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JOUW VAKANTIE!
ONTDEK NIEUWE KANTEN.



Met WEINSBERG wordt elk moment van jouw vakantie tot een ware belevenis. Vanaf het wegrijden tot de terugkeer  
is hij jouw begeleider bij elk avontuur - perfect afgestemd op jouw individuele wensen en behoeften.
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CA MPERS

ALKOOF

Mobiel gezinsverblijf
Met zijn alkoof en de doordachte in-
deling biedt de CaraHome voldoende 
ruimte voor mooie reisbelevenissen. 
Afhankelijk van de indeling biedt het 
verblijf tussen 4 en 6 slaapplaatsen. 

www.weinsberg.com/carahome

HALFINTEGRAAL

Handig formaat
Zijn hoge box geeft de CaraSuite 
wel 15 centimeter extra voertuig- en 
stahoogte, wat ervoor zorgt dat het 
interieur zeer royaal lijkt. Overdag 
is het standaard hefbed veilig 
opgeborgen en ‚s avonds kan hij weer 
snel tevoorschijn worden getoverd, 
waardoor een knus slaapcomfort 
wordt gegarandeerd.

www.weinsberg.com/carasuite

Authentieke allrounder
De CaraLoft overtuig met veel 
opbergruimte, doordachte details 
en hoge rijdynamiek, ook op oneffen 
terrein. Hij is de ideale camper voor 
iedereen die houdt van compact en 
comfortabel.

www.weinsberg.com/caraloft

HALFINTEGRAAL

Vlotte begeleider
Wendbare rijdynamiek op alle wegen is 
voor de CaraCompact een peulenschil. 
Binnenin biedt hij dankzij de perfecte 
organisatie, slimme details en flexibele 
oplossingen buitengewoon veel ruimte 
voor alles wat je voor unieke reizen 
nodig hebt.

www.weinsberg.com/caracompact

HALFINTEGRAAL

Klasse op alle wegen
Van buiten compact, wat betreft 
uitrusting en comfort is de CaraBus 
reusachtig. Als CUV is hij bereid voor 
elk avontuur, zowel in smalle steegjes 
als krappe bochten. Multifunctionele 
elementen maken het kleine,
grote verschil.

www.weinsberg.com/carabus

De vrijheid om zomaar wat te 
gaan rijden.
Heeft niet veel plek nodig, maar biedt 
wel veel ruimte. Als CUV bedwingt 
de CaraTour smalle straten in alle 
rust en kalmte. Met doordachte 
details in het interieur toont hij 
zijn ware grootte op het gebied van 
techniek en design.

www.weinsberg.com/caratour

NIEUW
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CaraCore

118

Buiten ben je thuis, onderweg ontdek 
je nieuwe kanten van jezelf en jouw 
WEINSBERG. Ongeacht of je met een 
van onze CUV‘s of campers onderweg 
bent: Wij delen jouw passie en bege-
leiden je met doordachte details. En 
dat merk je elke dag van je vakantie.

Maak deel uit van 

REDACTIONEEL 

Jouw vakantie!
Ontdek nieuwe 
kanten.

INTEGRAAL

Stijlbewuste trendsetter.
Een stijlbewuste trendsetter, die 
van understatement houdt en zich 
daarmee kenbaar maakt. Op kun-
dige wijze combineert hij nut met 
design. Dynamiek en hoogwaar-
digheid zitten hem in het bloed. 
100% krachtige verschijning, 100% 
WEINSBERG DNA.

www.weinsberg.com/caracore

Samen schrijven we 
reisverslagen!

#teamWEINSBERG

NIEUW
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BIJZONDERHEIDAlle
stoffen zijn

Oeko-Tex 
100

gecertificeerd

CUV competentie6 

Dat maakt onze CUV 
speciaal. Een kijkje bij 
de werkzaamheden 
van WEINSBERG.

WEINSBERG-DNA. Klinkt geweldig. Is het ook. 

Wie buscampers bouwt, is niet bij de tijd. Daarom 

bouwen wij CUV. De uitgekiende mix van passie, ervaring 

en precisie zit in elke CUV. En in elk van onze medewer-

kers. Die doen gewoon alles om ervoor te zorgen dat elk 

detail past. Dat betekent elke dag opnieuw perfectionis-

me. En regelmatige hardheidstest ”on the road” Allebei 

prima, vinden wij.

Optionele Active Line  
stoffen bekleding. 

Ademend, antibacterieel,  
huidvriendelijken  

Ökotex-gecertificeerd.

Dinette-zitbank. De nieuwe 
stoelkussens beschikken over een 

comfort-functie en meer zitdiepte.

152 cm ligoppervlak bij 
indelingen met dwarsbed. 

Het grootste ligoppervlak in de CUV 
met ergonomische matras.

Stefan Kreuz, productmanager
49 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG

Het meest geliefde WEINSBERG-detail:
Praktisch geplaatste opbergruimtes en Touch-LED

De ademende stoffen bekleding van de zijwanden kan 
vocht opnemen en afgeven, zodat de condensvorming 

zich in vergelijking met andere modellen duidelijk 
minimaliseert bijv. in de winter bij het koken met 

gesloten ramen. Dat is niet alleen praktisch, maar 
ziet er ook nog eens echt goed uit!

Geniaal!
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Neues Bild
Vollkorpusbauweise

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

Volledig metalen 
handgrepen met 
basculesluiting. 
Duidelijke vormgeving 
en absoluut robuust.

Ruimte besparen om ruimte te creëren. 
Bij de CUV is een efficiënte bouwwijze van wezenlijk belang. Met details als een 

vlakke laadvloer, standaard sjorogen en een klapfunctie voor de lattenbodem voor 
een beter gebruik in het dagelijkse leven, is de CUV ontworpen voor dagelijks 

gebruik. Het resultaat: een compact voertuig met heel veel ruimte.

Massieve bouwwijze met 
achterwanden. Zorgt voor 
duurzaamheid en voorkomt dat 
er op de buitenwanden vocht 
condenseert.

Ronde profielen. Zelf ontwikkeld om het 
letselgevaar door de randen te reduceren en meer 
ruimte te creëren.

Verwarmingscon-
cept. 
Voor een betere 
warmteverdeling 
in het voertuig
is de verwarming 
centraal onder de
dinette geplaatst.

Michal Flöring, meubelmaker
37 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde WEINSBERG-detail:
massieve bouwwijze



8 CUV Kompetenz

Centraal geplaatst LED-bedieningspaneel.  
Waterstand en elektrische voorzieningen altijd perfect 
in zicht.

USB-oplaadwandcontact. 
Praktisch oplaadstation voor smartpho-
ne, camera en dergelijke

Michael Gründinger,  
productontwikkelaar 

34 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 
Het meest geliefde WEINS-

BERG-detail:  
het slim geplaatste USB-oplaad-

wandcontact

LED-verlichting. Energiezuinige ledver-
lichting in het gehele voertuig, gedeeltelijk 
met Touch-functie.

Truma-iNet-systeem.
Eenvoudig vanaf elke plaats de verwarming via 
app bedienen of optioneel de gasvoorraad cont-
roleren. >>Pagina 140

Verwarmingssystemen

Gasvoorziening

Wij streven naar een optimale reiservaring voor 
onze klanten. Daarom kiezen wij onze partners 

zeer zorgvuldig en gebruiken we alleen datgene, 
waarvan we werkelijk overtuigd zijn. Het Tru-
ma-iNet-systeem is een voorbeeld hiervan. De 

topkwaliteit spreek voor zich, met de praktische 
app kan de verwarming eenvoudig worden 

bediend en de gasvoorraad optioneel worden 
gecontroleerd.

Het komt aan op de 
techniek!
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Robuust en duurzaam
HPL-bladen zorgen ervoor dat de tafel- en
werkbladen bestand zijn tegen nagenoeg alles.Sandwichconstructie. De uit meerdere lagen bestaande opbouw en 

integraalisolatie alsmede in totaal 367% meer draagvlak op de carrosserie-
vloer zorgen voor meer stevigheid en 69% meer isolatie.

Perfecte voertuigbouw. Om bij het samenvoegen van 
de verschillende elementen op elk detail te kunnen 
letten is er veel kennis, handigheid en ambachtelijke 

kunst nodig. Dat is CUV-competentie!

Perfecte voertuigbouw.

Met warme lucht omstroomde verswater-
tank. De 105 l watertank is ruimtebesparend 
boven de wielkast in de zijwand geïntegreerd en 
creëert daardoor extra ruimte in de laadruimte.

Matthias Weishäupl, productiemedewerker 
23 jaar, sinds 2017 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde WEINSBERG-detail:  
Unieke sandwich-vloerconstructie



    DE WEINSBERG 
   CUV‘S NEMEN 
  ELKE STRAAT.

 DE BESTEMMING   
 IS NIET BELANGRIJK.  
     ALS WE MAAR RIJDEN!

 ALLEDAAGS, 
WAT IS DAT?



BESTEMMING   
NIET BELANGRIJK.  
ALS WE MAAR RIJDEN!

  WIJ HOREN ER ALLEMAAL 
 BIJ #TEAMWEINSBERG
             JIJ OOK?

   IN ELK OPZICHT 
ENN DROOMVAKANTIE..



  HET GAAT OM DE REIS, NIET OM DE BESTEMMING?  

  DE BESTEMMINGEN BEPALEN DE REIS  
  ECHT NIET!  

Wij zijn voor de eerste keer echt onderweg met de camper, 
vol voorvreugde en tamelijk 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.



CaraBus
Klasse op alle wegen
De CUV met klassiek fris design



CaraBus14 

  MET DE BUS EN OP DE FIETS  
  STAD, LAND, ZEE..  

Bepakt en bezakt starten wij richting de Noordzee.  
Gelukkig hebben we een fietsdrager, die onze stalen rossen 

veilig mee vervoert. Aan de mooie Noordzee zonder fiets, 
dat zou toch echt jammer zijn geweest.

IN PLAATS VANONDER DE KOEIEN
MENSENONDER DE



636 cm
599 cm
541 cm
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600 MQH 630 ME540 MQ
630 MEG

600 MQ / K / ME
600 DQ
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Met drie verschillende op-
bouwlengtes vindt iedereen 

het geschikte model.

2-5 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 541 – 636 cm

8 indelingenKlasse op alle wegen
Van buiten compact, wat betreft uitrusting en comfort is de CaraBus reusachtig. Als CUV is hij 
bereid voor elk avontuur, zowel in smalle steegjes als krappe bochten. Multifunctionele elementen 
maken het kleine, grote verschil.



CaraBus16 

  CHARME AANGEPAKT  
  MET STIJL EN  

Met strakke lijnen en doordacht 
design. Zowel binnen als buiten.

Ruimte voor jezelf en jouw avontuur.

De optionele stylingpakketten 1 en 2 bieden alles wat het de-
signerhart begeert, van aluminium velgen tot aan doordachte 
lak- en interieurconcepten.

Zon, strand, het ruisen van de zee,... Vandaag staat de overtocht met de veerpont naar Sylt op het pro-
gramma. Terwijl anderen in de auto zitten en wachten, liggen wij lekker in het dwarsbed, checken onze 
e-mails en doen nog een korte powernap. Maar laten we eerlijk zijn - optisch is onze CaraBus echt een 

succes. Hij is echt chique en heeft zelfs aluminium velgen - dat grenst aan stylingluxe!

Ontdekken
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Ondanks de compacte bouwwijze heeft de CaraBus met verhoogd dak het ruimtelijke 
gevoel van een camper.

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

Het highlight van de MQH: het 
Easy-Slide bed zorgt voor twee extra 

slaapplaatsen.

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
carabus-hochdach
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CaraBus18 

Ongeacht in welke omgeving, de CaraBus slaat altijd een goed figuur.

1. Het meubeldecor Effect Ulme is 
op kundige wijze in het hele interieur 
verwerkt.

2. Het contrasterende zilverkleurige 
decor plaatst frisse accenten.

3. Het klassieke, frisse interieur wordt 
tot herkenningsteken.

4. De elegante exterieurbestickering in 
koper-antraciet.

Klassiek frisse 
verschijning. Het 

verschilt zit hem in 
het detail.

De inwendige mens versterken
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  ON THE 
  ROAD AGAIN ...  

  OOK NERGENS VOOR!  
  DEZE PAPARAZZI‘S STOPPEN  

Hoogwaardige gecombineerde rolgordijnen als zicht- en insectenwering.

Handige wandconsole

De elektrisch uitschuifbare opstap voor meer comfort
bij het in- en uitstappen.

Het CP-Plus bedieningspaneel verenigt de totale besturing van de 
binnenruimte, van het klimaat tot aan het warme water.

Wanneer daar behoefte voor is, kan het element in de boven-
kast worden verwijderd. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een 
LED-televisie van maximaal 24“ (uit het optionele tv-pakket).

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
carabus

CaraView
INSIDE INFORMATIE

En we gaan door met onze tocht. Hiervoor moeten 
we onze spullen echter nog goed opbergen - best 

veel! Wij hebben zelfs campingstoelen en tafels bij 
ons. Wat ons met name bevalt aan de CaraBus is 

het lichte en vriendelijke meubeldecor alsmede de 
mooie details.



CaraBus20 

  UITZICHT OP GEHAKTBALLETJES  
  BEWOLKT MET HET  

Compacte bouwwijze en mooie belijning in het Style 
pakket, standaard met bestekplank - het kookgedeelte 

in de CaraBus laat geen wens onvervuld.

Koken met stijl - met 
leren scherm buiten 
aan het keukenblok.

Dinette en koken

Ruimtebesparend gebouwd, 
ruimte genoeg om te vullen. 

Heerlijk dit keukenblok!

Onze zelfgemaakte pasta is een groot succes. In vergeli-
jking met de kookplaat thuis kookt het water, dankzij de 

automatische ontsteking en het gasfornuis, in de CaraBus 
binnen enkele minuten. De zitgroep met de uitklapbare 

tafel is echt heel handig en ruim.
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De originele Fiat captainchair stoelen draaien en samen genieten 
(optioneel verkrijgbaar).

Consistente meubeldesigns met afgeronde 
randen en sierlijke belijning.

Verwarmingsafvoer onder het verlichte platform.

Uitklapbaar en uitbreidbaar. 
De Comfort-Entry-tafel voor 

meer oppervlak om van te 
genieten en zonder 

storende poot.

LED-spots - gedeeltelijk met touch-functie - 
zorgen voor een aangename sfeer.



CaraBus22 
Mooie oppervlakken, hout en ademende, stoffen bekleding aan de zijwanden voor onovertroffen gezel-
ligheid. Dat noemen we het coconeffect!

Slapen
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  HET RIET  
  SLAPEN TUSSEN  

Omdat we meestal lang opblijven, zijn onze 
nachten in de CaraBus eerder kort, maar wel 

zeer aangenaam. Het dwarsbed in de CaraBus 
600 MQ paste perfect voor tweeën. Christoph is 
immers niet echt klein, maar ondanks zijn lengte 
van 1,85 meter had hij voldoende ruimte. Onze 
CaraBus is echt de perfecte plek om je terug te 

trekken in een heerlijk natuurlijk landschap.

Doordachte uitrustingsdetails en de grote voorkant 
met panoramaraam ronden het resultaat af.

600 MQH: Hier is niet alleen het uitzicht indrukwekkend: stijlvol slapen in het 
Easy Slide bed met hoogwaardige lambriseringen van hout en stof.

Standaard: aangename woonsfeer door hoogwaardige 
LED-verlichting.

Tweepersoons dwars 
stapelbed

Tweepersoons 
dwarsbed

Eenpersoons  
lengtebed

Easy-Slide bed



CaraBus24 

  EVEN OPFRISSEN.  
  TUSSENDOOR SNEL  

Gelukkig is de badkamer in de 
CaraBus goed verlicht en de 

planchetten zorgen ervoor dat 
ik mijn beautyspullen binnen 

handbereik heb.

Praktisch uitklapbare tafel 
boven het opbergvak.

De badkamer combineert de strakke stijl met doordachte functies zoals opbergvakken of extra 
opbergruimten onder de wastafel.

Badkamer
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1. In de wand geïntegreerde vakken zijn 
een blikvanger en bieden praktische 
opbergruimte.

2. De LED-rail als optische en  
functionele blikvanger is optioneel 
verkrijgbaar in het Voltage pakket.

3. De lage instap van de douchebak 
in de doucheruimte zorgt voor hoog 
comfort en meer veiligheid.

4. Slimme functie: magnetisch douche-
gordijn voor meer bewegingsvrijheid.



  JE MOET GROTE PLANNEN HEBBEN  
  OM GROOTSE DINGEN TE BELEVEN  

Wij hebben weer eens grote plannen. Vier landen in acht 
dagen, talrijke kilometers en heel veel bezienswaardige haltes 

staan op onze reisroute. Hiervoor hebben we een geschikt 
voertuig nodig. Waarbij ik de CaraTour eerder als geschikte 
metgezel zou bestempelen. Hij is sportief, hij is snel en hij 
neemt het op tegen elke nog zo bochtige of smalle weg. Je 

kunt hem met alles beladen wat je voor een uitgebreide tocht 
nodig hebt. Kortom, het lijkt alsof de CUV speciaal voor onze 

plannen is gemaakt.



CaraTour
De vrijheid om zomaar wat te gaan rijden.
De CUV met modern-casual design



CaraTour28 

  ONEINDIG VEEL INDRUKKEN.  
  ONEINDIG VEEL BOCHTEN,  

Niet alleen Denise en ik zijn benieuwd naar het avontuur, ook onze 
innig geliefde Ivy heeft zin in wat afwisseling van haar gebruikelijke 

uitlaatrondjes. De eerste uren vliegen voorbij, wat zeker ook te wijten is 
aan het rijgevoel van de CaraTour. Of het nu de snelweg, bergwegen of 

S-bochten zijn, hij overwint ze allemaal met bravoure.



600 MQH 630 ME540 MQ
630 MEG

600 MQ / K / ME
600 DQ
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Automotive rijdyna-
miek bijna als in een 

personenauto

2-5 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 541 – 636 cm

8 indelingen
De vrijheid om zomaar wat te gaan rijden.
Heeft niet veel plek nodig, maar biedt wel veel ruimte. Als CUV bedwingt de CaraTour smalle straten in 
alle rust en kalmte. Met doordachte details in het interieur toont hij zijn ware grootte op het gebied van 
techniek en design.



CaraTour30 

  GOED AAN OP DE PLAATS VAN BESTEMMING.  
  EEN TEVREDEN CHAUFFEUR KOMT ALTIJD  

2,3 l  
Multijet  
140 PK

2,3 l  
Multijet  
120 PK

2,3 l  
Multijet  
160 PK

2,3 l  
Multijet  
180 PK

Goed herkenbaar met het LED-dagrijlicht (verkrijg-
baar in het optionele stylingpakket).

Van buiten een absolute blikvanger - ook dankzij de nieuwe 17“ WEINSBERG aluminium velgen.

De motor in de CaraTour is waanzinnig! Veel trekkracht, zui-
nig en krachtig toont hij zijn power in elke rijsituatie. Zoiets 
hebben we nog nooit meegemaakt en het draagt bij aan een 
goed humeur. De opbergruimte is niet minder geniaal en het 
inladen is uiterst aangenaam. Oh man, ik hou helemaal niet 

meer op met zwijmelen...

Ontdekken
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103 cm

70 cm

31 31 

  EEN TEVREDEN CHAUFFEUR KOMT ALTIJD  

Heel veel ruimte achterin: 
935 liter laadvolume.

Wordt één met de natuur met de open achterdeur - Er zijn geen belemmeringen voor jou en je volgende avontuur.

Het bed laat zich vlug in een doorgang veranderen, 
inclusief opbergruimte.
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CaraTour32 

Rondrijden hoe je maar wilt. Ontspannen rijplezier gegarandeerd.

De inwendige mens versterken

1. Het meubeldecor Mali Akazie voor 
een uitnodigende look.

2. Het contrasterende decor antraciet-
grijs als coole blikvanger.

3. Het modern-casual interieur toont 
karakter.

4. Sportief exterieur in zilver-antraciet.

Modern-casual stijl. 
Elk detail expressief.
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VOLTAGE- 

PAKKET

uit het

  OF WEGRIJDEN  
  HET WEER TROTSEREN  

Regengoot met LED-lichten boven de schuifdeur.

2 extra USB-oplaadwandcontacten.

Sfeerverlichting in de woonruimte en de badkamer.

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. Optioneel in het mediapakket verkrijgbaar.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
cuv-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Al gauw haalt het weer een streep door onze rekening 
en wij besluiten tot een spontane routewijziging. 

Maakt niet uit, want met de CaraTour rijden we overal 
zonder problemen naartoe. En bovendien, zelfs op een 
regenachtige, mistige dag voelen wij ons in het lichte 

interieur met de aangename verlichting meer dan 
prettig. Dat geldt ook voor Ivy, die haar poten liever 

droog houdt.



CaraTour34 

De kussens van de dinette-zitbank zijn zowel slank als comfortabel. 
De draaibare originele captainchair stoelen met armleuningen zijn er in het Fiat pakket.

Van 2 wordt 4 - stoelinstel-
ling naar behoefte.

Dinette en koken
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56 cm

35 

  DAN WAT AVONTUUR.  
  EERST ONTBIJT,  

Het keukenblok met gedeelde glazen afdekplaat biedt veel ruimte om te koken.

Kom in beweging! Tus-
sen het keukenblok en 
de dinette is hiervoor 

voldoende ruimte.

Gezelligheid hoort er voor ons bij, vooral tijdens het 
eten. De comfortabele dinette, de hoogwaardige keuken 

en het ruimtelijke gevoel dragen wezenlijk bij aan de 
behaaglijkheidsfactor. Wij kunnen de dag het beste met 

een volle buik beginnen.

Energiezuinige 95 liter koelkast met 12,8 liter vriesvak.
Royale plafondkast met softclo-
se-functie.

Laden met standaard  
bestekvak en praktische 
onderverdelingen.



194 cm

140 – 152 cm 125 – 140 cm

85 cm 85 cm

180 – 195 cm 200cm

CaraTour36 

De WEINSBERG CUV‘s bezitten het grootste ligvlak in hun klasse.

Lang en breed maken: in het tweepersoons 
dwarsbed of in de eenpersoons lengtebedden.

Slapen

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
caratour-interieur

CaraView
INSIDE INFORMATIE
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  EN HOND  
  VERBAAST MENS  

In het bed achterin kun je je heerlijk terugtrekken en ontspannen. 
Dat doet het coconeffect!

Alles steeds binnen handbereik in de 
opbergruimte boven het bed.

Alles aanwezig: LED-verlichting met 
touch-functie

De dinette wordt snel tot bed. 
Slecht gerijmd, geniale functie.

Je gaat liggen waar je wilt. In onze knusse ‚slaapkamer‘ blijven we graag wat langer 
liggen. Op de enorme matras is meer dan voldoende ruimte om ons eens lekker uit te 

rekken. Zelfs samen met Ivy, die net als elke kleine hond de bijzondere vaardigheid bezit 
om zich in het ‚mensenbed‘ zo breed en zo lang mogelijk te maken.



CaraTour38 

  WAAROVER IS NAGEDACHT.  
     NATUURLIJKE SCHOONHEID  

Badkamer

Fraaie vormen. Het rolgordijn aan het raam verdwijnt achter het scherm wanneer je hem niet nodig hebt.

Terwijl ik mezelf een uitgebreide 
douche gun, gebruikt Denise 
het verduisterde raam van de 

badkamer aan de buitenkant als 
spiegel bij het maken van vlech-
ten. Mijn liefje is nou eenmaal 

niet alleen maar mooi, maar ook 
heel slim!

Het geniale interieur-
concept is echt  
verfrissend. 
Draaibaar cassettetoilet 
met elektrische pomp en 
stijlvolle douchebak met 
antislip dat aanvoelt als 
duinzand.
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Achter de strak 
vormgegeven 
opbergvlakken 
verbergt zich 
oneindig veel 
opbergruimte.

1. Een slim detail: gemakkelijk bereikbaar 
klapvak voor toiletpapier.

2. In de wand geïntegreerde vakken 
creëren een modern design.

3. Onderhoudsvriendelijk en afgerond: 
de wastafel over de hele breedte van de 
ruimte.

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

3

2

1

4
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  VOL TROTS  
  ONS KLEINTJE IS  

1. Keukenblok.  
De afrondingen geven een speciaal effect.

2. Het grootste ligvlak in zijn klasse. 
Met een breedte van 152 cm voldoende 
ruimte voor een weldadig gevoel. Alleen 
bij de indelingen (600 MQ / MQH / DQ).

3. Softclose-functie. Bij alle plafond-
kasten voor hoog comfort.

4. Meubeldecor Effect Ulme.  
Klassiek frisse look in de CaraBus.

5. Verwarmd platform. 
Biedt sfeerlicht en warme voeten.

6. Instelbare stoelen. Ongeacht of reis- of zitinstelling, het 
doet niets af aan het comfort.

7. 105 liter verswatertank. Ranke bouwwijze direct boven 
de wielkast, zo blijft er voldoende opbergruimte.

8. Tv-pakket 21”. Met compleet antennesysteem Oyster voor 
spannende televisieavondjes.

OVERTUIGT
met doordachte details.

Highlights
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  ONDERIN RUIMTE OM OP TE BERGEN.  
  BOVENIN RUIMTE OM TE LIGGEN,  

9. Coconeffect. Stoffen bekleding van de 
zijwanden.

10. Easy entry tafel. Vrije toegang, zonder 
storende tafelpoot.

11. Geïntegreerde head-up display. Alle 
gegevens in het zicht en de ogen blijven op de 
weg gericht.

12. Meubeldecor Mali Akazie. Modern-ca-
sual stijl in de CaraTour.

13. ComfortSpa-badkamer. Het magneti-
sche douchegordijn is echt praktisch.

14. Groot volume achterin. De achterkant 
bevat een laadvolume van 935 liter. Zo is er 
voldoende ruimte over voor de complete ba-
gage. Alleen bij de indelingen (600 MQ / DQ).

15. Laadbooster. Sneller en efficiënter la-
den van de opbouwaccu bij draaiende motor..

15



630 MEG

540 MQ

600 MQH

600 MQ

600 ME

600 DQ

630 ME

600 K

42 CUV

* Tegen meerprijs beschikbaar

Bekledingsstoffen

ALU

TURIN

ACTIVE ROCK*

SZECHUAN*

Gevarieerd

AFGESTEMD
op jouw eisen.
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PROFONDO ROOD
(METALLIC)

ZWART
(METALLIC)

LINE BLAUW 
(UNI)

TIZIANO ROOD
(UNI)

IMPERIAL BLAUW
(UNI)

LAGO BLAUW
(METALLIC)

ALUMINIUM GRIJS
(METALLIC)

CAMPOVOLO 
GRIJS 
(UNI)

GOLDEN WIT
(METALLIC)

WIT 
(UNI)

*Kleurverschillen mogelijk

CUV-KLEURENWERELD
voor extra stijl.

FER GRIJS
(METALLIC)
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Goede stof voor 
droomreizen.

Aan niets anders kunnen den-

ken dan aan kamperen. Een ki-

jkje bij de werkzaamheden van 

WEINSBERG.

Wat een WEINSBERG zo speciaal maakt? Heel duidelijk, 

de passie van onze teams! Veel medewerkers bij WEINS-

BERG zijn zelf enthousiaste kampeerders. Daarom we-

ten wij wat er ”daarbuiten” belangrijk is. Onze campers

worden grondig getest. Tenslotte willen wij ervoor 

zorgen dat jij je overal en onder alle omstandigheden 

gewoon geweldig voelt.

EvoPore-HRC-matrassen.
Volledig slaapcomfort door ergonomische aan-

passing en optimale ventilatie.

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

Florian Hopp, productmanager
42 jaar, sinds 2015 bij WEINSBERG

Het meest geliefde WEINSBERG-detail: 
Uniek interieurdesign

Stoffering draagt in belangrijke mate bij 
aan de sfeer. Bij WEINSBERG zijn deze 
niet alleen hoogwaardig en perfect af-

gewerkt, maar hebben ze ook dat beetje 
extra wat betreft design.

Optionele Active Line  
stoffen bekleding. Ademend,  

antibacterieel, huidvriendelijk en 
Ökotex-gecertificeerd.

BIJZONDERHEIDAlle
stoffen zijn

Oeko-Tex 
100

gecertificeerd

44 Campers competentie
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Hier past alles 
bij elkaar.

Op maat gemaakte afwer-
king. Nauwkeurige deuvel-
verbindingen zorgen voor een 
bijzonder stevige meubelbouw.

Volledig metalen hand-
grepen met bascules-
luiting. Zien er goed uit 
en zijn bestand tegen een 
stootje, voor hoge bruik-
baarheid.

Soft close functie.  
Dankzij hoogwaardige
gasdrukdempers sluiten laden en meu-
beldeuren zacht en stil.

Michal Flöring, meubelmaker
37 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde WEINSBERG-detail: 
Op maat gemaakte afwerking.

Volkorpus bouwwijze inclusief achterwanden. 
In elke WEINSBERG zit een doorslaggevend
kwaliteitscriterium: handwerk.

Als meubelmaker in hart en 
nieren ben ik er trots op dat we bij 
WEINSBERG als vanzelfsprekend 
met luxueuze massieve bouwwijze 
en nauwkeurige deuvelverbindin-

gen werken.

Meubels met achterventilatie.
Doorslaggevend voor een aangenaam
en gezond binnenklimaat.
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Slijtvaste oppervlakken. Ontwikkeld om intensief 
gebruik te doorstaan.

Bumperbekledingen. De bevestiging is van 
buiten niet zichtbaar, de naadloze overgangen 

garanderen robuustheid en duurzaamheid..

Veilig is veilig.
Wij kiezen voor veiligheid. Tenslotte 

moetende toekomstige bezitters zich 
in onze campers altijd veilig voelen. En 

dat vele jaren lang.

GFK-dak. Het dak van glasvezelversterkt kunststof
is hagelresistent en trotseert alle weersomstandigheden.

Geïsoleerd met EPP. Dit hightech 
materiaal biedt de beste bescher-
ming en vermindert rijgeluiden.

Martin Moutelik, productiemedewerker 
30 jaar, sinds 2017 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde WEINSBERG-detail: 
GFK-dak.

Campers competentie
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Truma-iNet-systeem. 
Eenvoudig vanaf elke plaats de verwarming via app 
bedienen of optioneel de gasvoorraad controleren.. 
>>Pagina 140

USB-oplaadwandcon-
tact. 
Praktisch oplaadstation 
voor smartphone, came-
ra en dergelijke.

Overtuigende argumenten.
Bij het kamperen moet het behaaglijk zijn. Daarom letten wij 
bij de planning op grote en kleine details, die hetcamperle-

ven zo veel aangenamer maken. LED-verlichting in de garage 
en boven de ingangsdeur buiten is slechts een voorbeeld van 

velen.

Centraal geplaatst LED-bedieningspaneel. Waterstand en elektrische voorzi-
eningen altijd perfect in zicht.

Michael Gründinger, productontwikkelaar 
34 jaar, sinds 2016 bij WEINSBERG 

Het meest geliefde WEINSBERG-detail: 
Centraal geplaatst LED-bedieningspaneel.

Verwarmings-
systemen

Gasvoorziening



48 

  WEINS ERG.
    DE OPTELSOM AN ALLE 
 AKANTIEMOMENTEN

SAMEN ONTDEKKEN IS 
  HET ALLERLE KST. 
MEESTAL IN IEDER GEVAL

 R IMTE GENOEG 
 OOR ALLES EN 
       IEDEREEN.



49 

    GELUKSGEVOELENS  
 ALL IN LUSI E.

#TEAM 
 WEINSBERG



  VOLG JE HART.  
  EN SOMS OOK DE NAVI.  

Onze definitie van een romantische vakantie? Samen vertrek-
ken, blijven staan waar het ons bevalt en gewoon van de omge-
ving genieten! Een reden waarom Felix en ik zo goed bij elkaar 
passen, is onze reislust en spontaniteit. We moeten er niet aan 
denken om daarbij afstand te doen van comfort en behaaglijke 
woonruimte. In de CaraCompact hebben wij de perfecte bond-

genoot voor onze ontdekkingsreizen gevonden. 

De vele lievelingsspullen zijn snel opgeborgen, het is tijd voor 
een kus en we kijken elkaar aan: ”Klaar?” Starten maar!



CaraCompact
Vlotte begeleider
De wendbare en slanke halfintegraal uit de 
Van-klasse.
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  OF SOMETHING TRULY BEAUTIFUL  
  THIS IS THE BEGINNING  

Ongeacht waar we stoppen, we voelen ons gewoon geweldig. 
Ten slotte hebben we alles bij ons wat we nodig hebben 
om gelukkig te zijn. Campingstoelen en klaptafel, goede 

verzorging en goede lectuur. Kleding voor alle weersomstan-
digheden en voor elk humeur. En vooral elkaar.



220 cm205 cm

600 MF / MEG
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Ruim als in de halfintegraal, 
wendbaar dankzij de Van-klasse.

2 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 675 cm

2 indelingenVlotte begeleider
Wendbare rijdynamiek op alle wegen is voor de CaraCompact een peulenschil. Binnenin biedt hij dank-
zij de perfecte organisatie, slimme details en flexibele oplossingen buitengewoon veel ruimte voor 
alles wat je voor unieke reizen nodig hebt.
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  VAN BINNEN MEGA  
  VAN BUITEN WENDBAAR,  De optionele stylingpakketten accentueren nog eens 

extra het ranke silhouet.

Automotive lijn 
voor optimale 
aerodynamica.

Hoewel we gewend zijn aan ons kleine karretje, is de 
overstap naar de CaraCompact niet moeilijk voor ons. Hij 
is aangenaam te besturen en tegelijkertijd ontbreekt het 

hem binnenin absoluut niet aan ruimte.

Ontdekken

De aerodynamische belijning van het dakraam reduceert windgeruis en  
maximaliseert de look.
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Typisch Van-klasse: gestroomlijnde aerodynamica, geringe luchtweerstand en lage 
CW-waarde.

Gestroomlijnd. Achterbumper geheel voorzien van LED-schijnwerpers.

Smalle straatjes zijn 
voor de CaraCompact 
een peulenschil. Door 
zijn smalle opbouw is 

hij bijzonder wendbaar 
en heeft hij een laag 

verbruik.
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De inwendige mens versterken

  WIJ ZIJN HET GROOTST  
  ON TOP OF THE WORLD  

Dankzij het geïntegreerde head-up 
display blijft de blik van de bestu-
urder daar waar hij hoort. Op de 

weg. Optioneel in het mediapakket 
verkrijgbaar.

Met achter- en voorasstabilisator is het rijden op onverharde wegen geen probleem.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Onverharde en smalle wegen nemen wij 
met gemak en zonder er goed over na te 
denken. De CaraCompact ligt goed in de 

bocht, nooit hebben wij het gevoel dat het 
spannend kan worden. Verder gaat het, 

altijd onze neus achterna.
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Woonkamergevoel achterin dankzij de royale interieurhoogte.

Genoeg opbergruimte voor alle reisbenodigdheden.

Het bed achterin overtuigt met zijn breedte.

Ruimte als in een 
halfintegraal, rijgevoel 

als een CUV.
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Behaaglijke slaapmogelijkheid in het Franse bed van de 600 MF. Het panoramadakraam van 130 x 45 cm is optioneel verkrijgbaar.

Royaal ruimtelijk gevoel vanuit elke hoek.

Chique leren scherm aan het Franse bed.

Slapen



82 cm 82 cm 196 cm
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  DAN IN BED!  
  WAAR IS HET FIJNER  

De 201 cm lange en 82 cm brede eenpersoonsbedden kunnen dankzij het uittrekbare rolbed ook 
worden veranderd in een tweepersoonsbed.

Aangename LED-verlichting onder 
het plafondrek dat met stof is 
bekleed.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
caracompact

CaraView
INSIDE INFORMATIEVan twee 

wordt één.

Knus, verleidelijk en – heel belangrijk – 
groot. Ons bed is veel meer dan alleen een 
slaapplaats, hier wordt ook gelezen, naar 
muziek geluisterd en geschreven. Of wij 

rekken ons gewoon uit en relaxen.
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  IS DAT!  
  HOE LEKKER  

Wat een interieurconcept! Door het kenmerkende element in de 
keukenkast, het hout met dwarsnerf en de homogene meubelovergan-
gen onmiskenbaar WEINSBERG.

Gewoon de bestuurders- en de passagierssto-
el als captainchair stoelen draaien en aan het 

gebeuren rondom de tafel deelnemen.

Dinette en koken

Aan de grote tafel in de gezellige dinette kan er goed 
worden gegeten. Naast een uitgebreide koffietafel ge-

nieten wij ook van de gezellige sfeer bij kaarslicht. Onze 
trouwe reisgenoot, de cactus, krijgt ook een plekje.



61 61 Het tafelverlengstuk biedt voldoende ruimte voor een uitgebreide maaltijd.

Keuken met uitklapbaar werkbladver-
lengstuk.

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

Onmiskenbaar: de exclusieve WEINSBERG 
meubelgrepen zorgen voor een coole look.

Met zoveel ruimte 
is het heerlijk om te 

bewegen.
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  ALTIJD FRIS BLIJVEN  
Het is gewoon zo heerlijk om midden in de natuur 
te zijn. ‚s Avonds onder de douche te kunnen staan 
eveneens. Omdat ik altijd graag voorbereid ben op 
alle mogelijke situaties hou ik van de vele opberg-
vakken in de badkamer. Van gel tegen insectenbe-
ten en nagellakremover tot aan drie verschillende 
zonnebrandcrèmes vindt alles hier een vaste plek.

1. Doordacht badkamerconcept in de 600 
MF Toilet en douche zijn ruimtelijk van de 
wastafel gescheiden.

2. Toilet en douche kunnen met een dou-
chewand van elkaar worden gescheiden. 

Badkamer

Deur openklappen en 
het water blijft in de 

douche.
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Badkamer in de 600 MEG

1. Alles wat je nodig hebt om je op te 
frissen wordt in één ruimte gecom-
bineerd. Met praktische douchewand.

2. Dometic keramisch cassette toilet 
met elektrische pomp voor optimaal 
zitcomfort.

3. De halogeenverlichting smelt met 
zijn fraaie vormen samen met het 
design. 

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

2
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  GOED UIT!  
  DAT ZIET ER  

OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Oprolbare zonwering. Het royale 
dakraam zorgt voor daglicht en wanneer 
de zon te fel schijnt biedt het rolgordijn 
uitkomst.

2. Uitklapbare tafel. De uitklapbare 
verlenging van het werkblad creëert extra 
ruimte om dingen neer te leggen.

3. Opbouwdeur KOMFORT. Met auto-
motive sluitsysteem, dubbele afdichting en 
2 inklapbare kledinghaken.

4. Nieuwe opbergruimte in de 600 
MF onder het Franse bed. De gaskast is 
nu zonder ruimteverlies in de kledingkast 
geïntegreerd.

5. Bedtrede. Binnenin zit extra opbergruimte verstopt.

6. Vloerverlichting. De efficiënte spots zijn in de bedtrede 
geïntegreerd. 

7. Ranke bouwwijze. Zo kun je met de CaraCompact zelfs op 
smalle straatjes rijden.

Highlights



600 MEG 600 MF
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AFGESTEMD
op jouw eisen.

Gevarieerd

Bekledingsstoffen

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

TURIN

NIEUWE
INDELING

Ook verkrijg-
baar als
EDITION 
[PEPPER]

Ook verkrijg-
baar als
EDITION 
[PEPPER]



GEEF JE
LEVEN MEER

Koop de CaraCompact als pittige speciale uitvoering   
Met royale uitrusting en krachtig karakteristiek design. Met een unieke 

prijs-prestatieverhouding.

Nieuw dynamisch
exterieurdesign.

PEPPER



Vanuit elke hoek een pittige blikvanger –  
het nieuw vormgegeven dakraam.



De planken en plafondkasten met de 
exclusieve WEINSBERG handgrepen 
zorgen voor veel opbergruimte.

Exclusieve bekledingsstof MALABAR in een combinatie 
van slijtvast imitatieleer en stof en bijzonder siernaad.

Echte blikvanger: de stijlvolle WEINSBERG 17“ aluminium velgen.

In het platform geïntegreerde LED-verlichting



De pittigste camper 

van Nederland.

De CaraCompact 

Het koperkleurige kenmerkende WEINSBERG element.

Harmonisch afgestemd  
[PEPPER] wellnesspakket.

Standaard tv-pakket met 24“ LED-tv.

De complete royale uitrusting van de 
CaraCompact EDITION [PEPPER]  
vindt je onder: 
weinsberg.com/edition-pepper

CaraView
INSIDE INFORMATIE



CaraLoft
Authentieke allrounder
De halfintegraal met het grootste laadvermo-
gen en de vele doordachte detailoplossingen.



  PERFECTE RISOTTO  
  OP ZOEK NAAR DE  

Eindelijk vrij, eindelijk weer erop uit! Anne en ik verheugen ons al 
lang op een paar daagjes ontspanning. Ons plan: in de CaraLoft 

naar de Ammersee en naar het voorland van de Alpen. Dat is niet 
zo ver weg en dus perfect voor een weekendje weg. Onderweg doe 
ik tegelijk een paar ideeën op voor mijn nieuwe outdoorkookboek.
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  MENS TE VERSTERKEN EN KOFFIE TE DRINKEN.  
  GEEN PLANNEN MAKEN ZONDER DE INWENDIGE  

Als kok heb ik zo mijn eisen wat betreft vakantiemaaltijden, al bij 
het ontbijt en ook wanneer we met de camper onderweg zijn. Als 
eerste hebben we een paar opkikkers nodig. Dankzij het 3-pitsfor-
nuis hoeven we daar niet lang op te wachten. Na nauwelijks drie 

minuten is het begin van de dag perfect!
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650 MEG / MF 600 MF550 MG 

De halfintegraal
met het grootste

laadvermogen.

2-4 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 597 – 699 cm

4 indelingenAuthentieke allrounder 
De CaraLoft overtuig met veel opbergruimte, doordachte details en hoge rijdynamiek, ook op onef-
fen terrein. Hij is de ideale camper voor iedereen die houdt van compact en comfortabel.



4
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CaraLoft74 Echte blikvanger: de optioneel verkrijgbare 17‘‘ WEINSBERG velgen.

1. Afvoerkranen voor de verswater-
tank.

2. Afvoerkranen voor de vuilwater-
tank

3. Toegang tot het vorstbeveiligings-
ventiel.

4. Beschermde elektra achter een 
centrale serviceklep.

Easy Travel Box: alle ser-
viceaansluitingen zijn ver-
enigd op één centrale plek.

Ontdekken
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  ONS OPBERGWONDER.  
  INPAKKEN MAAR!  

Strakke look: de achterbumper is geheel voorzien van LED-verlichting.
Ongelofelijk. Met de optioneel verkrijgbare Thule fietsdrager komen de fietsen comfortabel op de plaats van bestemming.

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

Voorzien van coffeïne zijn we klaar 
voor nieuwe avonturen. Eerste impuls: 
de omgeving verkennen. In stijl op de 

longboards. Naast alle kookspullen, de 
campingtafel en ettelijke sportattri-

buten is er voor hen voldoende ruimte 
aanwezig.



40 cm

10 cm

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

CaraLoft76 

  VOLGENDE ETAPPE  
  OP NAAR DE  

Slimme verstopplekken voor meer comfort. Onder het bed en onder de koelkast
bevindt zich extra ruimte voor bagage en dergelijke.

De kracht bewaren 
voor de sport. Het aan-
gename uitladen maakt 

het mogelijk.

Deze traptrede is echt handig - ook om je 
schoenen aan te trekken! Snel de fietsen van de 
drager gepakt en we gaan van start! Wij willen 

ons werkelijk uitputten voordat we de avond heel 
ontspannen uitluiden. Ook sportfanaten 

waarderen wooncomfort.

De inwendige mens versterken

De ruime achtergarage is perfect voor sportuitrusting en dergelijke. De geïntegre-
erde zijvakken zorgen voor orde. En nog meer opbergruimte! De lage laaddrempel 
maakt het inladen aangenaam eenvoudig.
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1. De hordeur houdt plaaggeesten 
buiten.

2. 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. Optioneel in het mediapakket 
verkrijgbaar.

3. De verwarming en de ventilatie in de 
woonruimte zijn heerlijk eenvoudig te 
bedienen met de Truma iNet controller.

4.  De spoelbak voor het toilet is afzon-
derlijk en gemakkelijk toegankelijk.

Zonwering in drie verschillende lengtes: De optioneel verkrijgbare luifel zorgt voor schaduw.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE



2
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CaraLoft78 

Slapen

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
caraloft

CaraView
INSIDE INFORMATIE

1. Opbergruimtes in de plafondkast zijn 
eenvoudig bereikbaar.

2. Van binnen en buiten toegankelijk - 
opbergruimte onder het bed

Oh la la! De 650MF indeling lonkt met een Frans bed.

De EvoPoreHRC matras 
zorgt voor een gezonde 

nachtrust en behoort tot 
de standaard uitrusting.
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  HEB IK SLAAP NODIG!  
  OOK ALS ACTIEVE OUTDOORFAN 

Anne en ik zijn echt uitgeput, maar heel tevreden. 
Samen nestelen we ons in het knusse bed. 

Ben ik even blij dat we zulke goede matrassen 
hebben. Outdoor is geniaal, maar zonder gezonde 

nachtrust verander ik in een brombeer.

In het interieur van de 650 MEG slaap je apart maar niet eenzaam.

Zorgt voor extra opbergruimte. De dinette laat zich omtoveren 
in een extra bed. Heel veel ruimte, ook in de plafondkasten.

Het tweepersoons dwarsbed van de 550 MEG biedt het 
volledige formaat ondanks de korte indeling.
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Het 3-pitsfornuis met glazen afdekplaat alsmede de 
roestvrijstalen spoelbak nodigen uit om te koken.

Het uitgebalanceerde interieurconcept no-
digt uit om te koken en te vertoeven.

Zijn grootte wat betreft ru-
imte toont de CaraLoft ook 
bij de dinette en de keuken.

Dinette en koken
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  KEUKENSPELEN BEGINNEN  
  LAAT DE  

Met de draaibare originele Fiat captainchair 
stoelen ontstaat een gemoedelijke zitgroep 
(verkrijgbaar in het Fiat-pakket).

Extra zitruimte op de lengtebank bij de 650 MF.

Zij geven ruimte en licht: de plafondkasten boven de dinette en hun 
LED-spots.

De tafel kun je verlen-
gen, in verschillende 

posities brengen en als 
extra werkblad gebrui-

ken in de keuken.Vandaag op het menu: iets hartigs uit de 
campingkeuken. Op het 3-pitsfornuis kun je 

perfect een Saltimbocca met risotto maken. De 
verlichting is zowel in de keuken als ook in de 
dinette geweldig - tenslotte moet het gerecht 

ook optisch tot zijn recht komen.
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1. In de spiegelkast van de 600 MF 
en de 650 MF kunnen toiletartikelen 
super worden opgeborgen.

2. De royale wastafel smelt consis-
tent samen met het design. 

3. Dankzij de douchedeur blijft de rest 
van de badkamer droog.

Badkamer in de 600 MF/ 650 MF

Opfrissen met bewegings-
vrijheid is gewoon leuker!

Badkamer
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  RUIMTE, OPBERGRUIMTE EN VERFRISSING  

  IN DE BADKAMER TELT HET WEZENLIJKE:  

  EEN WARME DOUCHE  
  LIEFHEBBER VAN OUTDOOR EN  

Badkamer in de 650 MEG

In het beekje afkoelen is heel leuk, maar om je daarin 
ook te wassen? Nee, bedankt! Dan gun ik mezelf 

liever een warme douche. Dat is na het vele sporten 
precies wat ik wil. Zeep, tandenborstel en dergelijke 
heb ik in de spiegelkast snel voor het grijpen. Maar 

eerst laat ik Anne voorgaan.

1. Compacte badkamer met verschuifbare 
wastafel in de 550 MG en 650 MEG

2. Lage instap van de douchebak voor 
bijzonder comfort

Compacte badkamer in de 550 MG
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  ALS DE NATUUR.  
  NIETS IS ZO INSPIREREND  

1. Draaibare wastafel.  
Naar behoeft te positioneren boven de dou-
che of het toilet.

2. Opbouwdeur KOMFORT met automoti-
ve sluitsysteem en 2 inklapbare kledinghaken.

3. Uitklapbaar werkblad. Creëert extra 
ruimte om dingen neer te leggen. 

4. Gemakkelijk toegankelijke be-
dieningselementen. Voor het Dometic 
keramische cassettetoilet met elektrische 
pomp.

5. Roestvrijstalen spoelbak. Groot 
genoeg om zelfs diepe pannen daarin te 
reinigen.

6. Opbergruimte in de achtergarage. Door de geïntegre-
erde vakken blijft er nog meer ruimte over voor bagage.

7. USB-oplaadwandcontact. Voor het opladen van smart-
phones, tablets en dergelijke.

8. Stoffen bekleding. Hierdoor ontstaat er achterin een 
behaaglijke sfeer.

OVERTUIGT
met doordachte details.

Highlights



550 MG 600 MF

650 MEG 650 MF
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AFGESTEMD
op jouw eisen.

* Tegen meerprijs beschikbaar

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN

Gevarieerd

Bekledingsstoffen



  WIJ RIJDEN DAARHEEN,  
  WAAR WE MAAR WILLEN  

Anderen doen aan island hoppping, wij maken een road cruiseWij 
cruisen met onze CaraSuite door de omgeving en kunnen zo heel 

eenvoudig overal naartoe rijden waar we maar willen. 

Onze cruiser is daarvoor geweldig, omdat we hierin zelfs geschei-
den ouder- en kinderkamers hebben en er is voldoende ruimte voor 

speelgoed. Zo past het!



CaraSuite
Handig formaat
De halfintegraal met hefbed en de 
grootste stahoogte.
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  ZO‘N ROAD CRUISE  
  ECHT COOL  

Ik wil de wildernis in, mijn broer wil naar 
het Playmobil – FunPark en papa wil ons 

absoluut het Ausseerland laten zien. Mama 
wil gewoon alleen maar mee. Hoe past 

dat allemaal in één vakantie? Easy! “In een 
CaraSuite past alles”, zegt mijn papa.



294 cm 279 cm

700 ME / MX 650 MF / MG 
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4-6 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 699 – 741 cm

4 indelingenHandig formaat
Zijn hoge box geeft de CaraSuite wel 15 centimeter extra voertuig- en stahoogte, wat ervoor zorgt dat 
het interieur zeer royaal lijkt. Overdag is het standaard hefbed veilig opgeborgen en ‚s avonds kan hij 
weer snel tevoorschijn worden getoverd, waardoor een knus slaapcomfort wordt gegarandeerd.

Met een stahoogte van tot wel 2,10 m biedt de 
CaraSuite de hoogste interieurhoogte in zijn klasse!



650 MG

CaraSuite90 

4 typen achtergarages bieden afhankelijk van de indeling veel ruimte voor 
reisbenodigdheden.

De geweldige look van het stylingpakket 2 maakt indruk met het expressieve dakraam en de stijlvolle voertuigbestickering.

Ontdekken
2,5 m3 ruimte. Dat is 
zelfs voldoende voor 

een fiets.
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  ZEGT PAPA 
  RONDDOLLEN VERBODEN!  

Peter en ik zouden heel graag eens willen ronddollen op ons hefbed, 
maar helaas is dat ding overdag meestal onder het dak opgeborgen. 

Waarom eigenlijk? 

Onze CaraSuite is zo ook hoog genoeg dat papa zijn hoofd niet stoot in 
het midden. Hij zou het toch in ieder goed moeten vinden dat we een 

paar optrekoefeningen aan de stang van het raam doen...

Rondom een typische WEINSBERG - ook de achterbumper die geheel is voorzien 
van LED-achterlichten verleent hem zijn karakteristieke design.

Het hefbed is 
standaard en verdwijnt 

onder het dak.

Van de voor- tot aan de achterkant heeft de CaraSuite ononderbroken de hoogste interieurhoogte 
onder de campers.
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De inwendige mens versterken

Door de geweldige stahoogte, de royale dinette en de hoogwaardige
belijning ontstaat er in de CaraSuite een echt behaaglijke sfeer.

1. Hoogwaardig afgewerkt paneel onder 
het hefbed.

2.  Het hefbed beschikt over geïntegre-
erde LED-spots. 

3. De royale plafondkasten bieden 
voldoende opbergruimte.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
INSIDE INFORMATIE

maximaal  
17

Kasten

maximaal 
17

Vakken

Afhankelijk van de indeling



190 cm 210 cm

130 cm
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  EIGEN KAMER  
  ONZE  

Door het handige neerlaatbare hefbed worden extra slaapplaatsen gewonnen.

Zeer handig: gewoon het hefbed omlaag klappen en je hebt al een tweede,  
behaaglijk ligoppervlak gecreëerd.

Met een hoogte van
60 cm is er in het hef-
bed voldoende ruimte 

om te slapen en te 
zitten.

Touch-LED-spotsVeiligheidsnet als bescherming tegen uitvallen in het bed achterin.

Ook wanneer ik het nooit zou toegeven, maar 
soms is mijn broer echt oké. Samen series ki-

jken gaat prima bovenin ons tweepersoonsbed. 
En papa en mama laten ons ook met rust –  
de geopende badkamerdeur sluit de gang en 

ons gezin heeft twee gescheiden kamers.  
Zo kunnen we later ook stiekem gamen...
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Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
carasuite

CaraView
INSIDE INFORMATIE

700 ME: Twee royale eenpersoonsbedden, die door de rolbedfunctie tot een tweepersoonsbed 
kunnen worden gecombineerd. De EvoPore HRC matrassen in serie zijn overal mee aan boord.

Opbergruimte met schuifdeur in de 700ME.
Plafondkast met hoogwaardige 
scharnieren.

Slapen



700 ME600 MG 700 MX600 MF
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  WAT BELANGRIJK IS  
  EINDELIJK ALLES MEE  

Alleen in de CaraSuite 
kunnen vier slaapmoge-
lijkheden en bedsoorten 

achterin worden
gekozen.

Bed achterin de 700 MX.

In de CaraSuite mocht ik al het speelgoed meenemen dat ik wilde, zonder dat ik te horen kreeg: 
“Daarvoor is er geen ruimte meer in de koffer!“ Dat echt wel super! Mein Lego Boost robot kan over 

de totale lengte van het bed rijden en er zijn geen lastige spleten waarin hij blijft hangen. Zelfs 
Peter mag er nog met zijn raceauto tussendoor rijden als hij mijn robot daarmee niet stoort.



97 cm
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Het unieke keukenconcept biedt veel meer ruimte om te koken en te werken.

Piazza del CaraSuite: de 
ruimte tussen het keukenblok 

en de koelkast is uniek.

Dinette en koken

Praktisch: 3-pitsfornuis en 
roestvrijstalen spoelbak in de keuken.
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  HELP ME LIEVER!  
  KIJK NIET ZO STOM,  

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

De 145 liter koelkast rondt 
het opbergaanbod af.

Door de lengtebank kunnen 
maximaal 6 personen een 

plekje vinden in de dinette.

Met het draaien van de optionele Fiat captainchair stoelen verandert de dinette in een gezellige plek.

Nee hè, waarom staat mijn kleine broertje nu zo stom te kijken in 
plaats van iets te doen? Onze keuken is groot genoeg voor twee 
personen! Op de bar hangen en niks doen...koelkast open, pannen 

eruit halen, groente snijden, macaroni opzetten - kom op, doe wat! 
Papa staat achter mij op onze ‚Piazza‘ (zo noemt hij de plek tussen de 

keuken en de dinette en houdt de boel in de gaten.
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1. Douche en toilet met wastafel zijn 
ruimtelijk van elkaar gescheiden zodat 
deze door twee personen tegelijkertijd 
kunnen worden benut.

2. Door de afdekking van de douchbak 
ontstaat er nog meer woonruimte.

3. Comfortabele instap dankzij de lage 
ingang van de douchebak.

4. De badkamer in de CaraSuite biedt 
een handige spiegelkast en veel 
schappen.

Badkamer

Badkamer in de 650 MG / 
700 ME / 700 MX
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  NATMAKEN NIET  
  DOLLEN OKÉ,  

Alles nat! Dat krijg ik ervan wanneer 
ik samen met mijnbroer de badka-

mer deel. De volgende keer poets ik 
mijn tanden in de douche, daar kan 
ik namelijk de deur dichtdoen. In de 
badkamer zijn er veel vakken, daar 

heb ik alles bij de hand, dat pak ik en 
weg ben ik...

1. Een gecombineerde badkamer is 
te vinden in de indeling 650 MF. Het 
Dometic keramische cassettetoilet 
met elektrische pomp is standaard in 
alle modellen ingebouwd.

2. Handige wand- en plafondhouder 
voor de douchekop zijn standaard mee 
aan boord.

Badkamer in de 650 MF
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  OOK EEN KEER KOKEN  
  NU MAG PAPA  

OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Verlichting. De indirecte verlichting 
aan de kasten creëert een warme sfeer.

2. Nieuwe exterieur-bestickering. 
Hierdoor straalt de CaraSuite een nieuwe 
coole look uit.

3. Standaard met hefbed. Gewoon 
naar onderen klappen en reeds zijn er 
extra slaapplekken gecreëerd.

4. Veiligheidsnet voor het hefbed. 
Zorgt voor veiligheid, ook bij allerkleins-
ten. 

5. Schap in leer. Gemakkelijk toegankeli-
jke opbergruimte in coole lederlook.

6. Tv-pakket 21,5“. Met HD-tuner en houder in het slaapgedeelte 
om te relaxen en te ontspannen. Optioneel ook verkrijgbaar in 24".

7. Easy Travel Box. Alle serviceaansluitingen zijn verenigd op één 
centrale plek.

8. Unieke indeling. Zorgt voor voldoende ruimte voor het hele 
gezin.

Highlights



650 MF 650 MG

700 ME 700 MX
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Gevarieerd

AFGESTEMD
op jouw eisen.

* Tegen meerprijs beschikbaar

Bekledingsstoffen

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN



  - EEN BEETJE VREEMD, NIETWAAR? ABSOLUUT!  

  WIJ MET Z‘N VIEREN ONDERWEG IN EEN TIJDREISCAMPER,  
  OM STENEN TE BIKKEN  

Onze CaraHome als tijdreis-expeditievoertuig heeft alles, wat wij 
voor onze ontdekkingsreis nodig hebben. Met Sarah, Tobias en Paula 
vertrek ik naar het Altmühltal in Beieren. Als liefhebber van stenen 
en verzamelaar van fossielen zijn wij hier in het land van herkomst 

van de zogenaamde oervogel Archeaeopteryx, in het paradijs.

Sarah is niet heel erg geïnteresseerd in stenen, maar ze vindt het fijn 
dat onze ontdekkingsreizen ons gezin hechter maken. En ze is graag 
‚on tour‘ - altijd maar op dezelfde plek blijven wordt al gauw saai.



CaraHome
Mobiel gezinsverblijf
De gezinsvriendelijk alkoof met 
uitzonderlijk ruimteaanbod.
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  HA, IK HAD TOCH GELIJK!  
  DE STEENGROEVE IS HELEMAAL HET EINDE!  

Sarah hield het niet voor mogelijk, maar de kinderen vinden het echt leuk om met 
hamer en beitel de lagen steen te bewerken.

Alleen de rit naar de ‚opgraving‘ is al een attractie op zich. Gelukkig hebben wij de 
achterruitrijcamera als speciale uitvoering - natuurlijk alleen omdat ik Sarah ook af 

en toe achter het stuur laat. Het zweet breekt mij nooit uit bij het inparkeren...
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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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Veel ruimte in jouw
CaraHome.

Mobiel gezinsverblijf
Met zijn alkoof en de doordachte indeling biedt de CaraHome voldoende ruimte voor mooie 
reisbelevenissen. Afhankelijk van de indeling biedt het verblijf tussen 4 en 6 slaapplaatsen.

4-6 slaapplaatsen

4 – 6 zitplaatsen

Totale lengte: 597 – 741 cm

3 indelingen
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  EN IK MAG ALLE  
  SPULLEN WEER EEN PLEKJE GEVEN.  

Het optionele stylingpakket 
Peugeot garandeert een geweldige 
look en reizen in stijl.

Mijn lieve vrouw, je moet niet klagen - onze CaraHome 
heeft een enorme achtergarage. Daar bergen wij al 

onze blootgelegde schatten in op. Goed opgeborgen en 
vastgemaakt, zodat er niets kan verschuiven.

Ons tijdreiscamper is beslist één van de coolste, han-
digste en ruimste ooit!

CaraHome 700 DG

Het dakraam in de alkoof zorgt voor frisse lucht in het slaapgede-
elte terwijl hij aan de buitenkant zorgt voor een stijlvolle look.

Geweldige optie: 
inklapbaar bed 

in de alkoof voor 
nog meer ruimte.

Ontdekken
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Ruime achterga-
rage: daar past 

zelfs een fiets in.

De nieuwe achterlichten en achterbumper zijn net zo handig als de Thule fietsdrager, die geschikt is voor maximaal 3 fietsten.

550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

700 DG 
3,45 m3
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De inwendige mens versterken

De alkoof met dakraam met insectenhor en verduisteringsrolgordijn biedt een 
uitzonderlijk ruimtelijk gevoel en een atmosfeer met veel lichtinval.

maximaal  
14 

Kasten

maximaal 
15

Vakken

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
carahome

CaraView
INSIDE INFORMATIE

1. Plafondkasten met hoogwaardige 
scharnieren.

2. Extra opbergruimte in de bedtrede.

3. De geïntegreerde kledingkast biedt 
voldoende ruimte.

Afhankelijk van de indeling
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  GROTE KNUSSE OASE VAN RUST  
  VOOR NIEUWSGIERIGE ONTDEKKERS.  
Het is maar zelden dat ik onze twee kinderen zo vredig 
heb meegemaakt: Beide liggen ze, ieder met een boek 
in de hand, in de alkoof te luieren. Met een boek! De 
beide extra USB-wandcontacten laden namelijk net 

hun telefoons op. In de alkoof hebben ze ook voldoende 
ruimte, zodat ze geen ruzie hoeven te maken omdat de 

een de ander in de weg zit.

Alkoof. 
Gezellige slaapplaats met optionele 
verwarming. Overdag met veel lichtin-
val, ‚s nachts geniaal verlicht.

Dat een sierlijke vrouw zoveel ruimte in kan nemen. Sarah 
houdt van het tweepersoonsbed op de ‚eerste etage‘.
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Slapen

Bij het royale tweepersoonsbed zorgt de standaard EvoPore lichte matras voor een 
gezonde en behaaglijke nachtrust in de 550 MG en 700 DG.
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   HELEMAAL NIET MOE (GAAP)!  
  IK BEN NOG 

Max. 6 personen 
vinden een plekje 

om te slapen.

De kinderen te laten slapen, is echt een 
taak op zich. Maar goed dat ze in het 

stapelbed achterin gescheiden liggen...
Paula mag ‚s avonds nog wat langer lezen, 

dan is het individueel instelbare bedlampje 
een echt succes! En wanneer Tobias niet stopt 

met het irriteren van Paula, bouw ik morgen de 
dinette om in een bed voor hem alleen!

In een handomdraai wordt de dinette tot een extra slaapplaats.

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

Boven elkaar in plaats van naast elkaar rusten in het 
stapelbed van de 600 DKG.



165 cm145 cm150 cm
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Flexibel tot groot: 
elke indeling heeft 
zijn eigen dinette.

Slijtvaste stoffen en behaaglijk zitcomfort voor ontspannen samenzijn.

Tijdens het eten zekert de bekerhouder 
het drinken - hoera! 

Hoewel de robuuste stoffen van de 
dinette gemakkelijk kunnen worden 

afgeveegd, hoeven we dit natuurlijk niet 
per se te testen.

Dinette en koken

550 MG 700 DG 600 DKG
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  KOKEN IS  
  MANNENWERK - OMDAT MIJN  

  SPIEGELEI PERFECT IS!  

Ben ik even blij dat mijn CaraHome een 3-pitsfornuis heeft - zo 
kook ik gemakkelijk voor iedereen tegelijkertijd. Ook zoonlief is 
helemaal in zijn element achter het gasfornuis. Hoezo hebben 
mannen veel ruimte nodig bij het koken, ik red dat gemakkelijk, 
ook in kleine ruimtes. Voor de sla en dergelijke zijn onze dames 

verantwoordelijk...

Chique en ruime plafondkasten.

Behaaglijkheidsfactor ambianceverlichting - het aangename licht-
concept zorgt voor de juiste sfeer. Het werkbladverlengstuk biedt 
bovendien voldoende ruimte om samen te koken.

Keukenlade met softclose-functie 
en praktische onderverdelingen. Open de deuren naar de grote opbergruimte!

Koelkast 
190 liter  

optioneel  
600 DKG, 700 DG

Koelkast
106 liter  

serie  
550 MG, 600 DKG, 

700 DG
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  ALLEEN OMDAT JE STENEN BIKT  

  HOEFT JE VROUW ER TOCH NIET  
  ZO UIT TE ZIEN!  

Badkamer

Een opgestoken kapsel is niet no-
dig in de vakantie, maar een beetje 
stijl moet kunnen, vindt Sarah. In 
de badkamer van onze CaraHome 
voelt ze zich duidelijk prettig: hier 
vindt ze alles voor de entree in de 
‚geciviliseerde wereld‘. Wij tijdrei-
zigers zien de badkamer eerder als 

‚ontsmettingscapsule‘.

De houtlook slaat een goed figuur in de badkamer, de spiegelkast biedt 
opbergruimte voor snel bereikbare benodigdheden en het standaard 
Dometic keramische cassettetoilet rond het aanbod af.
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1. Douchekop met aangename  
waterstraal.

2. De armatuur is elegant en  
onderhoudsvriendelijk tegelijk.

3. Lage instap van de douchebak.

4. Handig handdoekenhouder.

Verschuifbare  
wastafel voor veel
bewegingsvrijheid.

Alles erin wat je 
voor een  

ontdekkingsreis 
nodig hebt!

Badkamer in de 700 DG
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  HET VOLGENDE AVONTUUR AL TE WACHTEN  
  HEY, DAARGINDS STAAT ONS  

Highlights

OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Ruime achtergarage. Via de buitenklep 
en vanuit de woonruimte toegankelijk.

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

3. Afgeronde randen. Aan de robuuste 
werkbladen zul je je beslist niet stoten. 

4. Centraal geplaatst  
bedieningspaneel.  
Eén blik is genoeg om de waterstand, de 
elektrische voorzieningen en de verwarming 
te controleren.

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

6. Ergonomische handgrepen. De grepen aan kasten en 
laden zijn ware kunstwerken.

7. Gescheiden gaskasten. Van de woonruimte geïsoleerd, 
met eigen toegang.

8. Easy Travel Box. Alle serviceaansluitingen zijn verenigd op 
één centrale plek.



550 MG 600 DKG 700 DG
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AFGESTEMD
op jouw eisen.

Gevarieerd

Bekledingsstoffen

* Tegen meerprijs beschikbaar

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN



CaraCore
Stijlbewuste trendsetter
De integraalcamper met soevereine 
uitrusting en presentatie



  VAN WEINSBERG  
  DE EERSTE INTEGRAALCAMPER  

Wij stelden van het begin af aan uiterst hoge eisen aan de 
ontwikkeling van de CaraCore. Wij wilden niets minder dan een 

meesterstuk creëren dat het WEINSBERG-portfolio perfect 
afrondt. Met uitstekende kwaliteit en opvallend design. Een 

indrukwekkend samenspel van ruimtelijk gevoel, hoogwaardige 
materialen en buitengewoon rijcomfort. Een integraalcamper 

met alle voor het model specifieke voordelen, maar met de typi-
sche WEINSBERG-genen. Gewoon absoluut ‚State of the Art‘, van 

het uiterlijk tot aan de prijs-kwaliteitsverhouding.
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  OVER ALLES NAGEDACHT.  
  TOT IN HET KLEINSTE DETAIL  

De CaraCore is de optelsom van zeer, zeer 
veel ervaring en consequent ontwerpen. De 

integraalcamper behoort tot de meest  
luxueuze constructies. Bij WEINSBERG 

besteden wij veel aandacht aan de details. 
Wij houden van kwaliteit en dat is precies 

wat onze klanten waarderen.
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4–5 slaapplaatsen

4 zitplaatsen

Totale lengte: 699 – 741 cm

3 indelingenStijlbewuste trendsetter. 
Een stijlbewuste trendsetter, die van understatement houdt en zich daarmee kenbaar maakt. Op kundige 
wijze combineert hij nut met design. Dynamiek en hoogwaardigheid zitten hem in het bloed. 100% krachtige 
verschijning, 100% WEINSBERG DNA.

Na intensieve ontwikkeling
is de eerste integraalcamper 
van WEINSBERG een feit. En 

tegelijk een soeverein  
stijlicoon.
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  VERBAAST JE.  
  ZIJN AANBLIK  

Ontdekken

In de loop der jaren ontwikkel je een bepaald gevoel voor het nog wat vaster draaien van elke stelschroef. 
Hoe je het laatste beetje eruit perst om net dat beoogde effect te behalen. Onze ervaring komt in de 

CaraCore volledig tot uiting. Wat betreft het design hebben wij de lat bewust hoog gelegd: eigenzinnig, 
karakteristiek, herkenbaar en krachtig. Dit wordt zichtbaar in de strakke lijnen, duidelijke randen en de 

spannende oppervlakken. Een woondroom om in te rijden en typisch WEINSBERG.

Accenten in zwart op een witte ondergrond plaatsen highlights op de 
duidelijk vormgegeven voorkant.

Standaard in 700 mm breedte bij alle 
indelingen: de opbouwdeur Comfort 
met automotive sluitsysteem.

De eerste WEINSBERG met doorlopende zijwandschorten. In het optionele stylingpakket onderstrepen zwart glanzende 
applicaties een sportieve en stijlvolle verschijning.
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De radiatorgrille en de omlijstingen van de lampen in edel 
hoogglanzend zwart vormen een optische blikvanger.

Dynamisch. De zijwandschorten met 
zwarte inzetstukken en de bestuurd-
ersdeur met elektrische opstap.

De nieuwe achterbumper is geheel voorzien van ledlampen en de optionele 17”
WEINSBERG aluminium velgen zorgen voor een markant en dynamisch design.

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
caracore-exterieur
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  KLASSE APART.  
  DEFINITIEF EEN  

De inwendige mens versterken

Door de nieuwe ontwikkeling hadden 
wij de mogelijkheid om geheel nieuwe 

wegen in te slaan. Tegelijkertijd konden 
wij op bewezen kwaliteit terugvallen. 
Voor ons vormt de CaraCore eigenlijk 

de maatstaf voor een nieuwe voertuig-
klasse - de verbeterde TI met hefbed. 
Wendbaar als een TI en ruimte als in 

een integraalcamper.

Duurzame volledig in LED uitgevoerde achteruitrijlampen 
met WEINSBERG-signet voor goede herkenbaarheid en 
veiligheid.

Sterk wat betreft verlichting en look: de volledig in LED uitgevoerde koplampen in het Cube-design.

De optionele uittrekbare gasfleshouder in de gaskast maakt  
de bediening uiterst comfortabel.650 MEG / 700 MEG)

Met het geïntegreerde head-up display blijft de blik van de  
bestuurder op de weg gericht. Optioneel verkrijgbaar in  
het Mediapakket.
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Indrukwekkende belijning: de royale panoramavoorruit zorgt voor perfect  
zicht rondom en meer veiligheid op de weg.

Dat is een statement:
standaard met hefbed voor 

extra reiscomfort.
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Dinette

Ware grootte. Het ruimtelijke gevoel is absoluut groots en wordt ondersteund door de elegante dwarsnerven van de meubels.

Perfect ge-
plaatst. Het 24” 
inch LED screen 
in het optione-

le tv-pakket.

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

Elegante plafondkasten met veel opbergruimte, 
geïntegreerde vibratierand, de WEINSBERG 
meubelgreep en luiken met tactiel oppervlak.
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   BERUST OP PRECISIE.  
  BAANBREKEND DESIGN  

Voor iedereen in het team was het speciaal om aan de CaraCore te 
werken. Ieder van ons heeft zijn kennis en vaardigheden voor 100% 

ingezet.Dit indrukwekkend mooie design stap voor stap tot leven te 
wekken... Een onbeschrijflijk gevoel!

De hoogwaardige stoelen in de bestuurderscabine garanderen optimaal reiscomfort.

Met hun contouren smelten de 
ergonomische en draaibare  

stoelen harmonisch samen met 
het interieur.

De zijdelingse zitbank en de uitklapbare stoel in de 700 MEG
zijn klaar voor gemoedelijk uurtjes.
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  ZOVER HET OOG REIKT.  
  OPEN ZICHTLIJNEN,  

Koken
De volledig geïntegreerde opbouw maakt een 

geheel nieuw ruimtelijk gevoel in zijn klasse mogelijk. 
De open zichtlijn voert het oog kalm door het voertuig 

en met de vloeiende overgang ontstaat er een 
unieke ambiance.

Reusachtig. Het unieke ruimtelijke gevoel ontstaat door de open zichtlijnen  
met vloeiende overgang tussen woongedeelte en bestuurderscabine.
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Grandioos duo.  
Verschillende keukenconcepten, 

afhankelijk van de indeling.

Meer informatie 
onder: 
weinsberg.com/ 
caracore

CaraView
INSIDE INFORMATIE

Pure schoonheid. Het keukenblok
is een toonbeeld van esthetiek.

Grandioos. Slim Tower koelkast
met een volume van 142 liter
en standaard AES-functie.

Stil. Ruime laden met Soft-Close-functie.

Eenvoudig perfect. 3-pitsfornuis met glazen afdekplaat. Kenmerkend. Het karakteristieke WEINSBERG element.
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  GROTE GEZINNEN.  
  RUIMTE VOOR HELE  

Slapen

Dat de CaraCore de WEINSBERG-waar-
den in zich draagt, was van het begin 
af aan duidelijk. Hierbij horen gezins-
vriendelijkheid en bruikbaarheid. Het 
bijzondere in de CaraCore: het hefbed 

bevindt zich boven de bestuurderscabi-
ne en wordt gewoon omlaag bewogen 

wanneer hier behoefte aan is.

1. Ruime plafondkasten in nieuwe look.

2. Praktische LED-spots voor licht op de 
juiste plek.

Het standaard hefbed smelt elegant samen in het interieurconcept. Wanneer het hefbed 
is opgehaald vindt je hieronder voldoende ruimte om in de dinette te zitten.



???
131 

Hoogwaardige ambiance met Touch-LED ook in 
het hefbed.

Veel plaats in een ruimte bij
neergelaten hefbed.

Wanneer het hefbed is neergelaten ontstaat er een knusse slaapplaats voor twee personen.

Fraai gevormde bovenkasten  
met royale opbergmogelijkheden.
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  VOOR GEWELDIGE REISDROMEN.  
  GROTE LIGOPPERVLAKKEN  

Slapen

Comfortzone. Het slaapgedeelte in de 650 MEG en 700 MEG met 2 m lange eenpersoons  
lengtebedden. Perfect design tot in het kleinste detail: bovenkasten met exclusieve WEINSBERG 
handgrepen en Soft-Touch-LED.

Het slaapcomfort mag natuurlijk niet 
tekort komen, daarom hebben wij bedden 
ingebouwd met een lengte van meer dan 

twee meter. Dat zich hieronder een enorme 
achtergarage bevindt, vermoedt bij de aan-

blik waarschijnlijk niemand.

Opvouwbaar. De stoffen kledingkast 
is optioneel verkrijgbaar.
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Wandlampen voor optimale verlichting  
in het slaapgedeelte.

Intelligente opbergoplossingen waar  
je maar kijkt.

Duidelijke vormentaal, ook bij de met leer 
beklede zijelementen met stoffen netten.

Blijven liggen. In het Franse bed van de 650MF met EvoPoreHRC matras en opbergruimte onder het bed.

Fantastisch. Van de dinette kan een extra slaapplaats worden gemaakt.

Het achterste gedeelte 
wordt gekenmerkt door 

krachtige designaccenten.



CaraCore134 
Deuren naar het slaap- en woongedeelte sluiten, en gelijk ontstaat er in de 700 MEG 
een grote badkamer.

Stijlvol design met strakke lijnen in de grootste badkamer in zijn klasse (700 MEG).

Badkamer

Badkamer in de 700 MEG / 650 MEG
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  IN DE BADKAMER.  
  NOMEN EST OMEN  

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

Spiegelkast met fraai gevormde LED-lampen.

In de badkamer is ruimte het belangrijkste thema, dus hebben 
wij voor de CaraCore de grootste badkamer in zijn klasse ont-
wikkeld. De karakteristieke vormtaal zet zich ook hier voort: 

strakke lijnen, duidelijk en zonder versieringen.

Badkamer in de 
650 MF

Ruime douche om je prettig te voelen in de badkamer  
van de 700 MEG.
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CaraCore136 

  ELK DETAIL IS EEN  
  KLEIN MEESTERWERK OP ZICH.  

Highlights

OVERTUIGT
met doordachte details.

1. Volledig in LED uitgevoerde  
schijnwerpers. De nieuwste technologie, 
het beste zicht en veiligheid dankzij de  
marktante karakteristieke lampen.

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

3. Handmatige of elektrische verduis-
tering van de voorzijde. Creëert privacy op 
de staanplaats tijdens de nacht.

4. Opbouwdeur KOMFORT in 700 mm 
breedte. Met automotive sluitsysteem, dub-
bele afdichting en inklapbare kledinghaken.

5. Open zichtlijnen. De volledig geïntegre-
erde opbouw biedt een geweldig ruimtelijk 
gevoel en veel ruimte om in te vertoeven.

6. Easy-Travel-Box. Hier zijn alle belangrijke serviceaansluitin-
gen centraal op één plek gecombineerd.

7. Elektrisch opstap. Zodat de bestuurder comfortabel in 
kan stappen.

8. Grootste badkamer in zijn klasse. Biedt voldoende 
ruimte voor maximaal drie personen. (700 MEG)
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AFGESTEMD
op jouw eisen.

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

TURIN

Bekledingsstoffen

Gevarieerd
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NIEUW

Gevarieerd

OPWEG NA AR HET PLEZIER 
De WEINSBERG-camperdeuren met veel functies.

in 600 mm en 700 mm breedte verkrijgbaar (indelingsafhankelijk)

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV

*  Standaard 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Optioneel 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Optioneel 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

UITRUSTING KOMFORT * PREMIUM * EXKLUSIV *

met raam incl. verduistering • •
Meervoudige vergrendeling • •
Slagregenafdichting (dubbele afdichting) • • •
Automotive sluitmechanisme • • •
2 kledinghaken, vast • • 
2 kledinghaken, inklapbaar • • •
Openingsbegrenzer met gasdrukveer • •
Parapluvak • •
Verborgen scharnieren • •
Multifunctionele tas • •
Centrale vergrendeling •
Coming Home verlichting •

Nieuwe sleutels, nieuwe handgrepen en 
sloten aan de buitenkant voor  

opbouwdeuren en servicekleppen.

Ramen met plissé Uitklapbare kledinghaken.

Vergrendeling binnen met 
weergave

Parapluhouder
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VOOR ELKE 

WEINSBERG 
OPTIONEEL 

VERKRIJGBAAR

NIEUW

DE NIEUWE WEINSBERG ALUMINIUM VELGEN. 
 in exclusief WEINSBERG design

1. Antraciet gelakte 17" aluminium velgen 
inclusief banden in exclusief WEINSBERG 
design (235/60R17)

2. 17" aluminium velgen gepolijst in mat 
zwart, inclusief banden in exclusief  
WEINSBERG design (235/60R17)

GEPOLIJST IN MAT ZWARTANTRACIET GELAKT

1 2

Pakket bestaat uit: 2 decoratieve kussens, 2 slaapkussens, 2 
knuffeldekens en een tafelloper.

MAGNOLIA

EARTH

PEACH

STONE

AQUA AVOCADO

COZ Y HOME DESIGNPAKKET TEN.
Kleur bekennen of je discreet op de achtergrond houden -  

met COZY HOME kies jij hoe je wilt decoreren.
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NIEUW

NIEUW
ONDERDELEN VAN 

HET MEDIA 

PAKKET

Truma-iNet-systeem:   
verwarming en gasvoorraad per app*  

Met het handige Truma-iNet-systeem inclusief Truma-app kun je de 
verwarming en airco in je mobiele woning vanaf elke plaats bedienen 
en controleren. Hoe veel gas is er nog aan boord? De digitale gasni-
veaumeter toont het je op jouw smartphone of tablet.

Pioneer NavGate Evo:* 

  Europa-navigatie speciaal voor campers in 44 landen
  5600 camperplaatsen uit de camper boordatlas
  Veilige smartphonebediening met spraakbesturing,
  7“-multitouch-display
  Geïntegreerde DAB+-ontvanger
 Inclusief 3 jaar kaartupdate

VerwarmingssystemenGasvoorziening

Pioneer head-up display:*  

Het geintegreerde head-up display zorgt voor nog meer veilig-
heid. 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.

* Componenten optioneel verkrijgbaar

INTELLIGENTE APPARARATEN, MAXIMAAL COMFORT

Waterfiltersysteem ‚BWT - BESTCAMP‘

Doelmatige waterfilters met ultrafiltratie membraan, dat wat be-
treft hygiëne geen wens onvervuld laat. Verwijdert zeer effectief 
micro-organismen uit het water. Met de BWT bestcamp kan volledig 
zonder het gebruik van chemicaliën hygiënisch onberispelijk water 
worden geproduceerd. De BWT bestcamp hoge capaciteit filtersys-
temen voor campers en CUV‘s van WEINSBERG zijn wereldwijd be-
schikbaar via gespecialiseerde partners. Want alleen wanneer elke 
6 maanden de filtersystemen worden vervangen, wordt de hoogste 
waterkwaliteit en een veilige watervoorziening gewaarborgd.

Voor bijzonder eenvoudige installatie 
zonder gereedschap zorgt een 8 mm ‚John 
Guest‘ steekverbinding - met watervoorzi-
ening zelfs zonder vervangend filter. 
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NIEUWNIEUW

* Componenten optioneel verkrijgbaar

3. Campingtafel Accordeon 100 x 68 cm van Dukdalf met weerbes-
tendig tafelblad van Sevelit. In hoogte verstelbaar: 57 - 74 cm, Materiaal: 
staal, belastbaar tot: 50 kg. 
Artikel nr. 651/021 | € 82,90

4. Bolderwagen met 10 cm brede, geprofileerde banden en een draag-
kracht van tot wel 75 kg. Afmetingen: 131 x 60 x 98 cm, gewicht: 11,9 kg 
Artikel nr. 51 011 | € 139,00

5. Vier mokken met oor van hoogwaardig Resylin. Met antislipsysteem. 
Artikel nr. 651/024 | € 19,90 Let op: genoemde prijzen zijn Duitse prijzen in euro 

incl. 19% btw

ALLES WAT JE VAKANTIE  
NOG MOOIER M A AKT

1. Drinkfles 800 ml Classic Sport van roestvrij staal. Eenvoudig 
te reinigen. Inhoud 800 ml, afmetingen: 7x 25 cm, gewicht: 256 g 
Artikel nr. 651/023 | € 29,90

2. Campingstoel van ronde aluminium buizen, 8-voudig verstelba-
re, 76 cm hoge rugleuning, belastbaar tot: 100 kg, Frame: aluminium 
Artikel nr. 651/022 | € 79,95

WEINSBERG - gezinsvriendelijk, praktijkgericht en voordelig. Net als bij uw WEINSBERG voertuig, voldoet de  
WEINSBERG-collectie aan elke eis. Verkrijgbaar bij uw WEINSBERG-dealer of online via shop.weinsberg.com.

GA-Actuation e.hit  
geïntegreerde achterdrager*:

Elektrisch uitschuifbaar, met een draagkracht met voldoende 
hoogte en gecombineerd met een afneembare trekhaak. Hierdoor 
is de achterdrager extreem praktisch. Met een druk op de knop 
worden twee zwenkarmen uitgeschoven en zodra het accessoire 
(basis met inklapbare LED-achterlichten) erop wordt geschoven, 
is de elektra direct verbonden met de camper.

VELOCATE GPS-tracker:   
meer veiligheid voor jouw WEINSBERG*

Het innovatieve GPS-plaatsbepalingsysteem van Velocate on-
dersteunt dankzij de innovatieve app-bediening en stil alarm-mo-
dus bij het opsporen van de camper en CUV wanneer deze worden 
gestolen. De sterke, zelfvoorzienende gebruiksduur van tot wel 3 
maanden zonder stroomaansluiting laat geen wens onvervuld.
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Nu ook in 
het buiten-

land te huur.

U wilt een recreatief voertuig kopen, maar 
wilt graag vooraf testen of deze werkelijk 
bij u past? Dan is het aanbod van RENT 
AND TRAVEL precies de juiste oplossing 
voor u. Zoek uw favoriete indeling gemak-
kelijk online of in het reisbureau. Samen 
met een over heel Duitsland verdeeld 
netwerk van meer dan 150 verhuursta-
tions met meer dan 1650 huurvoertuigen 

en meer dan 360 partnerreisbureaus on-
dersteunt RENT AND TRAVEL u bij uw 
keuze voor het juiste voertuig. Profiteer 
bovendien van het grote dienstenport-
folie zoals routevoorstellen en talrijke 
samenwerkingsverbanden met campings 
& staanplaatsen. Veel plezier met het in 
praktijk testen van uw vakantie!

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

EERST TESTEN, DAN KOPEN…

In meer dan 150 verhuurstations 
staan meer dan 1.650 
verhuurvoertuigen gereed.

Online te boeken op  
www.rentandtravel.de of via onze 
360 partnerreisbureaus.

REISLUST ZIT IN DE FAMILIE 
Plezier en veiligheid voor de kleintjes.

Samen belevenissen delen met je dierbaren - 
wat is er nou mooier? Alleen al daarom zijn alle  
indelingen van de WEINSBERG-camper en -cara-
vans gericht op comfortabel reizen met het hele 
gezin. CaraKids zet hierbij nog de puntjes op de 
i en oriënteert zich heel bewust op de wensen 
en behoeften van de jongste passagiers. Daarvan 

profiteert tenslotte iedereen: de volwassenen 
genieten van de zekerheid dat hun dierbaren aan 
boord veilig zijn. En de kinderen genieten van de 
mogelijkheden die op hun leeftijd zijn afgestemd 
om hun fantasie en energie de vrije loop te laten. 
Klinkt als heel veel plezier? Dat klopt!

www.weinsberg.com/carakids

Ontdek alle verhuurstations op www.rentandtravel.de



  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

@halloleben
  NINA EN FELIX  

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

Het #teamWEINSBERG  

schrijft reisverslagen en deelt 

ze met de community. Die  

indrukken kunnen zich  

laten zien!

Sharing is caring: Wat heb jij 

ontdekt tijdens jouw reizen 

met een WEINSBERG? Bij 

#teamWEINSBERG is  

iedereen welkom!

We zijn zomaar wat gaan rijden met de CaraCompact.  
Het rijgevoel is ongekend en hetzelfde geld voor de ruimte. 

 Het is gewoon geweldig om deel uit te maken van  
#teamWEINSBERG!

Verkrijgbaar onder 
shop.weinsberg.com

Als lid van #teamWEINSBERG  
waren we met de CaraTour onder-

weg in Duitsland, Oostenrijk,  
Zuid-Tirol, Italië en Slovenië en  

hebben we van elk moment  
genoten. Wij verheugen ons nu al 

op de volgende keer.

Met de CaraLoft heeft hij ons naar de Ammersee en 
naar het voorland van de Alpen gebracht, om te  

sporten en om inspiratie op te doen voor het  
volgende kookboek. Dat de reis mooi was, is een  

understatement. #teamWEINSBERG rockt!



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

Onze caravans  
vind je in onze  WEINSBERG-caravancatalogus!

R08116562NL

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

Bezoek ons op 
social media en in 
onze fanshop!

De gegevens over leveringsomvang, afmetingen en gewichten alsmede uitstraling komen overeen met de kennis op het moment van ter perse gaan (07/2019). 
Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na afsluiting van de overeenkomst blijven technische 
wijzigingen qua constructie voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen en voor de klant redelijk zijn. Geringe kleur- en kwaliteitsverschillen 
zijn eveneens - ook na afsluiting van de overeenkomst - voorbehouden voor zover deze materiaalafhankelijk niet kunnen worden vermeden (bijv. kleurverschillen 
van maximaal circa 2,0 delta E tussen lak op carrossieriepanelen en lak op GFK/kunststof) en voor de klant redelijk zijn. Afbeeldingen tonen gedeeltelijk speciale 
uitvoeringen, die tegen een meerprijs kunnen worden geleverd uitrustingskenmerken van prototypen/studies, die niet overeenkomen met de seriestand en in 
afzonderlijke gevallen ook niet als speciale uitvoering beschikbaar zullen worden. Kleurverschillen zijn druktechnisch mogelijk. Laat u daarom vóór de aanschaf 
van een voertuig door een merkdealer uitvoerig over de huidige stand van de standaarduitrustingen informeren. De in de catalogus afgebeelde decoratie wordt 
niet meegeleverd. Let ook op de opmerkingen in de actuele prijslijst, vooral over gewichten, laadvermogens en toleranties. Herdruk, ook gedeeltelijk, is alleen 
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Knaus Tabbert GmbH toegestaan. De illustraties met afmetingen in onze catalogi zijn niet-bindende waarden. 
De vermelde afmetingen zijn slechts benaderde waarden en uitsluitend bedoeld ter algemene informatie; zij vertegenwoordigen geen gegarandeerde maten. 
Voor exacte afmetingen, neem contact op met een van onze erkende WEINSBERG dealers. Drukfouten en vergissingen voorbehouden.
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