUV on suunniteltu jokapäiväi-

seen käyttöön. Tulos: kompakti ja toimiva ajoneuvo, jossa on runsaasti tilaa.

Täysrunkorakenne takaa 
ajoneuvon pitkän iän ja sen, 
ettei seiniin pääse tiivistymään 
kosteutta.

Pyöristetyt kulmat. Kehitetty vähentämään 
loukkaantumisvaaraa kalusteiden reunoissa, 
luovat myös lisää tilaa.

Lämmityskonsepti. 
Parhainta lämmönja-
kautumista ajatellen 
lämmityssuuttimet  
on sijoitettu tar-
kalleen oikeisiin 
paikkoihin.

Michal Flöring, puuseppä
37 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

Tarkallen sopiva työstö.



8 CUV-kompetenssi

Keskeisellä paikalla oleva LED-käyttölaite.
Veden taso ja akun lataustila aina selvästi näkyvissä.

USB-latauspistorasia. Käytännöllinen 
latausasema älypuhelimelle, kameralle 
ja muille virtaa vaativille elektronisille 
laitteille.

Michael Gründinger,  
 tuotekehittelijä 

34 vuotta,  
WEINSBERGillä vuodesta 2016 

Mieluisa WEINSBERG-yksityiskohta:  
Keskeisellä paikalla oleva 

LED-käyttölaite.

LED-valaistus. Sähköä säästävä kosketus-
toiminen LED-valaistus koko ajoneuvossa.

Truma-iNet-järjestelmä.
Ohjaa lämmitystä kaikkialta helposti sovelluksen avulla ja 
ilmoittaa jäljellä olevan kaasumäärän.  >>sivu 140

Lämmitysjärjestelmät

Kaasunsyöttö

Haluamme tarjota asiakkaillemme ihanteellisen 
matkakokemuksen. Siksi valitsemme alihankki-
jamme ja yhteistyökumppanimme äärimmäisen 
huolellisesti ja käytämme ainoastaan osia, jotka 

ovat huolellisesti testattuja. Truma-iNet-jär-
jestelmä on tällainen esimerkki. Laatu puhuu 

puolestaan, käytännöllisellä sovelluksella 
voidaan ohjata lämmitystä helposti sekä valvoa 

jäljelläolevaa kaasun määrää.

Tekniikka on  
ratkaisevassa roolissa!
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Kestävä ja vastustuskykyinen.
HPL-levyt huolehtivat siitä, että pöytä- ja
työtasot kestävät kaikkea normaaliin 
elämään liittyvää kulutusta.

Sandwich-rakenne. Monikerroksinen rakenne, kiinteä eristys tuovat 
367% enemmän kosketuspintaa korin lattialla. Tämä lisää todella paljon 
auton lujuutta ja luo parhaan mahdollisen eristyksen ajoneuvon lattiaan.

Jotta kaikki pienet yksityiskohdat voitaisiin
voitaisiin huomioida optimaalisesti eri elementtien 
kokoamisessa, tarvitaan paljon tietoa, taitoa ja käsi-

työosaamista. Sitä on CUV-kompetenssi!

Täydellinen ajoneuvorakenne.

Lämpimän ilman ympäröimä raikasvesisäiliö.
105 litran vesisäiliö on integroitu tilaa säästävästi 
pyöräkotelon yläpuolelle sivuseinään ja näin se luo 
lisätilaa tavaratilaan.

Matthias Weishäupl, tuotantotyöntekijä 
23 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2017 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:  
Ainutlaatuinen Sandwich-lattiarakenne



  WEINSBERG-CUV:T 
    TOIMIVAT KAIKISSA 
 OLOSUHTEISSA

  KOHDE ON   
         VALITTU,          NYT MENNÄÄN!

  ARKI, 
 MITÄ SE ON?



  KOHDE ON   
         VALITTU,          NYT MENNÄÄN!

    ME KAIKKI OLEMME  
  #TEAMWEINSBERG,
       SINÄ MYÖS?

     UNELMALOMA 
JOKA SUHTEESSA



  REITTI ON PÄÄMÄÄRÄ? EI, KYLLÄ  
  PÄÄMÄÄRÄT MÄÄRITTÄVÄT REITIN!  

Olemme ensimmäistä kertaa oikein kunnolla liikkeellä mat-
kailuautolla, täynnä odotuksen iloa ja vähän jännittyneinäkin. 
Kahdeksan päivän roadtrippimme johtaa Freyungista Kölnin 
kautta Syltin saarelle. CaraBus on siihen täydellinen – sillä 

voidaan ajaa käytännössä samaa vauhtia kuin henkilöautolla, 
mikä on 1300 km:n matkalla luonnollisesti etu.



CaraBus
Tyyliä kaikille teille.
Klassisesti muotoiltu CUV



CaraBus14 

  BUSSILLA JA PYÖRÄLLÄ  
  KAUPUNKI, MAA, MERI...  

Suuntaamme kohti Pohjanmerta auto täyteen pakattuna. 
Olisi sääli matkata saarelle  ilman polkupyöriä, joten 

onneksi autossamme on polkupyöräteline, jossa pyörät 
kulkevat kätevästi mukana. 

TERVETULOA
HELMAAN!LUONNON



636 cm
599 cm
541 cm

20
5 

cm

600 MQH 630 ME540 MQ
630 MEG

600 MQ / K / ME
600 DQ

15 

Kolmesta erilaisesta  
pituusluokasta löytyy  

jokaiselle sopiva malli.

2 – 5 Nukkumapaikkoja

4  istumapaikkaa

Kokonaispituus: 541 – 636 cm

8 PohjaratkaisujaTyyliä kaikille teille. 
Ulkomitoiltaan kompakti CaraBus on huikea CUV varustukseltaan ja käyttömukavuudeltaan.  
se on valmis seikkailuun, niin kapeille kujille kuin jyrkkiin mutkiin. Pieni on suurta!



CaraBus16 

  TENHOA  
  TYYLIÄ JA  

Suoralinjainen ja loppuun asti 
harkittu design niin sisällä 

kuin ulkona.

Tilaa sinulle ja seikkailullesi.

Valinnaiset Styling-paketit 1 ja 2 tarjoavat kaiken, mitä sydän 
halajaa, alumiinivanteista aina loppuun asti harkittuihin väri- 
ja sisustusmaailmaan asti.

Aurinkoa, ranta, meren pauhua... Tänään matkaamme lautalla Syltin saarelle.  
Kun muut istuvat autossa ja odottavat, me lekottelemme mukavasti poikittaisessa vuoteessa,  

luemme sähköpostimme jaotamme pikaiset torkut. CaraBusimme on toimiva, tyylikäs ja  
ylevästi muotoiltu, se on todellinen hitti.

Tutustu
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Kompaktista rakenteestaan huolimatta CaraBus ja sen korkea katto mahdollistavat 
isommasta matkailuautosta tutun elämyksen.

CaraBus 630 MQH tarjoaa 
entistä enemmän seisomakorkeutta 
ja mahtavan tilantunteen.

MQH:n tähti:  
Easy-Slide-vuode tuo kaksi  

ylimääräistä nukkumapaikkaa.

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

Lisätietoja  
osoitteesta:
weinsberg.com/ 
carabus-hochdach



1

3

2

4

CaraBus18 

On sama missä ympäristössä ollaan, CaraBus puoltaa aina paikkaansa!

1. Jalavaoptiikkainen kalustepinta 
löytyy hallitusti koko sisustuksesta.

2. Hopeinen kontrastipinta tuo pirteitä 
korostuksia.

3. Klassisen raikas sisustus on CaraBu-
sille tunnusomainen ominaisuus.

4. Elegantit ulkoteippaukset ovat 
kupari-antrasiittia.

Klassisen raikas  
esitys. Ero löytyy yksit 

yiskohdista.

Vahvuudet
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  ON THE 
  ROAD AGAIN ...  

  PYSÄYTÄ MIKÄÄN!  
  NÄITÄ KUVAAJIA EI  

Laadukkaat yhdistelmäkaihtimet antavat näkösuojaa sekä suojaavat 
myös hyönteisiltä.

Käytännöllinen seinäkonsoli.

Sähköisesti toimiva astinlauta tuo lisää mukavuutta
sisään ja ulos astuttaessa.

CP-Plus-käyttölaite yhdistää sisätilan kaikki ohjaukset, aina lämpimästä 
vedestä ilmastointiin. 

Tarvittaessa yläkaapin elementti voidaan poistaa jolloin  
se tekee tilaa 24 tuumaiselle LED-televisiolle joka sisältyy 
TV-pakettiin.

Lisätietoja  
osoitteesta:
weinsberg.com/ 
carabus

Ja matka jatkuu. Meidän on varastoitava  
tavaramme hyvin – ja niitä on paljon! Meillä on 

myös retkeilytuolit ja -pöydät mukana.CaraBusissa 
miellyttää vaalea lempeänsävyinen kalustepinta ja 

lukemattomat kivat yksityiskohdat.

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA



CaraBus20 

  BON APPETIT 

Kompakti rakenne ja kaunis linjaus,  
ruokailuvälinelaatikko vakiovarusteena – CaraBussin 

ruoanlaittoalue vastaa toiveisiin.

Ruoanlaittoa tyylillä – 
nahalla päälllystetty 
somistelista keittiö                            - 
ry hmän ulkopuolella.

Tilaa säästävästi rakennettu, 
tilava täyttää, ihana keittiö!

Itsekeitetty pastamme on todellista herkkua. Vesi kiehuu 
automaattisen sytytyksen ja kaasuhellan ansiosta  
CaraBussissa muutamassa minuutissa. Istuinryhmä  

taitettavine pöytineen on huippukätevä ja todella tilava.

Ruokailuryhmä ja ruoanlaitto



21 Käännä alkuperäiset Fiat-Captainchair-istuimet ja nauti.

Yhdenmukainen pehmeälinjainen kalustedesign.

Lämmitysaukko valaistun jalustan alla.

Taitettava ja laajennettava. 
Comfort-Entry-pöytä  

mahdollistaa suuremman  
hyötypinta-alan ilman  

häiritsevää jalkaa.

Kosketustoiminnolla asennetut LED-spotit 
antavat miellyttävää tunnelmaa.



CaraBus22 Kauniit pinnat, puu ja hengittävä kangasverhoilu sivuseinissä aikaansaavat vertaansa vailla olevasta viihtyisyyttä. 

Nukkuminen



23 

  HAVINASSA  
  NUKKUMISTA KAISLAN  

Koska valvomme lomalla myöhään, yömme 
CaraBussissa ovat monesti vähän lyhyitä, mutta 

sitäkin miellyttävämpiä! CaraBus 600 MQ:n 
poikittainen vuoden sopii meille kahdelle  
täydellisesti. Christophilla on 1,85 metrin  
pituudestaan huolimatta riittävästi tilaa. 

CaraBusimme on täydellinen hiljentymispaikka 
keskellä ihanaa luonnonmaisemaa!

Loppuun asti harkittuja varusteluyksityiskohtia sekä avara 
panoraamaikkunaseinämä täydentävät tuloksen.600 MQH: Tässä ei vaikutusta tee pelkkä näköala: Rauhoittavaa unta 

Easy Slide -vuoteessa, jossa on laadukkaat patjat- ja verhoilut. Näiden 
näköalojen äärellä on ilo herätä.

Miellyttävä ilmapiiri laadukkaan LED-valaistuksen ansiosta.

Poikittainen kerros-parivuode Poikittainen parivuode Yksittäinen pitkittäisvuode Easy-Slide-vuode



CaraBus24 

  SIISTIYTYMÄÄN.  
  VÄLILLÄ  

Kosmetiikka sijotettuna  
kätevästi säilytyslokeroihin  
hyvinvalaistussa CaraBusin 

kylpyhuoneessa. 

Käytännöllisesti taitettava 
pöytä säilytyslokeron päällä.

Kylpyhuone on tyyliltään suoralinjainen ja siinä on tarkkaan mietittyjä toimintoja,  
kuten seinäsäilytyslokerot ja ylimääräinen säilytystila pesualtaiden alla.

Kylpyhuone
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1. Seinään integroidut lokerot kiinnittä-
vät katseet ja tarjoavat käytännöllisen 
säilytystilan.

2. LED-kisko valinnaisena ja toimin-
nallisena kohokohtana on saatavana 
lisävarusteena Volt-paketissa.

3. Toimiva suihkualtaan sisäänkäynti 
märkätiloissa antaa mukavuutta ja 
turvallisuutta.

4. Fiksu toiminto: magneetilla lukittava 
suihkuverho.



  HYVÄT SUUNNITELMAT MAHDOLLISTAVAT  
  SUUREMMOISEN KOKEMUKSEN.  

Meillä on kunnianhimoisia suunnitelmia. Neljä maata  
kahdeksassa päivässä, matkareitillämme paljon kilometrejä  

ja runsaasti näkemisen arvoisia pysähdyspaikkoja. Siihen  
tarvitaan sopiva ajoneuvo. CaraTour on enemmänkin  

matkakumppani kuin pelkkä ajoneuvo. Se on urheilullinen, 
nopea, se selviää kaikista mutkikkaista tai ahtaistakin kaduista. 

Siihen voi pakata kaiken, mitä laajalla reissulla tarvitaan. 
Lyhyesti sanottuna, CUV on luotu suunnitelmiamme varten.



CaraTour
Ajamisen iloa
Modernin rennosti muotoiltu CUV.



CaraTour28 

  UPEISA NÄKYMISSÄ.  
  KURVAILUA  

Denise ja minä odotamme seikkailuamme jännittyneinä ja rakas 
Ivy-koiramme iloitsee myös vaihtelusta. Ensimmäiset tunnit  

kuluvat kuin siivillä, johon on varmasti osansa CaraTourin upealla  
ajettavuudella. Ajettiinpa moottoritiellä, vuoristotiellä tai  

serpentiiniteitä, se selviää kaikista kiitettävästi.



600 MQH 630 ME540 MQ
630 MEG

600 MQ / K / ME
600 DQ

29 

Ajodynamiikka  
lähes kuin  

henkilöautolla.

2 – 5 Nukkumapaikkoja

4 istumapaikkaa

Kokonaispituus: 541 – 636 cm

8 PohjaratkaisujaAjamisen iloa
CUV-mallinen CaraTour selviytyy hienosti kapeillakin kaduilla. Se ei vie paljoa tilaa, mutta sen sijaan  
tarjoaa sitä runsaasti. Sisätilojen loppuun asti harkituin yksityiskohdin se osoittaa todellista suuruutta  
niin tekniikkansa kuin designin suhteen.



CaraTour30 

  PÄÄSEE ONNELLISESTI PERILLE..  
  TYYTYVÄINEN KULJETTAJA  

2,3 l  
Multijet  
140 PS

2,3 l  
Multijet  
120 PS

2,3 l  
Multijet  
160 PS

2,3 l  
Multijet  
180 PS

LED-päiväajovalot sisältyvät Styling-pakettiin.

Todellinen katseenvangitsija – huomioi myös uudet 17-tuumaisten WEINSBERG-alumiinivanteet.

CaraTourin moottorin suorituskyky on uskomaton! Se on  
tehokas mutta vähäkulutuksinen ja näyttää mahtinsa 
kaikissa ajotilanteissa. Tämä on meille täysin uutta ja 

matkafiiliksemme on huipussaan. Kaikki toimii kuin ajatus, 
kehuista ei tule loppua..

Tutustu
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103 cm

70 cm

31 31 

Valtavasti tilaa perässä:  
935 litran kuormaustilavuus.

Tunnet luonnon kutsun takaoven ollessa auki – mitään ei ole sinun ja seikkailusi välissä.

Vuode, säilytystila mukaan lukien voidaan muuttaa 
hetkessä käytäväksi.



1

3

2

4

CaraTour32 

Kruisaile mielesi mukaan, rento ajamisen ilo on taattua.

Vahvuudet

1. Mali-akaasia-kalustepinta on ilo 
silmälle.

2. Antrasiitinharmaa kontrastipinta 
kivana katseenvangitsijana.

3. Modernin rento sisustus osoittaa 
luonnetta.

4. Hopea-antrasiitti, urheilullinen 
ulkoväri.

Modernin rento tyyli. 
Kaikki ilmeikkäät  

yksityiskohdat.
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VOLT-

PAKETISTA

  UHMATEN.  
  SÄÄOLOSUHTEITA  

Sadekouru LED-valoilla liukuoven yläpuolella.

2 ylimääräistä USB-latauspistorasiaa.

Tunnelmavalaistus asuintilassa ja kylpyhuoneessa.

Integroitu Headup-näyttö sisältyy mediapakettiin ja lisää  
turvallisuutta. Kaikki tärkeät tiedot näkyvät suoraan  

näkökentässä, jolloin kuljettajan katse pysyy aina tiessä.

Lisätietoja  
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
cuv-kompetenz

CaraView
SISÄPIIRIN TIETO

Sää sai meidät muuttamaan suunnitelmiamme ja 
päätimme spontaanisti muuttaa reittiä. Ei mikään iso 

juttu, CaraTourilla antaa siihen vapauden. Auton vaalea 
sisustus ja miellyttävä valaistus saa meidät tuntemaan 
olomme viihtyisäksi sumuisenakin päivänä. Se koskee 

myös Ivyä, joka pitää tassunsa mieluiten kuivana.



CaraTour34 

Ruokailuryhmän penkin tyynyt ovat jämäkät, mutta mukavat istua. Käännettävät 
alkuperäiset Captainchair-istuimet käsinojineen kuuluvat Fiat-pakettiin.

Kahdesta neljäksi –  
istuma-asento tarpeen  

mukaan.

Ruokailuryhmä ja ruoanlaitto
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56 cm
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  SITTEN SEIKKAILUPÄIVÄ.  
  ENSIN AAMIAINEN,  

Keittiöryhmä ja sen jaettu lasisuojus tarjoaa paljon tilaa ruoanlaittoon.

Keittiöryhmän ja ruo-
kailuryhmän välillä on 

riittävästi tilaa sujuvaan 
liikkumiseen.

Aamiainen on tärkeä ja miellyttävä startti uuteen 
päivään. Tilava ruokailuryhmä, toimiva keittiö ja hyvät 

istuimet ovat tärkeitä viihtyvyyden tekijöitä.  
Aloittamme päivän parhain päin.

Energiatehokas 95 litran jääkaappi ja 12,8 litran pakastelokero.
Avara kattokaappi äänettömällä 
soft-close -sulkeutumistoiminnolla.

Laatikoissa vakiona ruokailu-
välinelokero ja käytännölliset 
tilanjakajat.



194 cm

140 – 152 cm 125 – 140 cm

85 cm 85 cm

180 – 195 cm 200cm

CaraTour36 

WEINSBERG-CUVien makuuala on luokkansa suurin.

Asettaudu poikittaiselle parivuoteelle tai  
pitkittäissuuntaislle erillisvuoteille.

Nukkuminen

Lisätietoja  
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
caratour-interieur

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA
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  SULASSA SOVUSSA.  

Takaosan vuoteeseen voi vetäytyä mukavasti ja rennosti.

Kaikki aina käsillä vuoteen yläpuolella 
olevassa säilytystilassa.

Kaikki paikallaan: LED-valaistus  
kosketustoiminnolla.

Ruokailuryhmästä 
tulee nopeasti 

vuode. 

Niin makaa kuin petaa. Jäämme mielellämme viihtymään ”makuuhuoneeseemme”  
pidemmäksikin aikaa, valtavalla patjalla on tilaa venyttelyyn. Myös Ivylle, 

 jolla on pienten koirien tapaan erityinen kyky hakeutua vuoteeseen mahdollisimman 
lähelle rakkaitansa.
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  LUONNONKAUNEUTTA.  
  JÄRKEVÄÄ  

Kanormaalista muotoilua. Ikkunan kaihdin katoaa suojuksen taakse, kun sitä ei tarvita.

Kun palkitsen itseni pitkällä 
suihkulla, Denise käyttää 

kylpyhuoneen tummennettua 
ikkunaa ulkoa päin peilinä hiuksia 

laittaessaan. Homma toimii!

Älykäs tilakonsepti on 
todella raikas.
Käännettävä kasetti-WC 
sähköpumpulla ja tyylikäs 
suihkuallas, joka estää 
liukastumisen kosketustun-
tumallaan.

Kylpyhuone



3

2

1

4

1
2

3 4
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Suoralinjaisten 
hyllyjen takana 
on paljon  
säilytystilaa.

1. Fiksu yksityiskohta: helposti käsillä 
oleva Luukullinen teline WC-paperille.

2. Seinään integroidut lokerot ovat  
modernisti muotoiltuja.

3. Helppohoitoinen ja pyöristetty: tilan 
levyinen pesupöytä.

4. Vesihanaa voidaan käyttää lisäva-
rusteena olevan ikkunan kautta myös 
ulkosuihkuna.



1

3

5

2

4
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  PIENISTÄ ASIOISTA.  
  YLPEYTTÄ  

1. Keittiöryhmä.  
Pyöristykset antavat kivan lisän.

2. Luokkansa suurin makuuala. 
152 cm:n leveydellä riittävästi tilaa hyvään 
oloon. Vain pohjapiirroksissa  
600 MQ / MQH / DQ

3. Pehmeä sulkeutumistoiminto 
kaikissa yläkaapeissa mukavuuden  
takaamiseksi.

4. Kalustepinnat jalavakuvioinnilla.  
Klassisen raikas ilme CaraBusissa.

5. Lämmitetty tasann 
tarjoaa tunnelmavaloa ja lämmittää jalkoja.

6. Istuimen säätömahdollisuus antaa mukavuutta niin 
matkustustettaessa kuin illalliseslla istuttaessa.

7. 105 litran raikasvesisäiliö. Kapealinjainen rakenne  
suoraan pyöräkotelon päällä tarjoaa lisää säilytystilaa.

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

Kohokohdat



9

12 13

14

11

10

15
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  ALHAALLA VARASTOINTIIN.  
  YLHÄÄLLÄ TILAA NUKKUMISEEN,  

8. TV-paketin 21-tuumaisen television 
ansiosta jännittävät televisioillat. 

9. Kangasverhoilu sivuseinissä.

10. Easy-Entry-pöytä.  
Vapaa pääsy, ei häiritsevää pöydänjalkaa.

11. Head-up-näyttö. Kaikki tiedot suoraan 
näkökentässä katseen pysyessä tiessä.

12. Mali-Akaasia-kalustepinnoite.  
Modernin rento tyyli CaraTourissa.

13. ComfortSpa-kylpyhuon. Magneetti 
-suihkuverho on todella käytännöllinen.

14. Huikea takaosan tilavuus. 600 MQ ja 
DQ- mallien takaosassa on 935 litran kuor-
maustilavuus. Näin tilaa jää riittävästi kaikille 
matkatavaroille

15. Latauksentehostin. Asunto-osan akun 
nopea ja tehokas lataus moottorin käydessä.

9

14

11

10



630 MEG

540 MQ

600 MQH

600 MQ

600 ME

600 DQ

630 ME

600 K

42 CUV

* Saatavana lisämaksusta

Verhoilukankaat

ALU

TURIN

ACTIVE ROCK*

SZECHUAN*

CUV-VÄRIM A AILM A
lisää tyyliä

Monipuolisuus

SUUNNITELTU
 täyttämään sinun vaatimuksesi.
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PROFONDO-PUNAINEN
(METALLI)

MUSTA
(METALLI)

LINE-SININEN 
(NORMAALI)

TIZIANO-PUNAINEN 
(NORMAALI)

IMPERIAL-SININEN 
(NORMAALI)

LAGO-SININEN
(METALLI)

ALU-HARMAA 
(METALLI)

CAMPOVOLO-HARMAA 
(NORMAALI)

GOLDEN-VALKOINENS
(METALLI)

VALKOINEN 
(NORMAALI)

*Väripoikkeamat kuviien väreihin verrattuna mahdollisia

CUV-VÄRIM A AILM A
lisää tyyliä

FER-HARMAA
(METALLI)
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Loistava materiaali  
matkailu-unelmia toteuttamiseen.

Leirintämatkailun  
laadun maksimointia.  
Näkymiä työhön 
WEINSBERGillä. 

Mikä tekee WEINSBERGistä niin erityisen? Ehdottomas-

tii tiimimme intohimo! Monet WEINSBERGin työntekijöi-

stä ovat intohimoisia matkailuajoneuvon käyttäjiä. Siksi 

tiedämme, mikä matkalla on tärkeintä. Testataamme 

matkailuautomme läpikotaisin. Haluamme huolehtia 

siitä, että tunnet olosi miellyttäväksi kaikkialla ja kaikis-

sa olosuhteissa.

EvoPore-HRC-patjat.  
Täydellistä nukkumismukavuutta ergonomisen mu-

kautumisen ja optimaalisen tuuletuksen ansiosta.

Helppohoitoinen ja kestävä.
Tahrasuojausverhoilu hylkii
punaviiniä, ruokaa ym.

Florian Hopp, tuotepäällikkö
42 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2015
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

Ainutlaatuinen sisustusmuotoilu

Verhoilumateriaalit muodostavat suuren 
osan ilmapiiristä. WEINSBERGillä niiden 
työstö tehdään omassa tehtaassa. Lop-
putulos on erittäin laadukas, mutta sen 

lisäksi niissä on vielä sitä jotain..

Valinnaisena Active Line  
-kangasverhoilu.  

Hengittävä, antibakteerinen, ihoystä-
vällinen ja Ökotex-sertifioitu.

44 Matkailuauto pätevyys

ERITYISTÄ
Kaikki 

kankaat ovat
Öko-Tex 

100
sertifioituja
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Kaikki sopii  
yhteen.

Tarkallen sopiva työstö.
Millin murto-osalla istuva 
tulppatekniikka takaa tukevan 
kalusteiden rakenteen.

Täysmetalliset kahvat 
kääntölukituksella.
Ne näyttävät hyvältä ja kestävät 
pitkään. Erittäin ekologista.

Soft-Close-toiminto.  
Kaasuvaimentimien ansiosta laatikot ja 
kalusteiden ovet sulkeutuvat pehmeästi 
ja hiljaa. 

Michal Flöring, puuseppä
37 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta: 

Pitkäikäinen korin rakenne 

Lujuus ja lämpimyys.  
Jokaisessa WEINSBERGissä on ratkaiseva
kriteeri: Tinkimättömyys.

Puuseppänä olen ylpeä siitä, että 
me WEINSBERGillä käytämme lu-
jia rakenteita ja tarkalleen sopivaa 

kalusteiden tulppatekniikkaa.

Takaa tuulettuvat kalusteet.
Ratkaisevan tärkeää tasaisen 
lämmön ja terveellisen huoneilman 
kannalta. 
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Vastustuskykyiset pinnat.  
Kehitetty kestämään intensiivistä käyttöä.

Suojaverhoilut. Kiinnitys ei ole
näkyvissä ulkoa päin, mutta saumaton kiinnitystekni-
ikka takaa ajoneuvosi kestävyyden ja pitkäikäisyyden.

Varma on varmaa.
Me perustamme kaiken turvallisuudel-
le. Matkailuajoneuvojemme käyttäjien 

tulee tuntea olonsa turvalliseksi 
vuodesta toiseen. 

Lasikuitukatto. Lasikuitulujitetusta muovista 
valmistettu katto kestää säänvaihtelua.

Eristetty EPP:llä.
Tämä huippumateriaali tarjoaa parhaan 
eristyksen ja vähentää ajomelua.

Martin Moutelik, tuotantotyöntekijä 
30 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2017 
Mieluisin WEINSBERG-yksityiskohta:  

Lasikuitukatto.

Matkailuauto pätevyys



47 

Truma-iNet-järjestelmä.
Ohjaa lämmitystä kaikkialta helposti sovelluksen 
avulla ja ilmoittaa jäljellä olevan kaasumäärän. 
>>sivu 140

USB-latauspistorasia. 
Käytännöllinen latausa-
sema älypuhelimelle, ka-
meralle ja muille virtaa 
vaativille elektronisille 
laitteille.

Valaisevia argumentteja.
Leiriytyessä tulee olla mukavaa. Siksi kiinnitämme suun-

nittelussa erityistä huomiota kaikkiin yksityiskohtiin, jotka 
vaikuttavat matkan laadukkuuteen. LED-valaistus tallissa ja 
ulkona sisäänkäyntioven yläpuolella ovat yksi lukemattomis-

ta esimerkeistä.

Keskeisellä paikalla oleva LED-käyttölaite.
Veden taso ja akun lataustila aina selvästi näkyvissä.

Michael Gründinger, tuotekehittelijä 
34 vuotta, WEINSBERGillä vuodesta 2016 
Mieluisa WEINSBERG-yksityiskohta: 

Keskeisellä paikalla oleva LED-käyttölaite.

Lämmitysjärjestelmät

Kaasunsyöttö
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	  WEINSBERG. 	 KAIKKIEN	LOMAHETKIEN 
	  	  	SUMMA.

	  	 YHDESSÄ 

	  	KOKEMINEN 
 	  	  ON PARASTA.

	RIITTÄVÄSTI TILAA 
  KAIKILLE JA 
	  	KAIKELLE.



49 

				ONNENTUNTEET  
  ALL-INCLUSIVE.

#TEAM 
 WEINSBERG



Määritelmämme romanttisesta lomasta? Lähdetään yhdessä 
rakkaiden kanssa matkaan, pysähdytään missä halutaan ja 
nautitaan ympäristöstä! Yksi syy siihen, miksi Felix ja minä 

sovimme niin hyvin yhteen, on matkailuintomme ja spontaa-
niutemme. Emme kuitenkaan halua tinkiä mukavuudesta ja 
viihtyisästä elintilasta. CaraCompact on meille täydellinen 

kumppani löytöretkillemme. 

Kaikki tärkeä pakataan mukaan, pikku suukolle on aina aikaa 
kun katsomme toisiamme ja toteamme: ”Valmista? Matkaan!”

  SEURAA SYDÄMESI ÄÄNTÄ  
  (JA NAVIGOINTILAITETTA:)  



CaraCompact
Vauhdikas seuralainen
Van-luokan ketterä ja  
kapea puoli-integroitu.
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On sama mihin pysähdymme, tunnemme olomme kaikkialla 
heti kotoisaksi. Meillä on mukanamme kaikki mitä  

onnellisuuteen tarvitsemme. Retkeilytuolit ja kääntöpöytä, 
hyvää ruokaa ja hyvää luettavaa. Vaatteita joka säähän ja 

tunnelmaan. Ja ennen kaikkea – toisemme.

   JONKIN KAUNIIN ALKU  
  TÄMÄ ON  



220 cm205 cm

600 MF / MEG
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Tilaa kuten puoli-integroidussa, 
ketterä Van-luokan ansiosta.

2 Nukkumapaikkoja

4 istumapaikkaa

Kokonaispituus: 675 cm

2 PohjaratkaisujaVauhdikas seuralainen.
Hyvä ajodynamiikka  on CaraCompactille tunnusomaista. Sisätiloissaan se tarjoaa älykkäiden yksityis-
kohtien ja joustavien ratkaisujensa ansiosta epätavallisen paljon tilaa kaikelle, mitä ainutlaatuiseen 
matkailuun tarvitaan.ainutlaatuiseen matkailuun tarvitaan.
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Valinnaiset Styling-paketit  
korostavat kapeaa muotoa.

Linjakkuus saa  
aikaan optimaalisen  

aerodynamiikan.

Jos olemme normaalisti tottuneet ajamaan henkilöautolla 
muutos CaraCompactiin ei ole vaikeaa. Sen ohjaaminen on 

todella miellyttävää vaikka tilaa onkin sisällä reilusti.

Tutustu

Kattoluukun aerodynaamiset linjat  
minimoivat tuulenvastuksen.

  SISÄLTÄ MAHTAVA  
  ULKOA KETTERÄ,  



55 

Tyypillistä Van-luokkaa: upea aerodynamiikka ja  
alhainen ilmanvastuskerroin.

Linjakas takapuskuri ja LED-valot.

Ahtaatkaan kadut  
eivät ole ongelma  
CaraCompactille.  

Kapean rakenteensa 
ansiosta se on erityisen 
ketterä ja polttoaineen 

kulutus on alhaista.
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Mediapakettiin kuuluvan 
integroidun Headup-näytön 
ansiosta kuljettajan katse 

pysyy siellä, mihin se kuuluu, 
eli tiessä. 

Taka- ja etuakselin vakauttajan avulla päällystämättömilläkin  
teillä ajaminen sujuu ongelmitta.

Lisätietoja  
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

Päällystämättömät ja kapeatkin tiet 
sujuvat leikiten. CaraCompact toimii 
mutkissa hyvin, ajaminen ei ahdista. 

Eteenpäin, sinne minne tie vie.

Vahvuudet

  ON TOP OF THE WORLD  



57 

Asuintilan tuntua perässä avaran tilakorkeuden ansiosta.

Riittävästi säilytystilaa kaikille matkatarvikkeille.

Takaosan vuode vakuuttaa leveydellään.

Tilaa kuin  
puoli-integroidussa,  

ajon tuntu kuin  
CUV:ssä.
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Nukkumismukavuutta 600 MF:n parivuoteessa. 130 x 45 cm:n panoraama-kattoikkuna on saatavana lisävarusteena.

Avaraa tilantunnetta kaikista näkökulmista.

Tyylikäs nahkapääty parivuoteessa.

Nukkuminen



82 cm 82 cm 196 cm
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201 cm pitkät ja 82 cm leveät yksittäiset vuoteen voidaan muuntaa helposti ulosvedettävän  
rullavuoteen ansiosta myös yhtenäiseksi parivuoteeksi.

Miellyttävä LED-valaistus kankaalla 
päällystetyn kattohyllyn alapuolella.

Kahdesta 
yhdeksi.

Viihtyisää, houkuttelevaa ja – mikä 
tärkeintä – tilavaa! Vuoteemme on paljon 

enemmän kuin pelkkä nukkumapaikka, siellä 
myös luetaan, kuunnellaan musiikkia ja 
kirjoitetaan. Tai oikaistaan lepohetkelle.

Lisätietoja  
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

  MUKAVAA!  
  VUOTEESSA ON  
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Mahtava tilakonsepti! Keittiön säilytyskaapin tunnusomainen 
elementti, poikittaissyinen puu ja tasaiset kalustesiirtymät, tuttua 
WEINSBERG-suunnnittelua!

Käännä kuljettajan ja matkustajan  
Captainchair-istuimet helposti ympäri ja  

osallistu pöydän tapahtumiin!

Viihtyisän ruokailuryhmän suuren pöydän ääressä on  
hyvä herkutella. Nautimme kakkukahvien lisäksi myös 

tunnelmasta kynttilänvalossa.

Ruokailuryhmä ja ruoanlaitto

  MAKEAA!  
  TODELLA  



61 61 Pöytäjatkeen ansiosta tilaa on riittävästi tilaa ravitsevalle aterialle.

Keittiö ja taitettava työtason jatke.

Todella runsaasti tilaa ruokatarvikkeille 
– 142 litran SlimTower-jääkaappi.

WEINSBERG- kalustekahvat ovat kestävät  
ja osa kaunista sisäilmettä.

Väljässä tilassa on 
mukavaa liikkua.



1

2

2
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Kylpyhuone  
600 MF:ssä

1

2

Oleskelu keskellä luontoa tekee hyvää. Samoin  
se, että voi päivän jälkeen virkistäytyä suihkussa.  

Koska haluan olla varustautunut kaikkeen, 
rakastan kylpyhuoneen monia säilytyslokeroita. 

Hyttysgeelille, kynsilakanpoistoaineelle ja  
aurinkorasvoille on kaikille oma paikkansa.

1. Loppuun asti harkittu kylpyhuonekonsep-
ti 600 MF:ssä. WC ja suihkutilat on erotettu 
pesuallasalueesta..

2. WC ja suihku voidaan erottaa toisistaan 
suihkuseinällä. 

Kylpyhuone

Käännä ovi kiinni ja 
suihkutilasta ei roisku 

vettä muualle  
kylpyhuoneeseen.

  RAIKKAUTTA  
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Kylpyhuone 600 MEG:ssä

1. Yhdessä tilassa kaikki, mitä  
virkistäytymiseen tarvitaan. Mukana 
käytännöllinen suihkuseinä.

2. Keraaminen Dometicin WC-laite 
sähköisellä huuhteluvesipumpulla.

3. Halogeenivalaistus sulautuu  
muodoltaan designiin. 

4. Tilaa säästävää pesuallasta  
voidaan siirtää aina tarpeen mukaan 
edestakaisin.

2



Highlights
1

3 5

2

4

6

7
64 CaraCompact

1

3 5

2

4

6

7

1. Aurinkokaihdin. Avara kattoikkuna 
tarjoaa päivänvaloa, ja kun aurinko paistaa 
liian voimakkaasti, kaihdin vedetään eteen. 

2. Taitettava pöytä  Työtason taitettava 
jatke luo lisää laskutasoa.

3. Asunto-osan KOMFORT-ovi. Itsenäi-
sellä sulkujärjestelmällä, kaksoistiivisteellä 
ja kahdella taitettavalla vaatekoukulla.

4. Uutta säilytystilaa 600 MF:n 
parivuoteen alla. Kaasupullokotelo on 
nyt asennettu vaatekaappiin säilytystilaa 
menettämättä.

5. Vuodeporras. Sen sisään kätkeytyy lisää säilytystilaa.

6. Lattiavalaistus. Tehokkaat spotit on integroitu portaaseen.

7. Kapea rakenne jonka ansiosta CaraCompactilla voidaan 
ajaa kapeisiinkin paikkoihin.

  HYVÄLTÄ!  
  KAIKKI NÄYTTÄÄ  

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

Kohokohdat



600 MEG 600 MF
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Monipuolisuus

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

TURIN

UUSI
POHJARATKAISU

SUUNNITELTU
 täyttämään sinun vaatimuksesi. Verhoilukankaat

Myös
EDITION 

[PEPPER]-
versiona

Myös
EDITION 

[PEPPER]-
versiona



PIPPURIA
 ELÄMÄÄSI!

CaraCompact mausteisena erikoismallina . 
Kattavalla varustelulla ja lujaluonteisella designilla, ainutlaatuisella  

hinta-laatusuhteella.

Uusi dynaaminen 
ulkoasu.



Jokaisesta kulmasta todellinen katseenvangitsija 
– uudelleen muotoiltu kattoikkuna.



Säilytyslokerot ja yläkaapit  
WEINSBERG-vetokahvoilla  
tuovat säilytystilasta.

Koristesaumalla ommeltu nahka-/kangasyhdistelminen 
MALABAR- verhoilumateriaali.

Todellinen katseenvangitsija: WEINSBERGin 17" alumiinivanteet.

Jalustaan integroitu LED-valaistus.



Euroopan 

myydyin matkailuautomalli.  

CaraCompact

Kuparinvärinen tunnusmerkillinen WEINSBERG-elementti.

Harmonisesti sovitettu  
[PEPPER]-hyvinvointipaketti.

Vakiona TV-paketti 24" LED-TV:llä

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

CaraCompact EDITION [PEPPER]  
-mallin täydellinen Varusteluettelo  
löytyy osoitteesta www.weinsberg.fi



CaraLoft
Aito monitaituri
Puoli-integroitu auto suurimmalla kuormauskapasiteetilla  
ja loppuun asti harkituilla yksityiskohtaisilla ratkaisuilla.



  JÄLJILLÄ  
  TÄYDELLISEN RISOTON  

Ansaittu tauko! Anne ja minä iloitsemme edessäolevista rennoista 
päivästä. Meidän suunnitelmamme: CaraLoftissa Ammerseen 

rannalla ja sitten Alppimaisemiin. Kohde ole kovin kaukana ja sopii 
siten hyvin pieneksi viikonloppumatkaksi. Matkalla haen heti pari 

ideaa uutta ulkokeittokirjaani varten.
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  ILMAN KAHVIA.  
  EI AAMUTOIMIA  

Kokkina minulla on omat vaatimukseni lomaruoan suhteen,  
jo aamiaisella myös matkailuautolla liikkeellä ollessamme.  

Ensiksi pari kupillista piristävää kahvia. Niitä ei tarvitse odottaa 
kauaa 3-liekkisen lieden ansiosta. Päivän täydellistä alkua joutuu 

odottamaan ainoastaan kolmisen minuuttia!
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650 MEG / MF 600 MF550 MG 

Puoli-integroitu auto 
suurimmalla kuor-
mauskapasiteetilla

2 – 4 Nukkumapaikkoja

4 istumapaikkaa

Pituus: 597 – 699 cm

4 PohjaratkaisujaAito monitaituri. 
CaraLoft vakuuttaa runsailla säilytystiloillaan, loppuun asti harkituilla yksityiskohdillaan ja upealla 
ajodynamiikalla. Se on ihanteellinen matkailuauto kaikille, jotka mielivät ulkomitoiltaan kompaktia, 
mutta silti tilavaa matkailuatoa.
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CaraLoft74 Todellinen katseenvangitsija: WEINSBERGIN ulkoilme.

1. + 2. Tyhjennyshanat raikasvesisäiliölle 
ja harmaavesisäiliölle

3. Pääsy jäätymisenvalvontaventtiilille

4. Suojattu sähkönsyöttö keskeisen 
huoltoluukun takana.

Easy-Travel-Box: Kaikki 
huoltoliitännät sijoitettuna 
yhteen keskeiseen paikkaan.

Tutustu
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  MEIDÄN TILAIHMEEMME.  
  VIELÄ MAHTUU!  

Vahva tyyli: takapuskuri LED-valoilla.
Lisävarusteena saatavan THULE-pyörätelineen avulla myös pyörät kulkevat vaivattomasti määränpäähän.

Mahtavat näköalat ohjaamosta – ja älykkäästi  
sijoitetut säilytyslokerot sen yläpuolella.

Aamiaisen jälkeen olemme valmiina 
uusiin seikkailuihin ja tututustumaan 

ympäristöön. Kaikkien keittotarvikkeiden, 
retkeilypöydän ja urheiluvälineiden lisäksi 

longboardeille on riittävästi tilaa.



40 cm

10 cm

110 cm  550 MG / 
650 MEG
80 cm  600 MF / 
650 MF

CaraLoft76 

  ETAPILLE  
  SEURAAVALLE  

Älykkäästi suunnitellut piilotilat yllättävät positiivisesti. Vuoteen ja jääkaapin alla 
on vielä lisätilaa matkatavaroille.

Huolellinen  
pakkaaminen säästää 

energia urheilua  
varten. 

Tämä askelma on todella kätevä – myös kenkien 
pukemiseen! Napataan pyörät nopeasti telineestä 
ja matkaan! Haluamme kuntoilla täysillä, ennen 
kuin istumme viettämään mukavaa iltaa. Myös 
urheiluhullut arvostavat asumismukavuutta!

Vahvuudet

Tilava takatalli on täydellinen urheiluvarusteille ja muille tarvetavaroille.  
Integroidut sivulokerot auttavat pitämään tavarat järjestyksessä. Matala  
lastausreuna tekee kuormaamisesta miellyttävän helppoa.



43

21
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1. Hyönteisverkko-ovi pitää ötökät 
ulkona.

2. Integroitu Headup-näyttö sisältyy 
mediapakettiin ja lisää turvallisuutta. 
Kaikki tärkeät tiedot näkyvät suoraan 
näkökentässä, jolloin kuljettajan katse 
pysyy aina tiessä. 

3. Asuintilan lämmitystä ja tuuletusta 
voidaan ohjata miellyttävän helposti 
Truma iNet -käyttöosalla. 

4.  WC:n huuhtelukaappiin pääsee 
helposti käsiksi.

Aurinkosuojaa kolmena eri pituutena: Markiisit tuovat mukanaankaivattua varjoa.

Lisätietoja  
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA



2

1

CaraLoft78 

Nukkuminen

Lisätietoja 
 osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
caraloft

Vakiovarusteena oleva 
EvoPoreHRC-patja takaa 

terveelliset unet.

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

1. Yläkaappien säilytystiloihin on helppo 
päästä käsiksi.

2. Pääsy sisältä ja ulkoa – säilytystila 
vuoteen alla.

Oh-la-la! 650MF:n pohjaratkaisu houkuttelee parivuoteellaan.
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  RAVITSEVAT UNET!  
  ULKOILMAIHMINEN TARVITSEE  

Anne ja minä olemme todella väsyneitä, mutta 
onnellisia. Yhdessä tunnemme olomme mukavaksi 

viihtyisässä vuoteessa. Olen  iloinen siitä, että 
meillä on hyvät patjat: Ulkona on mahtavaa 

touhuta ja rehkiä, mutta vastapainoksi tarvitaan 
hyvät unet!

650MEG:n pohjapiirroksessa nukutaan erillään, mutta ei yksin.

Lisää nukkumatilaa. Ruokailuryhmästä voidaan taikoa lisävuode. Todella paljon tilaa myös yläkaapeissa.

550 MEG:ssä täyspitkä poikittainen parivuode auton 
kompaktista pituudesta huolimatta.



CaraLoft80 

3-liekkinen liesi lasisuojuksella sekä rst-  
pesuallas houkuttelevat kokkailemaan.

Tasapainoinen tilakonsepti kutsuu  
laittamaan ruokaa ja oleilemaan.

CaraLoft esittelee tilojensa 
suuruuden myös ruokailu-

ryhmässä ja keittiössä.

Ruokailuryhmä ja ruoanlaitto
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  IHANUUKSIA  
  GOURMET-  

Pyörivien alkuperäisten Fiat-Captainchair- 
istuinten avulla syntyy mukava istuinryhmä  
(saatavana Fiat-paketissa).

Lisää istumatilaa 650 MF:n pitkittäissohvalla.

Tilaa ja valoa: Ruokailuryhmän yläpuolella olevat kattokaapit ja niiden 
LED-spotit.

Pöytää voi pidentää, 
sijoitella eri tavoin ja 
käyttää ylimääräisenä 

työskentelytasona  
keittiössä.Tänään ruokalistalla: saltimbocca ja risotto,  

jotka valmistuvat  3-liekkisellä kaasuliedellä 
erinomaisesti. Valaistus on täydellinen sekä 
keittiössä että ruokailuryhmässä. Onneksi, 

sillä aterian tulee tehdä hyvä vaikutus myös 
visuaalisesti!



12

3
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1. 600 MF:n ja 650 MF:n peilikaappiin 
voidaan varastoida hygieniatuotteita 
vaivatta.

2. Avara pesuallas sulautuu hyvin 
designiin. 

3. Suihkuoven ansiosta muu  
kylpyhuone pysyy kuivana.

Kylpyhuone 600 MF:n / 650 MF:n

Peseytyminen  
on mukavampaa,  

kun kylpyhuoneessa  
voi liikkua  

vapautuneesti!

Kylpyhuone



2

1

2

1

83 
  TILA, SÄILYTYSTILA JA VIRKISTÄYTYMINEN.  

  SUIHKUSSA OLENNAINEN ON TÄRKEINTÄ:  

  ULKOILMAFANI   
  MUKAVUUDENHALUINEN  

Kylpyhuone 650 MEG:ssä

Purossa on mukava vilvoitella, mutta pesulle menen 
mieluummin lämpimään suihkuun. Sitä kaipaa 

urheilemisen jälkeen. Saippua, hammasharja ym. on 
peilikaapissa nopeasti käsillä. Mutta herrasmiehenä 

päästän kuitenkin Annen ensin.

1. Kompakti kylpyhuone siirrettävällä pe-
sualtaalla 550 MG:ssä ja 650 MEG:ssä

2. Matala käynti suihkualueelle tuo erityistä 
mukavuutta.

Kompakti kylpyhuone 550 MG:ssä
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  LUONNON TAVOIN.  
  MIKÄÄN EI INSPIROI  

1. Käännettävä pesuallas.  
Voidaan sijoittaa suihkun tai WC:n päälle pois 
tieltä aina tarvittaessa.

2. Asunto-osan KOMFORT-ovi jämäkällä 
lukitusjärjestelmällä ja kahdella taitettavalla 
vaatekoukulla.

3. Taitettava työtaso  tuo lisää laskutasoa.

4. Keraaminen Dometic- -kasetti-WC 
sähköpumpulla.

5. Pesuallas ruostumatonta terästä. 
Riittävän suuri myös kattiloiden pesua varten.

6. Säilytystilaa takatallissa.  Integroitujen lokeroiden 
ansiosta jää entistä enemmän tilaa matkatavaroille.

7. USB-latauspistorasia.  
Älypuhelimen, tabletin ym. lataamiseen.

8. Kangasverhoilu luo viihtyisyyttä takaosaan.

Kohokohdat

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.



550 MG 600 MF

650 MEG 650 MF
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OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN

Monipuolisuus

* Saatavana lisämaksusta

Verhoilukankaat
SUUNNITELTU

 täyttämään sinun vaatimuksesi.



Muut seilailevat saarelta toiselle, me risteilemme maanteillä! 
Kruisailemme CaraSuitellamme ympäriinsä ja ajelemme helposti 

kaikkialle, minne haluamme. 

Maantieristeilijämme sopii siihen mahtavasti, koska meillä on 
siinä omat huoneet vanhemmille sekä lapsille ja riittävästi tilaa 

leikkikaluille. Homma toimii!

  AJAMME SINNE,  
  MINNE HALUAMME  



CaraSuite
Käytännöllinen koko
Puoli-integroitu auto nostovuoteella ja 
suurimmalla seisontakorkeudella.
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  ON MAHTAVAA!  
  MAANTIERISTELY  

Minä haluan luontoon, veli tahtoo  
PLAYMOBIL-puistoon ja isä haluaa näyttää 
meille Ausseerlandin maisemia. Äiti haluaa 

vain olla mukana. Kuinka tämä kaikki mahtuu 
yhteen lomaan? Helposti! CaraSuiteen se 

onnistuu, toteaa meidän iskä.



294 cm 279 cm

700 ME / MX 650 MF / MG 
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4 – 6 Nukkumapaikkoja

istumapaikkaa

Pituus:  699 – 741 cm

4 PohjaratkaisujaKäytännöllinen koko
CaraSuiten korotettu kattolinja tuo autoon jopa 15 senttiä lisää seisontakorkeutta, mikä saa sisätilan 
vaikuttamaan erityisen avaralta. Päivisin vakiona tuleva nostovuode on turvallisesti säilössä, illalla se 
lasketaan esiin ja pujahdetaan nukkumatin kainaloon.

Jopa 2,10 m:n seisontakorkeudella CaraSuite 
tarjoaa luokkansa suurimman tilakorkeuden!



650 MG

CaraSuite90 

4 erilaista takatallia tarjoaa paljon tilaa matkatavaroille.

Styling-paketin varustus tekee kauniin efektin ilmeikkään kattoluukun ja ajoneuvon tyylikkään grafiikan ansiosta.

Tutustu
2,5 m3 tilaa. Siinä on  

tilaa jopa useammalle  
pyörälle
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  SANOO ISÄ  
  ÄLKÄÄHÄN TEMPPUILKO,  Peter ja minä kujeilisimme mielellämme nostovuoteessa, mutta 

se on nostettu päivisin yläasentoon. Minkähän vuoksi

Tunnusomainen WEINSBERG – tyypillinen design henkii myös takapuskurista,  
jossa on LED-takavalot.

Nostovuode on  
vakiovaruste ja se  

katoaa päiväksi  
sisäkaton uumeniin.

CaraSuitessa on keulasta perään suurin yhtäjaksoinen tilakorkeus kilapailijoihinsa verrattaessa.



2
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Lisätietoja 
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

jopa 
17 

Kaapit

jopa 
17

Lokerot

Aina pohjapiirroksen mukaan

Vahvuudet

Todellinen hyvän olon ilmapiiri syntyy CaraSuitessa mahtavasta sisäkorkeudesta, avarasta 
ruokailuryhmästä ja laadukkaista ratkaisuista.

1. Laadukkaasti työstetty paneeli  
nostovuoteen alla. 

2. Laadukkaasti työstetty paneeli  
nostovuoteen alla.

3. Avarat kattokaapit tarjoavat  
riittävästi säilytystilaa.



190 cm 210 cm

130 cm
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  HUONE  
  MEIDÄN  

Käytännöllisen alaslaskettavan nostovuoteen ansiosta saadaan lisää nukkumatilaa.

Huippukäytännöllistä: Käännä nostovuode helposti alas ja sinulla on toinen, 
viihtyisä makuutila.

60 cm:n korkeus  
tarjoaa nostovuo-
teessa riittävästi 

tilaa nukkumiseen ja 
istumiseen.

Kosketus-LED-spotit.Turvaverkko putoamissuojana takaosan vuoteessa.

Vaikka en sitä aina hänelle myönnäkkään, 
pikkuveljeni on kyllä ihan ok kaveri. Sarjojen 
katselu yhdessä ylhäällä parivuoteessa on 
mukavaa. Äiti ja isä antavat meille myös 
omaa rauhaa  – avattu kylpyhuoneen ovi 
sulkee käytävän ja näin meillä on kaksi 

erillistä huonetta. 



CaraSuite94 

Lisätietoja  
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
carasuite

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

700 ME: Kaksi avaraa yksittäisvuodetta, jotka voidaan yhdistää parivuoteeksi rullavuodetoiminnon 
avulla. Vakiovarusteiset EvoPore HRC -patjat ovat autossa vakiona.

Liukuovellista säilytystilaa 700ME:ssä Kattokaappi ja laadukkaat saranat.

Nukkuminen



700 ME600 MG 700 MX600 MF
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  MAHTUU MUKAAN  
  KAIKKI TÄRKEÄ  

CaraSuitessa voidaan 
takaosassa valita neljän 

vuodetyypin välillä.

Takaosan vuode 700 MX:ssä.

CaraSuitessa saan ottaa kaikki haluamani leikkikalut mukaan, eikä tarvitse kuunnella:  
”Sille ei ole enää tilaa matkalaukussa!” Se on todella mahtavaa! Lego Boost -robottini voi ajaa koko 
vuoteen mitan, eikä ole olemassa rakoja joihin se jäisi kiinni. Jopa Peter saa ajaa vuoteessa kilpa-au-

tollaan, kunhan se ei häiritse minun robottiani.

Poikittainen parivuode 
650 MG:ssä.

Parivuode ja lisää säilytystilaa 
650 MF:ssä.



97 cm

CaraSuite96 

Ainutlaatuinen keittiökonsepti tarjoaa enemmän tilaa ruoanlaittoon.

Piazza del CaraSuite:  
ainutlaatuinen tilan leveys 

keittiökaapiston ja  
jääkaapin välillä.

Ruokailuryhmä ja ruoanlaitto

Käytännöllistä: 3-liekkinen liesi ja 
ruostumaton teräsallas keittiössä.
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  TOUHUSSA  
  PIKKUKOKIT TYÖN  

Kauniisti muotoiltu kattokaappi ja sen monipuoliset  
säilytysmahdollisuudet ovat keittiön kohokohta.

 145 litran jääkaappi kruunaa 
säilytystilojen tarjonnan.

Pitkittäisen penkin ansiosta 
ruokailuryhmässä on tilaa 

jopa kuudelle.

Lisävarusteena saatavien Fiat-Captainchair-istuinten kääntäminen muuttaa ruokailuryhmän mukavaksi tilaksi.

Miksiköhän pikkuveli vaan seisoskelee, kun voisi myös tehdä jotakin? 
Meidän keittiömme on riittävän iso kahdelle! Roikkuu tiskillä tekemättä 
mitään... Avaa jääkaappi, ota kattilat esille, leikkele vihanneksia, aseta 
pasta hellalle – töihin, mars! Isä seisoo takanani meidän ”Piazzalla” 
(sillä nimellä hän kutsuu keittiön ja ruokailuryhmän välistä tilaa) ja 

valvoo tapahtumia.
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1. Suihku ja WC pesualtaineen on 
erotettu tilallisesti toisistaan, näin 
kaksi henkilöä voi käyttää näitä alueita 
samanaikaisesti.

2. Suihkualtaan suojus luo lisää 
asuintilaa.

3. Mukava käyttää matalan suih-
kualueelle käynnin ansiosta.

4. CaraSuiten kylpyhuoneessa on 
käytännöllinen peilikaappi ja paljon 
hyllytilaa.

Kylpyhuone

Kylpyhuone 650MG:n / 700 
ME:n / 700 MX:n



2
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  ROISKITA  
  EIPÄS  

Kaikki märkänä! Se siitä, kun 
jaoin kylpyhuoneen veljeni kanssa. 
Seuraavan kerran pesen hampaani 

suihkussa, siellä voin nimittäin 
sulkea oven. Kylpyhuoneessa on 
paljon lokeroita, siellä kaikki on 
käsillä, nappaan sieltä mukaan, 

mitä tarvitsen...

1. Yhdistelmäkylpyhuone löytyy  
650 MF:n pohjaratkaisusta keraaminen  
Dometic kasetti-WC sähköpumpulla on 
asennettu vakiona kaikkiin malleihin.

2. Suihkupään käytännölliset  
seinä- ja kattopidikkeet löytyvät  
vakiovarusteena.

Kylpyhuone 
650 MF:ssä
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  KERRANKIN KOKATA  
  NYT ISÄ SAA  

1. Valaistus. Kaapeissa oleva epäsuora 
valaistus luo lämpimän tunnelman.

2. Uusi ulko-osan grafiikka.  
Näin CaraSuite loistaa kauniin hillitysti.

3. Nostovuode vakiovarusteena.  
Käännä vain vuode alas ja saamme lisää 
nukkumapaikkoja.

4. Nostettavassa vuoteessa  
turvaverkko kaikkein pienimmille.

5. Säilytyslokero nahkaa.  
Helppopääsyinen säilytystila on verhoiltu 
siististi nahalla..

6. TV-paketti 21,5 tuumaa. Mukana HD-viritin ja pidike  
makuualueella lepoa ja rentoutumista varten. Valinnaisesti  
saatavana myös 24” näytöllä.

7. Easy Travel Box. Kaikki huoltoliitännät yhdistettynä  
yhteen keskeiseen paikkaan.

8. Ainutlaatuinen tilajako. FTuottaa riittävästi tilaa  
koko perheelle.

Kohokohdat

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.



650 MF 650 MG

700 ME 700 MX
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* Saatavana lisämaksusta

Verhoilukankaat

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN

SUUNNITELTU
 täyttämään sinun vaatimuksesi.

Monipuolisuus



  AIKAMATKA AUTOSSA,  
  MATKALLA KIVIÄ KOPUTTELEMAANN  

Meidän CaraHome -tutkimusmatkailuajomme sisältää kaiken,  
mitä tutkimusmatkalla tarvitaan. Olen matkalla Sarahin,  

Tobiaksen ja Paulan kanssa baijerilaiseen Altmühltalin laaksoon. 
Rakastamme kiviä ja keräämme fossiileja ja siksi tämä, 

 Archeaeopteryx-liskolinnun kotipaikka on meille paratiisi. 

Sarahia kivet kiinnostavat vähemmän, mutta hän rakastaa sitä, 
kuinka nämä matkat kokoavat perheemme yhteen. 



CaraHome
Perheen liikkuva koti
Perheystävälliset alkovit ja  
ylivoimainen tilatarjonta
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  ARGEOLOGIAA KOKO  
  PERHEEN VOIMIN  

Lapsista on todella hauskaa työstää pehmeitä  
kivikerroksia vasaran ja taltan avulla.

Jo yksin ajomatka ”kaivausalueelle” on toimenpide 
sinänsä. Onneksi meillä on autossamme peruutuska-

mera – ei tarvitse hermoilla parkkeerattaessa.
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200 cm

70 cm

235 cm

75 cm

140 cm110 cm

550 MG 600 DKG 700 DG 
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Paljon tilaa  
CaraHomessa.

Perheen liikkuva koti 
Alkovin ja loppuun asti harkitun jakonsa ansiosta CaraHome mahdollistaa ihanat matkakokemukset. 
Pohjaratkaisusta riippuen matkakodissa on tilaa jopa kuudelle hengelle.

4 – 6 Nukkumapaikkoja

4 – 6 istumapaikkaa

Kokonaispituus: 597 – 741 cm

3 Pohjaratkaisuja
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  TILAA KAIKILLE  
  KAMPPEILLE.  

Valinnainen Peugeotin  
Styling-paketti takaa matkustuksen 
tyylikkyyden.

CaraHomessa on valtava takatalli, jonne pakkaamme 
kaikki löytämämme aarteet. Hyvin säilössä ja lujasti 

kiinnitettynä, ettei mikään luista ympäriinsä. 

Aikamatka-automme on varmasti yksi kaikkein  
käytännöllisimmistä ja tilavimmista!

CaraHome 700 DG

Raikkaan tuulahduksen nukkuma-alueella antaa alkovin  
kattoikkuna, joka on myös visuaalisesti todella tyylikäs.

Mahtava vaihtoehto:  
taitettava vuode alkovissa 

antaa entistä enemmän 
tilaa.

Tutustu
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Tilava takatalli:  
sinne mahtuu myös  

polkupyörät.

Käytännöllinen Thule-pyöräteline jopa neljälle pyörälle, uudet takavalot ja takapuskuri.

550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

700 DG 
3,45 m3
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Vahvuudet

Verraton tilan tuntu ja valoa tulviva ilmapiiri luodaan alkovilla, jossa on  
hyttyssuojaverkolla ja pimennyskaihtimella varustettu kattoluukku.

jopa 
14 

Kaapit

jopa 
15

Kaapit

1. Kattokaapit ja laadukkaat saranat.

2. Lisää säilytystilaa askelmassa.

3. Integroitu vaatekaappi tarjoaa  
riittävästi tilaa vaatteille.

Aina pohjapiirroksen mukaan

Lisätietoja  
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA
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  VIIHTYISIÄ JA TILAVIA LEPOPAIKKOJE  
  TIEDONJANOISILLE TUTKIJOILLE.  
En ole useinnähnyt lapsiamme näin rauhallisina: 

Kumpikin kirja kädessä alkovissa lepöilemässä. Nyt on 
niin, että lasten kännykät parhaillaan ovat latauksessa 
USB-pistorasioissa. Heillä on myös alkovissa riittävästi 

tilaa, joten ei tarvitse kinastella siitä, kuka on  
kenenkin tiellä.

Alkovi.  
Viihtyisä nukkumapaikka, jossa  
on lisävarusteena lämmitys.  
Päivällä tulvillaan valoa, illalla  
kauniisti valaistu.

Kuinka paljon hento nainen tarvitseekaan tilaa. 
Sarah rakastaa parivuodetta ”toisessa kerroksessa”.



CaraHome110 

Nukkuminen

550 MG ja 700 DG mallien avarassa parivuoteessa vakiovarusteinen  
EvoPore -patja takaa virkistävistät unet.



2
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550 MG 700 DG 600 DKG 
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  VIELÄ YHTÄÄN!  
  MINUA EI VÄSYTÄ 

Jopa 6 henkilöä 
löytävät itselleen 
nukkumapaikan.

Lasten nukkumaan saaminen voi olla 
lomalla  haaste. On  hyvä, että he nuk-

kuvat takaosan kerrosvuoteessa erillään.
Paula saa lukea iltaisin vähän pidempään, 

siksi yksilöllisesti säädettävä vuodevalo on 
tarpeeseen! Ja mikäli Tobias ei lakkaa kiusoit-

telemasta Paulaa alavuoteelta käsin, muutan 
huomenna ruokailuryhmän hänelle vuoteeksi :) Ruokailuryhmä muuttuu  

käden käänteessä ylimääräiseksi nukkumapaikaksi.

Lapsille ihanteellinen kerrossänky, johon kuuluu 
vakiona turvaverkko, 600 DKG -pohjaratkaisussa. 
Erityisen fiksua: tässä mallissa takatalliin pääsee 
myös sisältä käsin.

Lepoa 600 DKG:n kerrosvuoteessa.



165 cm145 cm150 cm
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Joustavasta  
suureen: Jokaises-
sa pohjaratkaisus-
sa on oma ruokai-

luryhmänsä.

Kestävät verhoilukankaat ja viihtyisät istuimet – rentoa yhdessäoloa.

Ruokailun aikana lasinpidike  
varmistaa juomat - hurraa! 

Vaikka ruokailuryhmän kestävien 
 kankaiden pyyhkiminen olisi 

 helppoa, ei sitä halua  
välttämättä kokeilla...

Ruokailuryhmä ja ruoanlaitto

550 MG 700 DG 600 DKG
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  RUOANLAITTO ON  
  MIELUINEN ASIA!  

CaraHomessa on kolmiliekkinen liesi jolla voin laittaa ruokaa 
helposti kaikille samanaikaisesti. Myös poikani puuhailee innoissaan 
ruoanlaiton parissa! Sanotaan, että miehet tarvitsisivat valtavasti 

tilaa ruoanlaittoon, mutta se onnistuu kevyesti kompaktissakin 
tilassa. 

Elegantit ja tilavat yläkaapit.

Viihtyisyyttä luova tunnelmavalaistus – miellyttävä valokonsepti  
antaa juuri oikeanlaista tunnelmaa. Työtason jatke tarjoaa hyvän  
tilan yhteisille ruoanlaittohetkille.

Keittiölaatikko, jossa äänetön  
sulkeutumistoiminto ja  
käytännölliset tilanjakajat. Avaa ovet säilytytiloihin!

190 litran  
jääkaappi  

lisävarusteena 
600 DKG, 700 DG 

-malleissa.

110 litran  
jääkaappi  

550 MG, 600 DKG, 
700 DG- malleissa
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  RENTOA  
  TYYLIKKYYTTÄ  

  LOMALLA!  

Kylpyhuone

Juhlakampausta ei perhelomalla 
tarvita, mutta tyylikäs saa silti 

olla, on Sarahin mielipide.  
CaraHomen kylpyhuoneessa Sarah 

tuntee olonsa kotoisaksi, sieltä 
löytyy kaikki laittautumiseen 

tarvittava. 

Puupinnat tuovat iloa silmälle kylpyhuoneessa, peilikaappi tarjoaa  
säilytystilaa toalettitarvikkeille ja vakiovarusteena oleva  
keraaminen Dometicin kasetti-WC täydentää kokonaisuuden.
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1. Suihkupäässä miellyttävä  
vesisuihku.

2. Hana on elegantti ja  
helppokäyttöinen.

3. Matala suihkutilan sisäänkäynti.

4. Käytännöllinen pyyheteline.

Siirrettävä pesuallas 
mahdollistaa
Liikkumatilan.

Kaikki  
löytömatkalla  
tarvittava on  

mukana!

Kylpyhuone 700 DG:ssä
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  SEURAAVA SEIKKAILU!  
  PIAN ODOTTAA  

Kohokohdat

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

1. Tilava takatalli johon on pääsy sekä 
ulkoluukun että asuintilan kautta.

2. Alkovi. Lämmityksellä varustettu alkovi on 
todellinen tunnelmahuone. 

3. Pyöristetyt reunat.  Työskentelytasojen 
reunat on pyöristetty. 

4. Keskeisellä paikalla oleva  
käyttölaite. Yksi silmäys riittää, ja olet 
tarkastanut vedentason, sähkönsyötön ja 
lämmityksen.

5. Raikas- ja jätevesisäiliöt.  
Raikas- ja jätevesisäiliöiden puhdistus on 
kätevästi mahdollista myös ajoneuvon sisältä.

6. Ergonomiset kahvat. Kaappien ja laatikoiden kahvat  
ovat jämäkät ja istuvat todella hyvin käteen.

7. Erillinen kaasupullokotelo. Asuntilasta erotettu,  
omalla luukulla. 

8. Easy Travel Box. Kaikki huoltoliitännät yhdistettynä  
yhteen keskeiseen paikkaan.



550 MG 600 DKG 700 DG
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SUUNNITELTU
 täyttämään sinun vaatimuksesi.

Monipuolisuus

Verhoilukankaat

* Saatavana lisämaksusta

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN



CaraCore
Tyylikäs suunnannäyttäjä
Täysintegroitu matkailuauto suvereenilla 
olemuksella, varustelulla ja hinnalla!



  WEINSBERG  
  ENSIMMÄINEN TÄYSINTEGROITU  

Vaatimuksemme CaraCoren kehityksessä olivat alusta alkaen 
erittäin korkealla. Halusimme luoda mestariteoksen, joka täydentää 

WEINSBERG-valikoiman.  Onnistuneen suunnittelutyön, designin, 
tilantunteen, laadukkaiden materiaalien ja ajomukavuuden vakuut-

tava lopputulos on nyt lanseerausvaiheessa. Täysintegroitu auto 
kaikilla mallistolle tyypillisillä ominaisuuksilla, mutta  
WEINSBERG-geeneillä. Alan ehdottonta huipputasoa,  

aina ulkonäöstä hinta-laatusuhteeseen.
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  PIENINTÄ YKSITYISKOHTAA MYÖTEN.  
  LOPPUUN ASTI HARKITTUA  

CaraCore on runsaan kokemuksen ja  
jatkuvan suunnittelun summa. Täysintegroitu 

matkailuauto on matkailuautijen ylellisin 
luokka. Me WEINSBERGillä paneudumme 
äärimmäisen tarkasti yksityiskohtiin. Juuri 

sitä asiakkaamme arvostavat.



700 MEG650 MF650 MEG
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4 – 5 makuupaikkaa

4 istumapaikkaa

Kokonaispituus: 699 – 741 cm

3 pohjaratkaisua
Tyylitietoinen suunnannäyttäjä 
Tyylikäs suunnannäyttäjä, joka osoittaa heti luonteensa. CARACOREssa yhdistyy mestarillisesti upea muotoi-
lu ja tominnallisuus, dynamiikka ja laadukkuus. 100 % WEINSBERG-DNA:ta.

Intensiivisen kehityksen jälkeen
on ensimmäinen WEINSBERGin 
täysintegroitu valmis. Se on jo 

syntyessään suvereeni tyyli-ikoni.
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  HÄMMÄSTYMÄÄN.  
  SEN OLEMUS SAA  

Tutustu

Vuosien mittaan on kehittynyt tuntemus siitä, kuinka laadun käsite voidaan kehittää vielä hieman pidemmälle, 
jotta päästäisiin juuri tavoiteltuun vaikutukseen. Kokemuksemme kantaa CaraCoressa täyttä hedelmää. 

Asetimme luonnollisesti korkeat vaatimukset muotoilulle: itsenäinen, läsnäoleva ja voimakas. Tämä näkyy 
puhtaissa linjoissa, selkeissä reunoissa ja jännittävissä pinnoissa. Ajettava matkailu-unelma –  

WEINSBERG CARACORE.

Mustat korostukset valkoisella pohjalla korostavat selkeästi  
muotoiltua keulaa.

Asunto-osan KOMFORT-ovi itsenäisellä 
sulkujärjestelmällä vakiona 700 mm 
leveänä kaikissa pohjaratkaisuissa!

Ensimmäinen WEINSBERG keskeytymättömällä sivuseinien grafiikalla. Valinnaisessa Styling-paketissa mustat kiiltävät  
applikaatiot korostavat urheilullista ja tyylikästä esiintymistä.
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  HÄMMÄSTYMÄÄN.  

Kiiltävän musta jäähdyttimen säleikkö ja valojen  
reunukset vagitsevat katseen.

Dynaaminen. Sivuseinien grafiikka  
mustalla kuvioinnilla ja kuljettajan  
ovi sähköisellä astinlaudalla.

Uusi takapuskuri ja LED-valot sekä 17”:n
WEINSBERG-alumiinivanteet antavat upean ilmeen

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

Lisätietoja  
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
caracore-exterieur
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  OMAA LUOKKAANSA.  
  TAKUULLA  

Vahvuudet

CaraCore antoi meille  
mahdollisuuden lähteä  

suunnittelullisesti täysin uusille 
urille.  Synnytimme uuden  

ajoneuvoluokan Weinsbergin  
lippulaivamallisarjaksi.Pitkäikäiset LED-peruutusvalot WEINSBERGin tavaramer-

killä takaavat hyvän tunnistettavuuden ja turvallisuuden.

Vahva valaistus, vahva optiikka: LED-etuvalot kuutio-designilla.

Kaasupullokotelon vetopohja tekee käytöstä  
äärimmäisen helppoa ja miellyttävää.

Integratiivisen Headup-näytön (medipaketissa) ansiosta  
kuljettajan katse pysyy tiehen kohdistettuna.
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Vakuuttavat linjat: Avara panoraamaetulasi takaa täydellisen näkymän  
ympärille ja paremman turvallisuuden liikenteessä.

Nostovuode vakiovarusteena 
lisää niin nukkumis- kuin mat-

kustusmukavuutta.
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Ruokailuryhmä

Todellista suuruutta. Tilantunne on käsinkosketeltava ja huonekalujen hienostuneet muodot tukevat sitä.

Täydellisesti 
sijoitettu.  

24" LED-ruutu
TV-paketissa.

Laadukkaat verhoilukankaat ja miellyttävä istuma-
mukavuus ovat osa yhtenäistä designkonseptia.

Hienostuneet yläkaapit joissa on paljon  
säilytystilaa ja  integroitu tärinäreuna,  
WEINSBERG-kalustekahva ja luukut, joissa  
on nahkamainen pinta.
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  ÄÄRIMMÄISTÄ TARKKUUTTA.  
  URAAUURTAVA DESIGN VAATII  

CaraCoren parissa työskentely oli kaikille tiimin jäsenille 
jotakin erityistä. Jokainen meistä antoi tietonsa ja 

taitonsa käyttöön 100-prosenttisesti. Saimme herättää 
tämän uskomattoman kauniin designin henkiin vaihe 

vaiheelta.. Sanoinkuvaamaton tunne!

Laadukkaat ohjaamon istuimet takaavat ihanteellisen matkustusmukavuuden.

Ergonomiset ja kääntyvät 
istuimet sulautuvat  

harmonisesti sisustukseen.

Kutsuvaa. Sivuttainen penkki ja ulos käännettävä  
istuin 700 MEG:ssä viihtyisiin illanistujaisiin.
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  KAIKKIALLE.  
  AVOIN NÄKYMÄ  

Ruoanlaitto

Täysintegroitu asuinosa mahdollistaa täysin 
uuden tilantunteen. Avoin näkymä johtaa 

katseen pehmeästi ajoneuvon läpi.

Valtava. Ainutlaatuinen tilantunne syntyy avoimista näkymistä  
ja sujuvasta siirtymästä asuinalueen ja ohjaamon välillä.



650 MEG 700 MEG / 650 MF
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Mahtava kolmikko.  
Erilaiset keittiökonseptit, aina  

pohjaratkaisun mukaan.

Lisätietoja  
osoitteesta: 
weinsberg.com/ 
caracore

CaraView
SISÄPIIRIN TIETOA

Keittiöryhmä on täynnä estetiikkaa.

Loistava. Tilavuudeltaan 142 litran  
Slim Tower -jääkaappi ja AES-toiminto  
vakiovarusteena.

Hiljainen. Tilavat, pehmeästi sulkeutuvat laatikot.

Keittiömaailma. 3-liekkinen liesi lasisuojuksella. Yksityiskohta, Tunnusomainen WEINSBERG-elementti.
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  PERHEELLE.  
  TILAA KOKO  

Nukkuminen

CaraCore sisältää WEINSBERGin- 
arvot. Niihin lukeutuvat mm. perhe-
ystävällisyys ja helppo käytettävyys. 
CaraCoren nostettava vuode sijaitsee 
ohjaamon yläpuolella ja se laskeutuu 

helposti alas tarvittaessa.

1. Tilavat yläkaapit uudella ilmeellä.

2. Käytännölliset LED-spotit tuovat valoa 
oikeaan kohtaan ja säästävät akkua.

Vakiovarusteinen nostovuode sulautuu hienostuneesti tilakonseptiin. Ylös  
nostettuna sen alapuolella on riittävästi tilaa ruokailuryhmässä oleskeluun.



???
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Kosketus-LEDit myös
nostovuoteen alueella.

Runsaasti tilaa  
nostovuoteen ansiosta.

Kun nostovuode on laskettu alas, syntyy viihtyisä nukkumapaikka kahdelle.

Kauniin muotoiset yläkaapit ja runsaat  
säilytysmahdollisuudet.
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  SUURILLE MATKAUNELMILLE.  
  SUURET MAKUUALAT  

Nukkuminen

Mukavuusvyöhyke. Nukkuma-alue 650 MEG:ssä ja 700 MEG:ssä 2 m pituisilla erillisvuoteilla.  
Täydellistä designia pienintä yksityiskohtaa myöten: Yläkaapeissa hienostuneet  
WEINSBERG-kahvat ja kosketus-LED.

Nukkumismukavuus on yksi suunnittelumme 
kulmakiviä, siksi olemme asentaneet yli 

kaksi metriä pitkät vuoteet. Ensisilmäyksellä 
ei uskoisi, että niiden alla sijaitsee valtava 

takatalli.
Taitettava. Kankainen vaatekaappi on

saatavana lisävarusteena.
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Seinävalaisimet valaisevat ihanteellisesti 
nukkuma-aluetta.

Älykkäitä säilytystilaratkaisuja kaikkialla.

Selkeä muotokieli myös kangasverkoilla varus-
tetuissa nahkapintaisissa sivuelementeissä.

Lepoa. 650MF:n parivuoteessa, jossa EvoPoreHRC-patja ja säilytystilaa vuoteen alla.

Unelma. Ruokailuryhmä voidaan muuttaa ylimääräiseksi nukkumapaikaksi.

Takaosaa leimaavat  
tyylikkäät  

designkorostukset.



CaraCore134 
Sulkemalla makuu- ja oleskelutilan ovet ja 700 MEG- malliin 
muodostuu suuri tilakylpyhuone.

Tyylikäs ja suoralinjainen design luokkansa suurimmalla tilakylpyhuoneella (700 MEG).

Kylpyhuone

Kylpyhuone 700 MEG / 650 MEG
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  TILAKYLPYHUONEESSA.  
  NOMEN EST OMEN  

Puhdasta estetiikkaa 650 MF:n kylpyhuoneessa. Lisäksi runsaasti tilaa 
pesupöydällä ja suihkussa.

Peilikaappi ja kauniit LED-valot.

Kylpyhuoneessa tila on aina tärkeää, joten kehitimme 
CaraCoreen luokkansa suurimman tilakylpyhuoneen. 

Tunnistettava muotokieli jatkuu myös täällä:  
suoralinjaista, selkeää ja mutkatonta.

Kylpyhuone 650 MF

Tilava suihkualue hyvään oloon 700 MEG:n  
tilakylpyhuoneessa.
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  JOKAINEN YKSITYISKOHTA  
  ON TAIDONNÄYTE.  

1. LED-valaisimet. Uusinta teknologiaa, 
paras näkyvyys ja turvallisuus huomiota  
herättävien, tunnusomaisten valojen ansiosta.

2.  Softclose-laatikot. Todellista muka-
vuutta pehmeästi ja hiljaisesti sulkeutuvilla 
laatikoilla.

3. Manuaalinen tai sähköinen etuosan 
pimennys tuo yksityisyyttä.

4. Asunto-osan KOMFORT-ovi 700 mm 
leveänä. Itsenäisellä sulkujärjestelmällä, 
kaksoistiivisteellä ja taitettavilla vaatekou-
kuilla.

5. Avoimet näkymät. Täysintegroitu  
asunto-osa tarjoaa reilusti tilaa oleskeluun.

6. Easy-Travel-Box. Tänne on yhdistetty kaikki tärkeät liitännät 
ja säätimet keskeisesti yhteen paikkaan.

7. Sähköinen askelma. Mahdollistaa kuljettajalle  
mukavan nousun.

8. Luokkansa suurin tilakylpyhuone. Tarjoaa riittävästi 
tilaa useammallekin hengelle. (700 MEG)

VAKUUT TA A
harkituilla yksityiskohdilla.

Kohokohdat



650 MF 650 MEG 700 MEG
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BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

TURIN

Verhoilukankaat
SUUNNITELTU

täyttämään sinun vaatimuksesi.

Monipuolisuus



1

1 2

4

44
4

3

1

222

3 3

138 

Monipuolisuus

NAUTINNON SISÄLTÖ. 
WEINSBERG-matkailuvaunujen ovet monine toimintoineen.

saatavana 600 mm & 700 mm leveänä (pohjapiirroksesta riippuen)

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV

*  Vakio 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Lisävaruste 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Lisävaruste 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

VARUSTELU KOMFORT * PREMIUM * EXKLUSIV *

ikkunalla, ml. pimennys • •

Moninkertainen lukitus • •

Oven kaksoistiiviste • • •

Itsenäinen sulkujärjestelmä • • •

2 kiinteää vaatekoukkua • • 

2 käännettävä vaatekoukkua • • •

Avauksenrajoitin kaasupainejousella • •

Sateenvarjoteline • •

Peitetyt saranat • •

Monitoimitasku • •

Keskuslukitus •

Coming Home -valaistus •

Uusi avain ja uudet ulkokahvat  
sekä -lukot asunto-osan oviin ja  

huoltoluukkuihin.

Laskosverho ikkunassa Taitettavat vaatekoukut

Ergonominen vetokahvaSateenvarjoteline

UUTTA

Varustelu
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UUDET WEINSBERG-ALUMIINIVANTEET. 
 ovat osa ylellistä WEINSBERG-designia.

1. Antrasiitin väriset lakatut 17”  
alumiinivanteet ylellistä 
WEINSBERG-designia (235/60R17)

2. Mustat 17” alumiinivanteet ylellistä 
WEINSBERG-designia  (235/60R17)

MUSTA / ALUMIINIANTRASIITTI LAKATTU

Paketissa: 2 koristetyynyä, 2 vuodetyynyä, 2 huopaa ja pöytäliina.

MAGNOLIA

EARTH

PEACH

STONE

AQUA AVOCADO

COZ Y HOME -DESIGNPAKETIT. 
Valitse värikkäämpi tai hillitympi sisustus –  

COZY HOME antaa vapauden valita.

UUTTA

SAATAVANA

JOKAISEEN 

WEINSBERGiin 

LISÄVARUSTEENA
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Truma-iNet-järjestelmä:   
lämmitys ja kaasun määrän ilmaisin 

sovelluksen avulla*  

Kätevän Truma-iNet-järjestelmän sekä Truma-sovelluksen avulla 
voit hallita ja ohjata liikkuvan kotisi lämmitystä ja ilmastointi-
laitetta mistä tahansa. Kuinka paljon kaasua on vielä matkassa? 
Digitaalinen kaasun täyttömäärän mittauslaite ilmoittaa sen 
sinulle älypuhelimeesi tai tabletillesi. 

Pioneer Navgate Evo:* 

  Eurooppa-navigaatiota erityisesti matkailuautoille 44 maassa
  5 600 leirintäpaikkaa matkailuautokartastosta
  Turvallinen käyttö älypuhelimella ja puheohjauksella, 
 7”-multitouch-näyttö
 Integroitu DAB+ -vastaanotin
 Mukana 3 vuoden karttapäivitys

Pioneer Head-up-näyttö:*  

Integroitu Headup-näyttö huolehtii lisäturvallisuudesta. Kaikki 
tärkeät tiedot suoraan näkökentässä, näin kuljettajan katse pysyy 
aina tiessä. Myös Navgate Evon navigointiohjeet näytöllä.

* Komponentit saatavana lisävarusteena

ÄLYKKÄÄT LAITTEET,  
MAKSIMAALINEN MUKAVUUS

Vesisuodatinjärjestelmä ”BWT - BESTCAMP“

Kätevä vesisuodatin ultrasuodatuskalvolla, joka vastaa kaikkiin hy-
gieniavaatimuksiin. Poistaa mikro-organismit vedestä erittäin te-
hokkaasti. BWT bestcampin avulla voidaan valmistaa hygieenisesti 
moitteetonta vettä ilman kemikaaleja. Suurtehoiset BWT bestcamp 
-suodatinjärjestelmät ovat saatavana WEINSBERGin matkailuautoi-
hin ja CUV:ihin ympäri maailmaa jälleenmyyjiltämme. Suodattimen 
säännöllinen vaihtaminen 6 kuukauden välein takaa parhaan veden 
laadun ja turvallisen vedensyötön.

8 mm:n ”John Guest” - vesihuolto pistoke-
liitännällä, eritttäin helppo asennus ilman 
työkaluja.

UUTTA

Varustelu

LämmitysjärjestelmätKaasunsyöttö

UUTTA
OSANA MEDIA-

PAKETTIA
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* Komponentit saatavana lisävarusteena

3. Retkeilypöytä Accordeon 100 x 68 cm Dukdalfilta, sään kestävä 
Sevelit-pöytälevy. korkeussäädettävä: 57–74 cm, materiaali: teräs, 
kuormitus kork.: 50 kg. 
Tuotenro 651/021 | 86,95 €

4.  Vetovaunu, jossa 10 cm leveät, profiloidut pyörät ja jopa 75 kg 
kantokykyä. Mitat: 131 x 60 x 98 cm, paino: 11,9 kg 
Tuotenro 51 011 | 146,00 €

5. Neljä korvamukia liukumisenestolla. 
Tuotenro 651/024 | 20,90 € Kaikki hinnat euroina, sis. 24 % ALV:n.

KAIKKEA SITÄ,  MIKÄ TEKEE LOM ASTASI  
MIELLY T TÄVÄ MM ÄN.

1.  Juomapullo 800 ml Classic Sport, ruostumatonta terästä. 
Helppo puhdistaa. mitat: 7x 25 cm, paino: 256 g 
Tuotenro 651/023 | 31,40 €

2. Retkeilytuoli alumiinipyöröputkesta, 8 asentoon säädettävä,  
76 cm korkea selkänoja. Kuormitus kork.: 100 kg, runko: alumiinia 
Tuotenro 651/022 | 83,95 €

Weinsberg on suosittu matkailuajoneuvo. Syyt ovat selvät: se on perheystävällinen, hyvin varusteltu ja hinnaltaan edellinen. 
Lisätietoja WEINSBERG-kauppiaaltasi tai online osoitteessa www.weinsberg.fi

1 2 3 4 5

GA-Actuation e.hit  
integroitu takateline:* 

Sähköllä toimiva, riittävän korkea kantokyky ja irrotettavaan 
peräkoukkuun yhdistettynä äärimmäisen käytännöllinen takate-
line. Yhdellä painalluksella kaksi kääntövartta liukuu ulos ja heti, 
kun teline sisäänkäännettävillä LED-takavaloilla on työnnetty 
paikoilleen, sähköt kytkeytyvät matkailuautoon.

VELOCATE-GPS-seuranta:*   
Lisää turvallisuutta WEINSBERGiisi

Innovatiivinen Velocaten GPS-paikannusjärjestelmä mahdollistaa 
intuitiivisen sovellusohjauksen ja Silent-Alarm-tilan ansiosta 
matkailuajoneuvosi löytämisen varkauden sattuessa. Järjestelmä 
antaa vahvan signaalin jopa 3 kuukauden ajan ilman virtaliitäntää.

UUTTA
UUTTA
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Haluatko ostaa vapaa-ajanajoneuvon, 
mutta haluaisit ensin testata, onko se 
sinun juttusi? Tällöin tarjoamamme RENT 
AND TRAVEL -palvelu on oikea ratkaisu. 
Etsi haluamasi pohjapiirustus vaivatto-
masti Internetistä tai matkatoimistossa. 
Yhdessä yli 150 vuokrauspisteen ja yli 1650 
vuokra-ajoneuvon sekä yli 360 kumppani-
matkatoimiston kokoisen Saksan laajuisen 

verkon avulla RENT AND TRAVEL tukee 
sinua oikean ajoneuvon valinnassa. Hyödy 
lisäksi suuresta palveluvalikoimastamme, 
kuten reittiehdotuksista ja lukemattomis-
ta yhteistyökumppaneistamme leirintä- 
ja retkeilypaikkojen osalta. Riemukasta 
käytännön lomatestiä!

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

TÄHÄN ON HELPPOA SITOUTUA..

Yli 1650 vuokrattavaa ajoneuvoa 
150:ssä vuokrauspisteessä!

Varattavissa internetistä osoitteesta  
www.rentandtravel.de tai joltain  
360 matkatoimistokumppan-
eistamme

MATKUSTUSHALU ON  
IHMISELLE LUONTAISTA. 

Hauskuutta ja turvallisuutta lapsille.

Yhteisten kokemusten jakaminen rakkaiden 
kanssa – onko mitään ihanampaa? Sen vuoksii 
WEINSBERG-matkailuautojen ja -vaunujen poh-
jaratkaisut on suunniteltu koko perheen mukavaa 
matkustamista silmälläpitäen. CaraKids-paketti 
asettaa vielä pisteen i:n päälle ja rakentuu nuo-

rimpien kanssamatkustajien toiveiden ja tarpei-
den mukaisesti. Siitä hyötyvät siis lopulta kaikki. 
Aikuiset voivat olla varmoja siitä, että heidän kul-
lannuppunsa ovat turvassa. Ja lapset rakastavat 
sitä että heillä on mahdollisuus toteuttaaa mie-
likuvitustaan. Kuulostaako mukavalta? Sitä se on! 

www.weinsberg.com/carakids

Tutustu kaikkiin vuokrausasemiin osoitteessa www.rentandtravel.de

Varustelu

Vuokraa  
nyt myös  

ulkomailla!



  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

@halloleben
  NINA JA FELIX  

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

Lähdimme matkaan CaraCompactilla. Ajontuntuma 
 samoin kun tilan tunne on upea! On ylpeys olla  

#teamWEINSBERG:N” jäsen!

Saatavana osoitteesta 
shop.weinsberg.com

#teamWEINSBERG:N osana 
olimme CaraTourilla Saksassa, Itä-
vallassa, Etelä-Tirolissa, Italiassa 
ja Sloveniassa ja nautimme joka 
hetkestä. Odotamme jo innolla 

seuraavaa kertaa.

CaraLoft vei meidät Ammersee-järvelle ja Alppien 
maastoon, kuntoilemaan ja keräämään inspiraatiota 
seuraavaa keittokirjaa varten. Voimme sydömestäm-

me todeta, että matka oli mukava.  
#teamWEINSBERG rokkaa!

#teamWEINSBERG  

kirjoittaa matkakertomuksia 

ja jakaa ne yhteisön kanssa. 

Vaikutelmat ovat näkemisen 

arvoisia! 

Sharing is caring: Mitä kaikkea 

sinä olet kokenut WEINSBER-

Gillä matkustaessasi?  

#teamWEINSBERG toivottaa 

kaikki tervetulleiksi!
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facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Vieraile Social 
Mediassa ja 
Fanshopissamme!

Löydät  matkailuvaunmme WEINSBERG- matkailuvaunukuvastostamme!

Tiedot toimituslaajuudesta, mitoista ja painoista sekä ulkonäöstä vastaavat tietoja painatuksen ajankohtana (07/2019). Pidätämme oikeuden muutoksiin 
varustuksessa, teknisissä tiedoissa, sarjan laajuudessa ja hinnoissa. Sopimuksen solmimisen jälkeen pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin valmistuksen 
puitteissa siltä osin, kun se on tarpeen teknisen edistyksen kannalta ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Pidätämme myös oikeuden vähäisiin muutoksiin 
väreissä ja ominaisuuksissa - myös sopimuksen solmimisen jälkeen - mikäli näitä ei voida välttää materiaaleista johtuen (esim. värin poikkeamat kork. n. 2,0 
dE peltilevyn, muovin ja lasikuituosien maalipintojen maalin välillä) ja voidaan olettaa asiakkaan hyväksyvän ne. Kuvissa esitetään osittain erikoisvarusteita, 
jotka on toimitettavissa lisämaksusta, tai prototyyppien/tutkimusten varustusominaisuuksia, jotka eivät vastaa sarjan tilaa ja joita ei yksittäin tule olemaan 
saatavana edes erikoisvarusteena. Väripoikkeamat ovat mahdollisia painoteknisistä syistä. Pyydä siksi vastaavan merkkisopimusjälleenmyyjän kattavia neuvoja 
sarjan ajankohtaisesta tilasta ennen ajoneuvon ostamista. Kuvastossa kuvatut koristeet eivät sisälly toimitukseen. Huomioi myös ajankohtaisessa hinnastossa 
olevat ohjeet, erityisesti painoja, kuormausmahdollisuuksia ja toleransseja koskien. Jälkipainatus, myös osittainen, sallittu ainoastaan Knaus Tabbert GmbH:n 
etukäteisellä kirjallisella luvalla. Pahoittelemme mahdollisia painovirheitä. Tämän esitteen kuvissa voi esiintyä lisävarusteita. Kattavat tiedot Suomen 
vakiovarustetasosta ja lisävarusteista saat jälleenmyyjältäsi.


