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PÅ VEJ

CAMPINGVOGN    CaraOne  /  CaraTwo  /  CaraOne   ICE 
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DIN FERIE!
OPLEV NYE SIDER.



Med WEINSBERG bliver hvert øjeblik på din ferie en oplevelse. Fra afgang til hjemkomst er
det er din trofaste følgesvend til alle eventyr – perfekt tilpasset dine individuelle behov og krav.
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CaraOne
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

Udenfor føler du dig hjemme, under-

vejs opdager du nye sider af dig og din 

WEINSBERG. Det er ligegyldigt, om

du er på vej med en CaraOne, Ca-

raTwo eller CaraOne [ICE]: Vi deler 

din lidenskab og følger dig med gen-

nemtænkte detaljer. Og du føler det 

hver dag i din ferie.

Bliv en del af 

LEDER 

Din ferie!
Oplev nye sider.

Dit fritidshus i ferien 
CaraOner er lavet til en ting: Ferie. 
Med sin gode rumudnyttelse, om-
fangsrige udstyr og smarte detaljer 
kan du forvente maksimal komfort i 
ægte WEINSBERG kvalitet. 

www.weinsberg.com/caraone

Fakta
Grundrids: 11
Modeller:  6
Sovepladser:  op til 7
Længde: 5,93 m - 7,61 m
Max. lasteevne:   160 - 300 kg

CA MPINGVOGNE

Sammen skriver vi 
rejse-historier !

#teamWEINSBERG
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

Helårsvogn 
Varmes op, eller forblive afkølet – Vi 
garanterer at du føler dig godt tilpas 
med begge. Med sit omfattende 
standardudstyr er ICE edition en klar 
vinder i sit segment.

www.weinsberg.com/caraone-ice

Fakta
Grundrids:  2
Modeller:  1
Sovepladser:  op til 8
Længde:  9,37 m 
Max. lasteevne:  170 - 560 kg

Fakta
Grundrids:  4
Modeller:  2
Sovepladser:  bis zu 7
Længde:  5,91 m - 7,23 m
Max. lasteevne:  200 - 220 kg

Unik designkærlighed
Med sit formfuldendte design, den 
høje funktionalitet og sin megen 
værdi for pengene er CaraTwo en helt 
speciel campingvogn. Takket være 
den innovative letvægtsopbygning 
trækkes den let og dynamisk gennem 
gader og stræder, og det kræver ikke 
et XXL trækdyr.

www.weinsberg.com/caratwo
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Aktiv-line hyndestof. 
Åndbar, antibakteriel, 
hudvenlig og Økotex- 
certificeret.

Ikke andet 
end camping i 
hovedet. Indblik 
i arbejdet hos 
WEINSBERG. 

Hvad gør en WEINSBERG 

så speciel? Helt klart vores 

Teams passion.

Mange medarbejdere hos 

WEINSBERG er selv

entusiastiske campister og 

derrfor ved vi, hvad der bety-

der „derude“. Vores camping-

vogne er gennemtestede og 

vi ønsker at du, ligemeget 

hvor du er, føler dig hejmme 

i din WEINSBERG. 

Nem at vedligeholde og robust.  
Det smudsafvisende lag klarer både rød-
vin, spagetti-sovs osv.

Godt stof til  
rejsedrømme.

Hyndestoffer bidrager væsentligt til at-
mosfæren. På WEINSBERG er disse ikke 
kun høj kvalitet og perfekt behandlet, 

det har også et specielt design.

BEMÆRK
Alle

stoffer er
Øko-Tex 

100
certificeret.

EvoPore HRC madrasser. 
Fuld sovekomfort takket være ergonomisk 
indstilling og optimal ventilation. 

COZY HOME pakker.  
Føl dig som derhjemme. 
Bekend kulør – eller hold den 
diskret. – med COZY HOME 
har du et dekorativt valg.  
>>side 59

Campingvogns kompetancer

Find mere  
information her:
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
INDSIDER VIDEN

Florian Hopp, produktchef
42 år, siden 2015 hos WEINSBERG 
 WEINSBERG-ynglingsdetalje: 
Unik Weinsberg interiørdesign
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Custom-fit håndværk. 
Præcis dyvel teknologi sikrer
en særlig stabil møbelkonstruktion.

Hel-metal greb med vippe-lås. 
Se godt ud og er meget robuste.  
For en lang levetid.

Soft Close funktion. Takket være høj 
kvalitet gasstøddæmpere lukker skuffer og 
møbeldøre forsigtigt og stille. 

Total opbygning, herunder bagvægge. 
I enhver WEINSBERG er der et altoverskyggende 
kriterium – Håndværk

Bag-ventilerede møbler.
Stor betydning for et sundt indeklima. 

Her passer  
alt sammen.

Som fuldblods-snedker gør det mig 
stolt, at vi hos WEINSBERG arbejder 
med udførlig solid fuldkonstruktion 

og skræddersyet dyvel teknik.

Michal Flöring, Snedker
37 år, siden 2016 hos WEINSBERG 
WEINSBERG-ynglingsdetalje:

Robusthed 
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GFK-tag. Taget af glasfiber –  
er mere modstandsdygtig over for alt slags vejr.

Isolering med XPS skum.  
Dermed er vores campingvogn beskyttet mod vejr og vind.  
(CaraOne [ICE])

Perfekt opbygning. Præcision, eksakt øjemål og en 
masse know-how gør det muligt.

Modstandsdygtige overflader. 
Designet til mere intensiv brug.

Campingvogns kompetancer

Martin Moutelik, produktionsmedarbejder 
30 år, siden 2017 hos WEINSBERG
WEINSBERG-ynglingsdetalje: 

GFK-taget

WEINSBERG arbejder kun sammen med de 
bedste leverandører. Speciel hos campingvogne 
er kørekomforten afgørende. Derfor bruger vi 

udelukkende AL-KO chassis, som har de bedste 
køreegenskaber.
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Truma iNet system. 
Du kan styre opvarmningen via en app fra hvor som  
helst og eventuelt kontrollere gasbeholdningen.  
>>side 60

USB ladestikdåse. 
Praktisk ladestation til 
Smartphones, kamera 
osv.

Varmesystem

Gasforsyning

Indlysende argumenter.
På camping skal du altid have det hyggeligt. Derfor er vi op-

mærksomme på små og store detaljer, det gør camperlivet så 
meget sjovere. LED belysning i garagen og over hoveddøren er blot 

et eksempel af mange.

Central LED-betjeningspanel.  
Vandniveau og elektronikforsyning altid tilgængeligt.

Michael Gründinger, produktudvikler 
34 år, siden 2016 hos WEINSBERG
WEINSBERG-ynglingsdetalje:

Central LED betjeningspanel



	  WEINSBERG. RESULTATET AF ALLE	
FERIEMOMENTER.

	  	ALTID	PÅ 
 OPDAGELSESREJSE.

 REJSELYST 
	 ER NATURLIGT	FOR
MENNESKET.



	  	ALTID	PÅ 
 OPDAGELSESREJSE.

ANKOMST,	UDPAKNING,   
  	OG	SLAP AF.

#TEAM 
 WEINSBERG



CaraOne
Dit udehus i ferien
Familie campingvognen med 11 grundrids.



Bygge sandslotte, boldspil på campingpladsen, svømme, snorkle 
og spændende udflugter. Det er sådan jeg huske min familieferier 
fra min barndom. Vi ønsker at skabe de samme oplevelser for Livia 

og Marlene. Derfor købte vi en CaraOne der er skræddersyet til 
familieferier. Den er ogå en godt bevis på at billigt sagtens kan 

rime på godt. Afsted det går mod Istrien. 

   IS OG HAV  
  TID TIL SOL,   



CaraOne14 

Selv rejsen er vidunderlig afslappende. CaraOne kan let manøvreres 
gennem de små gader. Jeg ved at det bliver en god ferie. Fuld af 

oplevelser, og med hele familien. Godt ankommet, og tid til snacks.

  MED PÅHÆNG  
  JEG HOLDER FERIE  
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390 QD / PUH / 400 LK

420 QD 

450 FU

480 EU / QDK

500 FDK

550 UK / QDK

540 EUH

Altid passende takket være 
forskellige længder og bredder.

Dit fritidshus på ferien.
CaraOner er lavet til en ting: Ferie. Med sin gode rumudnyttelse, 
omfangsrihge udstyr og smarte detaljer kan du forvente maksimal 
komfort i ægte WEINSBERG kvalitet. 

4 – 7 sovepladser

Max lasteevne: 
160 – 300 kg

Totallængde: 
593 – 761 cm
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Panoramavindue giver smuk udsigt 
til himmelen i 390 PUH. 

Opdag

  FRA FØRSTE MINUT  
  FERIEFØLELSE  

Som familiefar sætter jeg stor pris på sikkerheden. Den 
lette håndtering af CaraOne når vi kommer frem, gør 

at jeg hurtig kan læne miig tilbage og nyde ferien.

ALKO aksel

Den nye TREND 
indgangsdør er 
60 eller 70 cm i 

bredden.

Panoramavindue giver smuk udsigt 
til himmelen i 390 PUH. 

Opdag

  FRA FØRSTE MINUT  
  FERIEFØLELSE  

Som familiefar sætter jeg stor pris på sikkerheden. Den 
lette håndtering af CaraOne når vi kommer frem, gør 

at jeg hurtig kan læne miig tilbage og nyde ferien.

ALKO aksel

Den nye TREND 
indgangsdør er 
60 eller 70 cm i 

bredden.
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De stilfulde baglygter er et ægte blikfang.

Find mere  
information her:
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
 INDSIDER VIDEN

Markant. Den nye baglygtekonsol giver en markant bagende.

Kugletryksmåler 
hjælper med at 

laste rigtigt. 

De stilfulde baglygter er et ægte blikfang.

Find mere  
information her:
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

CaraView
 INDSIDER VIDEN

Markant. Den nye baglygtekonsol giver en markant bagende.

Kugletryksmåler 
hjælper med at 

laste rigtigt. 



Lorem ipsum

CaraOne18 

Bo

  SNAPSHOT!  
  EN, TO, TRE...  

Rundsiddegrupper 
laves nemt om til 

en komfortabel 
dobbeltseng.

Rundsiddegruppen i 450 FU er ikke kun et visuelt højdepunkt – den kan rumme 
hele familien, og i en håndevending laves den om tilen stor dobbeltseng.
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  SNAPSHOT!  
  EN, TO, TRE...  

Vores „stue“ fungerer. Alt har sin plads, hyndestof 
i ektrem høj kvalitet og hurtig at ryddde op til 

aften. I dinetten føler pigerne sig hjemme og det 
glæder ikke kun Monika og mig. Vi deltager også. 

Masser af plads i 480 QDK. Dinetten kan også her bruges som 
en ekstra seng med en længde på 183 cm. 

Kvalitets hyndestof

Praktiske opbevaringshylder

Find mere  
information her:
weinsberg.com/ 
caraone

CaraView
 INDSIDER VIDEN

Bord væk, 
madras frem. 
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Madlavning

480 QDK: Det homogene møbeldesign giver et godt indtryk. Sammen med 
de eksklusive nye møbelgreb oplever man en høj kvalietet.

Elegant vask i stål Gasblus med 3 koger
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420 QD 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

500 FDK

550 UK480 QDK
540 EUH

Vores Hihglight: 
Panoramakøkken i 
390 PUH – masser 

af plads, og en smuk 
udsigt.

Køleskab: grundridsafhængigt 
med 106 l, 133 l (inkl. AES) eller 
177 l (inkl. AES) som standard 
(CaraOne [ICE])

Plads og udseende: Loftskabe med masser af plads, og i et smart design.

   KUN DET BEDSTE TIL DEM JEG HOLDER AF.  
  INDENDØRS SOM UDENDØRS.  

I det store køkken kan vi næste kokkerer som derhjem-
me. Selvfølgelig har vi også altid en grill med. Vi forbe-

reder kotelletter, pølser, kartofler og salat indenfor,  
og så er det til til at tænde op udenfor.

Køkkenet overbeviser med flere gennemtænkte 
detaljer; eksempelvis soft close skuffer

Hver kok sin 
opskrift.  

Hvert grundrids 
sit eget køkken.



22 CaraHome

Durch die praktische Bauweise und die 
durchdachte Anordnung der Schränke 
bleibt genügend Bewegungsfreiheit 
zum Kochen.

CaraOne22 

70 cm209 cm 190 cm

120 cm

Sove

540 UEH: hyggelige enkeltsenge med den bedste komfort takket være Evo Pore HRC madrasser som standard. 

Alle grundrids med hævet/
sænkeseng tilbyder 13 cm 

ekstra ståhøjde indvendigt. 
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  DET ER LIGE HYGGELIGT  
  FOR OVEN ELLER FORNEDEN:  

Livia ligger og læser i den øverste køje. Marlene ligger 
fornede og drømmer sig op. Livia ser ned på hende og griner: 
Giv mig lidt ro på ferien“, men for sent. Den lille er allerede 

kravlet op, og nu tumler de igen.

Tværvendt  
dobbeltseng

2 køjer 3 køjer Fransk seng Enkeltsenge Hæve 
/sænkeseng

Bekvem dobbeltseng i 480 QDK

Fransk dobbeltseng i 450 FU. Under sengene findes der masser af opbevaringsrum.

Plads til hele familien: Køjesengene i 480 QDK  
kan optionalt udvides til 3.

Fleksibel –  
Vi har masser af 
sengevarianter



CaraOne24 CaraOne24 

Bad

  REN BADELUKSUS. 

En god middag på en smuk resaurant er en 
del af familietraditionen. I det rummelige 
badeværelse har Grace og jeg alt hvad der 

kræves for at gøre os klar til dette.

Rummeligt og moderne designet badeværelse med masser af 
opbevaringsplads i 480 QDK.

Funktionelt og gennemtænkt – Vores badeværeslsesløsninger

Bad i 400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK
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Masser af bevægelsesfrihed og gode 
opbevaringsmuligheder i  390 QD. 

Bad og håndvask er i 450 FU og 500 FDK smart adskilt. 

1. Praktisk bruseforhæng, der 
takket været intelligent teknik 
ikke klæber til kroppen under 
bad. 

2. Dometic keramik kassettte 
toilet 

3. Vask i rektangulært design

Bad i  
450 FU / 500 FDK

Bad i 390 QD
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OVERBEVISER
med gennemtænkte detaljer.

1. Køleskab med AES funktion. Dette 
gør at dit køleskab altid vælger den bedste 
strømkilde.

2. TREND indgangsdør.  
Alt efter grundrids i 60 eller 70 cm.

3. Ambientebelysning. Takket være LED 
stråler din campingvogn nu endnu mere. 

4. Komplet moderne interiør design. 
Uforglemmelig komfort fra bag til forende. 

5. Hæave/sænkeseng som standard.  
I første omgang kommer der hæve/sænke 
seng i 390 PUH og 540 EUH.

6. EvoPore HRC madrasser. Til den optimale søvn.

7. 13 cm mere ståhøjde. Selv meget høje personer kan stå opre-
jst i den nye CaraOne. (390 PUH / 540 EUH)

8. 17“ WEINSBERG alufælge. Flot optik i antrasit lakeret eller 
sort glans frontpoleret.

Highlights

  KOMMER VI IGEN!  
  NÆSTE ÅR  
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390 QD 400 LK 420 QD

450 FU 500 FDK480 QDK480 EU

550 QDK550 UK

390 PUH

540 EUH

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

AFSTEMT
med dine ønsker.

MED 
HÆVE/SÆNKESENG

Hyndestoffer

MED 
HÆVE/SÆNKESENG

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

Flersidet

  KOMMER VI IGEN!  

NY

NY
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CaraOne [ICE]
Helårsvogn
Fire årstider til den bedste pris
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Hunden? Tjek. Manden? Tjek. Vinter? Ikke helt endnu, men den er på 
vej. Uanset er vi godt rustet med vores CaraOne ICE Edition, det er 
nemlig en ægte helårsvogn. Uden for sæsonen er vi på opdagelse 
i de Bayerske skove. Her får Markus og jeg frisk luft og hvile, men 

Alpha har masser af plads at løbe rundt på.

  CAMPISTEN OG HANS HUND  
  DEN BEDTSE VEN FOR  



CaraOne [ICE]30 

Fuldstændigt alene og uforstyrret kan vi nyde naturen og tage dagens 
mange indtryk ind. På vores vandreturer knitre sneen under vores sko, og vi 

kan nyde den frosne natur fuldstændig som vi havde ønsket os det. 

  OG OS  
  KUN SKOVEN  
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740 UDF / UWF

4 – 8 sovepladser

Max. Lastemulighed: 
170 – 560 kg

Totallængde: 
937 cm

Klar til alle årstider takket være den gode isolering, den ekstra vinteroptimering, 
og det omfattende udstyrsniveau.

Helårsvogn 
Varmes op, eller forblive afkølet – Vi garanterer at du føler dig godt tilpas med begge. Med sit omfattende 
standardudstyr er ICE edition en klar vinder i sit segment.



CaraOne [ICE]32 CaraOne [ICE]32 

Optimeret gaskasse for 
optimalt læsning.

Sigtbar: Elegante sider i glat aluminium. Mærkbar: XPS isoleringen sørger for 
det bedste indeklima uanset vejret.

CaraOne front

Opdag
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Perfekt indpakket  
i den bedste isolering. 

  HJEM I FROSTVEJR  
  VORES HYGGELIGE  Hvor godt vores vintertelt er isoleret mærker man straks ved 

udpakningen. På ingen tid har vi en ekstra opvarmet stue. Så i 
morgen vil vi nyde morgenkaffen „udenfor“ i varmen.

Den optionale vintertelt pakke udevider opholdsrummet, og sørger for et vinterforberedt udeområde.



CaraOne [ICE]34 CaraOne [ICE]34 

Klar til alle fire årstider 
grundet gennemtænkte 

detaljer.

Afslappet komfort i 740 UWF: Dobbeltsofa, TV bord med integreret 49“ smart TV og elektrisk kamin.

Bo

Komplet ventilerede møbler sørger 
for en god luftcirkulation.

Ingen kolde fødder – ALDE 
central – og gulvvarme, samt 
ventileret skoopbevaring. 
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Om aftenen hviler skoene i den ventilerede skohylde, mens vi hviler ud foran 
kaminen. Alpha gør sig komfortabel ved vores fødder på det opvarmede gulv, 
mens vi læner os tilbage og tænder for TV´et. Udenfor er en iskold storm på 

vej. Indenfor kun velvære.

  DET BEDSTE  
   HJEMME ER   

740 UDF: Masser af plads til hele familien, og på ønske kan dinetten også laves om til en ekstra seng. 

Betrækket på dinetten er slidstærkt, og let at rengøre.Hyndestof Szechuan



CaraOne [ICE]36 

Rundsiddegrupper laves 
nemt om til en komfortabel 

dobbeltseng.

Bo og kokkerer

Begge grundrids er udstyret med en stor rundsiddegruppe, hvor der er plads til hele familien. 

Hyndestoffer
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Køkken som i et 
sommerhus, og 

masser af plads i 
køleskabet.

Stort køkken med 3 kogeblus, stålvask og masser af opbevaringsplads.

Rummeligt køleskab på 177 l med AES funktion.

Kærlighed til detaljer: indfælede fronter.

Mens vi spiser morgenmad i den hyggelige spisestue, 
nyder vi den smukke udsigt gennem de store vinduer. 

Vognen er utrolig velindelt i områder, og CaraOne [ICE] 
giver os næsten følelsen af at være i et feriehus.  HEN TIL FORÅRET?  

  OG HVOR GÅR TUREN  

Hyndestoffer



CaraOne [ICE]38 

Sove

Alle har deres ynglingsplads i vores 
vinterresidens. Alpha drømmer om 

den næste udflugt, jeg drømmer om 
et varmt brusebad. At gøre disse 

drømme til virkelighed er let med 
CaraOne (ICE)

  HYGGE OS!  
       LAD OS       

I bagenden sørger en fransk dobbeltseng for masser af plads til både opbevaring og søde drømme.
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2 3

1

I det rummelige badeværelse med masser af opbevaringsplads og praktiske detaljer føler du dig straks komfortabel.

1. Bedste rumudnyttelse gennem 
ekstra hylder over toilettet.

2. ALDE er gulvarme er standard.

3. ALDE centralvarmen er inkl. 
bruser og håndklædetørrer.

Komfort som standard:

Bad

Find mere  
information her:
weinsberg.com/ 
caraone-ice

CaraView
INSIDER VIDEN
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1. Smarte væglamper. Her lever en 
hyggelig stemning i rummet.

2. Markiseliste og XPS skum. Kvalitet du 
kan stole på i alt slags vejr.

3. Dobbeltsofa i læderoptik. Med foddel, 
justerbar ryglæn, og kopholder. Kun i 740 
UWF.

4. 49“ TV. Det sænkbare LED TV sørger for 
underholdningen.

5. STYLE PLUS indgangsdøren. 60 cm 
bred med vindue og affaldsspand.

6. Storartet og lettilgængelig  
garage. Her er der plads til alt hvad familien 
har brug for. (740 UDF)

7. Elektrisk kamin. Til romantiske øjeblikke, og ekstra meget 
hygge.. (740 UWF)

8. Tandemaksel for mere kørekomfort. For en bedre  
kørekomfort også over huller og ujævne veje.

OVERBEVIST
med gennemtænkte detaljer.

Highlights

  TIL VIND OG VEJR.  
  KVALITET DER ER BYGGET  



740 UDF 740 UWF
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TURIN

Hyndestoffer

RELAXFAMILI GRUNDRIDSETGRUNDRIDSET

SZECHUAN

AFSTEMT
med dine ønsker.

Mangfoldighed

  KVALITET DER ER BYGGET  



Min kammerat og fitness freak Niki ønsker nye billeder til 
sin hejmmeside. Det kan sagtens få. Det særlige ved denne 

opgave: vi bruger campingvognen som mobilt studio i skoven. 
Stor muskelmasse passer perfekt i skoven. En almindelig cam-
pingvogn ville måske være lidt kedelig, så vi valgte selvfølgelig 

en passende. Stilfuld, ukompliceret og lige lidt anderledes. 
CaraTwo ved hvad den står for. 

  LEV LIVET I FARVER:  
  STIL TIL DEM DER ØNSKER STIL.  



CaraTwo
Unik designkærlighed
Styling campingvognen med forskellige 
farvekoncepter.



CaraTwo44 

Netop ankommet joker Niki med hans første træning som består af 
at koble campingvognen fra. Jeg vil ikke misse chancen og pakker mit 
udstyr ud, nu skal der skydes skarpt. På grund af den enorme opbeva-

ringsplads kunne vi sagtens have taget det dobbelte med, men det må 
blive næste gang.

  LAD MUSKLERNE TALE I SKOVEN  
  GODE MOTIVER:  



CaraTwo44 45 

500 QDK450 FU390 QD / 400 LK
Totallængde: 
591 – 723 cm

Max. Nyttelast 
200 – 220 kg

Unik designkærlighed
Med sit formfuldendte design, den høje funktionalitet og sin megen værdi for pengene er CaraTwo en helt 
speciel campingvogn. Takket være den innovative letvægtsopbygning trækkes den let og dynamisk gennem 
gader og stræder, og det kræver ikke et XXL køretøj. 

Reduceret og elegant i 3 farvekoncepter: 
CURRY YELLOW, ICE WATER OG  

ATZEKA GREY

4 – 7 sovepladser
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Opdag

  HÅRDT AT SLAPPE AF.  
  HÅRDT AT ARBEJDE,  

Den bredde dør i CaraTwo er en streg i regningen. Jeg havde 
set frem til billeder af kæmpen der forsøger at gå ind og ud 
sidelæns, men den plan kan jeg godt glemme. Men de næste 

skud giver sved på panden. Også en lille smule på mig.  
Derefter er der afkøling foran bilen. 

Dynamisk på hver sin måde - her: ICE WATER

WEINSBERG døre
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CaraView
INSIDER VIDEN

Mere information 
får du her:
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

Enkelt tilgang, og masser af plads i den optimerede gaskasse.

De smarte baglygter understreger den gode stemning og fuldende looket.

Gaskassen er optimeret 
og særlig ergonomisk og 

pladsbesparenden.
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Mangfoldighed i dinetten. 
Alt efter grundrids 

varierer dinetten i form.

Plad til op til 4 personer i den store dinette i 500 QDK, eksempelvis i farve ICE WATER.



49 49 

172 cm

13
9 

cm

11
6 

cm

450 FU

  I HVERT FALD OPHOLDSTUEN.  
  SER SUPER GODT UD -  

I den afslappede spisestue ser vi de første 
billeder. Der er fede donuts i stedet for pro-
tein shakes. Krummer og fedtede fingre på 
den bærbare computer er strengt forbudt, 
de lander i stedet på de smarte hynder, så 

jeg forbliver afslappet. Jeg siger bare, vedli-
geholdsvenligt, stærkt og smart hyndestof.

Plads til hygge –  
På tværs og på langs

Rundsiddegruppen tilbyder masser af plads til hygge, og skabene over giver masser af plads til opbevaring.

Ingen stil uden kvalitet. Hyndestoffet er slidstærkt og 
vedligeholdsvenligt.



CaraTwo50 

  SEND KAFFEN RUNDT.  
  KOGEKURSUS FOR KOFFEIN JUNKIES:  

Køkkenet har stil, køkkenet har 
plads, i køkkenet kan du helt sikkert 

tilberede lige hvad du lyster. Her 
koger vi også - men kun en ting: 

kaffe. Uden min kaffe var jeg ikke 
kørt 10 meter. For et fotoshoot 
uden kaffe går bare slet ikke.

Kokkerer

Køleskab på 
142 l  

(inkl. AES)  
som standard i 

500 QDK

Køleskab på  
106 l 

som standard 
i 390 QD, 400 

LK, 450 FU

Stilfuld madlavning i det kompakte køkken med LED belysning.  
En moderne køkkenbaldakin må ikke mangle på så stilfuld en campingvogn.  
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Tre argumenter fra køkkenet: 3 kogeblus, 
soft-close og masser af opbevaringsplads.  

  PRÆCIST TILPASSET  
  ALLE KOPPER I SKABET,  

Unikke linjer, hængsler af høj kvalitet og et 
slankt design fuldender udseendet. 



52 CaraTwo

Mere information 
får du her:
weinsberg.com/ 
caratwo-interieur

CaraView
INSIDER VIDEN

Sove

Fransk seng og CURRY YELLOW i 450 FU.

Vægpanelet kommer til sin ret  
med den smukt belysning. 

Let. Klap nemt sengen op, og benyt opbevarings-
pladsen under. 
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Vi sover ikke så længe, for morgenlyset skal man ikke glip-
pe. Den store seng har mange kvaliteter. Som mødelokale 
fungerer den optimalt. Hvem siger at man altid skal sidde 

op når de næste store ideer skabes.  NYE RUM  
  SKAB  

Sidde eller ligge?  
Bekvemt er nøgleordet

500 QDK – 2 køjeseng. Dobbelt tværvendt seng i 500 QDK Grundrids. 

Praktisk: Dinetten ændres til en ekstra seng. Bekvem: Rundsiddegruppen ændres  
hurtigt til en seng.

siddegruppenDinette
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2

1

2

1

Bad

Bad i 450 FU

Skønt og godt. I 450 FU er bruser og toilet adskilt fra hjørnehåndvasken.

1. Optinale brusemuligheder.

2. Standard: Dometic kramik 
kassette toilet
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Inden sporstmanden bliver til en levende stinkbombe peger jeg dis-
kret mod badet. Han siger at han var på vej, så det tror jeg på. Nu kan 

vi begge slippe for duften af hårdt arbejde. 

  DEN STÆRKE MAND.  
  NU SKINDER  

Kompakt og komplet. Man har alt havd man skal bruge i 500 QDK for at friske sig op.

390 QD rummer mange muligheder 
for opbevaring.
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1. LED belysning. Stemningsfyldt LED 
belysning i den moderne køkkenbaldakin. 

2. Skridliste. Alt er lige ved hånden på de 
smarte hylder med den stabile og robust
formet skridliste. 

3. Spejl med knager. Runde ting! Design 
funktioner som det smarte spejl med de 
medfølgende knager gør CaraTwo unik. 

4. GFK tag. Robust og vejrbestandigt, selv i 
slemt vejr.

5. Ny gaskasse. Den optimerede gaskasse 
giver rigelig med plads til to gasflasker.

6. Lysfølsom. Hyggelig med det gennemfør
te belysnings koncept.

7. Puder. Deko og sengepuderne har kun et formål. Aflaste og 
afslapning.

8. ALKO undervogn. For optimal stabilitet og sikkerhed også 
på ujævn grund.

Highlights

  DEN LETTESE OPGAVE  
  AT LÆSSE ER  

OVERBEVISER
med gennemtænkte detaljer.
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390 QD

450 FU 500 QDK

400 LK

OCEAN

ALU

TURIN

Mangfoldig

AFSTEMT
efter dine ønsker. Hyndestoffer

CURRY YELLOW

AZTEKA GREY

ICE WATER
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Mangfoldighed

HOP OMBORD I  REN FORNØJELSE 
WEINSBERG campingvogns døre med mange funktioner

Ydersør TREND fås også i 
700 mm bredde

Bagagenet til praktisk 
opbevaringsplads i døren

AffaldsspandVindue med plisse

NY

Nyt nøglesystem. Nye greb og låse i 
døre og serviceklapper.

NY

TREND WEINSBERG STYLE PLUS

UDSTYR CaraOne 
TREND 

CaraTwo 
WEINSBERG 

CaraOne [ICE] 
STYLE PLUS 

med vindue inkl. mørklægning •

Multilås •

Slagregn-forsegling (dobbeltforsegling) • • •

2 faste tøj-knager • • •

Affaldsspand •

Bagage net •

Udstyr
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1 2

NY

DE NYE WEINSBERG ALU-FÆLGE 
 i eksklusivt WEINSBERG design

1. Antracitmalede 17 „alufælge inkl. dæk   
i det eksklusive WEINSBERG design 
(235/60R17)

2.  Sort mat forpoleret 17 „alufælge inkl. 
dæk i det eksklusive WEINSBERG design 
(235/60R17)

SORT-MAT-FORPOLERETANTRACIT LAKERET

Pakken består af : 2 pyntepuder, 2 hovedpuder,  
1 hyggetæpper og en bord-løber

KAN TILVÆLGES 

ENHVER 

WEINSBERG

MAGNOLIA

EARTH

PEACH

STONE

AQUA AVOCADO

COZ Y HOME DESIGN-PAKKE. 
Bekend kulør eller vælg det diskrete –  

med COZY HOME kan du frit vælge.



60 Udstyr

Truma-iNet-System:   
Varme – og gasbeholdning pr. App*  

Med det praktiske Truma-iNet-system, herunder Truma app, kan 
du styre og kontrollere varme og aircondition i din vogn fra hvor 
som helst. Hvor meget gas er der tilbage ? Den digitale gasmåler 
giver dig besked på din smartphone eller tablet. 

VELOCATE GPS-Tracker:   
Mere sikkerhed for din WEINSBERG

Det innovative GPS tracking system fra Velocate understøtter 
lokalisering af vognen i tilfælde af tyveri takket være intuitiv app-sty-
ring og lydløs alarm. GPS‘en har en levetid på op til 3 måneder uden 
strømtilslutning

INTELLIGENT UDSTYR, MAKSIMAL KOMFORT
Vandfilter-system „BWT-BESTCAMP“

Praktisk vandfilter med ultrafiltreringsmembran, der opfylder alle 
ønsker om hygiejne. Fjerner meget effektivt mikroorganismer fra 
vandet. Med BWT bestcamp kan der laves rent vand uden brug af 
kemikalier. BWT bestcamp højt-ydende filtersystemer til camping-
vogne fra WEINSBERG er tilgængelige over hele verden gennem 
specialiserede partnere. Fordi kun den regelmæssige udskiftning af 
filtersystemerne hver 6. måned  også sikrer den højeste vandkvalitet 
og en sikker vandforsyning.

Et 8 mm „John Guest“-stik sikrer en sær-
deles enkel, værktøjsfrit installation – med 
vandforsyning selv uden et udskiftningsfil-
ter.

NY

NY

* Tilvalg

VarmesystemGasforsyning
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Tisch Accordeon
611/199 5

2

3

4

1

5

1. Drikkeflaske 800 ml Classic Sport lavet af rustfrit stål. Let 
også at rengøre Mål: 7 x 25 cm, vægt: 256 g.

2. Campingstol med aluminiumsstel, 8 positioner, 76 cm høj 
ryglæn. Max belastning: 100 kg, 

ALT,  DER GØR DIN  
FERIE SKØNNERE

Alle priser er i Euro og inkl. 19% tysk moms.

3. Campingbord Accordeon 100 x 68 cm ved Dukdalf med vejr-
bestandig bordplade. Højde justerbar: 57 - 74 cm, Materiale: Stål, 
bæreevne op til: 50 kg.

4. Transportvogn med 10 cm brede profilerede hjul og bæreevne op 
til 75 kg. Mål: 131 x 60 x 98 cm, Vægt: 11,9 kg.

5. Fire krus af høj kvalitet Resylin med antislip.

WEINSBERG - familievenlig, praktisk og økonomisk. Ligesom med
din WEINSBERG vogn, opfylder WEINSBERG kollektionen alle ønsker.

Kan købes hos din WEINSBERG forhandler eller online hos shop.weinsberg.com.

Campingstol Aspen651/022

79,95 €

Drikkeflaske 800ml

651/023

29,90 €

82,90 €
Campingbord 

Accordeon
651/021

Kopper 
651/024

19,90 €
Trækvogn
51 011

139,00 €
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Du vil købe et fritidskøretøj, men vil gerne 
prøve på forhånd, om det virkelig passer 
dig? Så er tilbuddet om leje og rejse lige 
det rigtige for dig. Søg online eller hos 
rejsebureauet efter dit favorit grundrids. 
Sammen med et tysk netværk af mere end 
150 udlejningsstationer med mere end 
1.650 udlejningsbiler og mere end 360 

rejsebureauer, hjælper RENT AND TRA-
VEL dig med din beslutning om det rig-
tige køretøj. Derudover drager du fordel 
af den store serviceportefølje, som f.eks. 
ruteforslag og mange samarbejder med 
campingpladser og autocamperrpladser. 
Hav det sjovt på test-ferien!

PRØV DEN, FØR DU KØBER...

Over 150 udlejningsstationer 
er tilgængelige over 1.650 
lejekøretøjer stå klar.

Kan bookes online på  
www.rentandtravel.de eller 
gennem vores 360 partner 
rejsebureauer

Lej nu også 
i udlandet.

REJSELYST LIGGER TIL FAMILIEN 
Sjov og sikkerhed for de små.

At dele oplevelser med dine kære - hvad kunne 
det være bedre? Af den grund er alle grundrids 
i WEINSBERG-campingvogne og autocampere 
designet til en behagelig rejse for hele familien. 
CaraKids sætter mere glasur på kagen og koncen-
trerer sig bevidst om de yngste passagers ønsker 

og behov. Alle nyder godt af dette: De voksne ny-
der, at deres børn er sikkert om bord, og børnene 
elsker de aldersrelaterede måder at lade deres 
fantasi og energi flyde frit . Lyder det som en 
masse sjov? Er det også! 

www.weinsberg.com/carakids

Oplev alle udlejningsstationer www.rentandtravel.de

Udstyr
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@fabianfallend
  FABIAN FALLEND  

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

  @MARKUS_SAEMMER  
  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

Med CaraLoft har vi været i Ammersee og Alperne, for 
at dyrke sport og at indhente inspiration til næste ko-
gebog. At sige at rejsen var smuk er en underdrivelse. 

#teamWEINSBERG rockt!

CaraTwo var vores mobile studie 
til udendørs fotosession i den 

bayerske skov. Og en rigtig god 
en af slagsen! Plads og stil, det 
er det jeg kan lide. At være en 

del af #teamWEINSBERG, det 
kan jeg selvfølgelig også godt 

lide.

Fås på 
shop.weinsberg.com

Som en del af #teamWEINSBERG 
rejste vi med CaraTour i Tyskland, 

Østrig, Sydtyrol, Italien og Slovenien 
og nød hvert øjeblik. Vi glæder os til 

næste gang. 

#teamWEINSBERG skriver  

rejsehistorier og deler dem 

med alle. Indtrykkene er  

imponerende! 

At dele er godt: Hvad er dine 

opdagelser, når du rejser med 

en WEINSBERG? i  

#teamWEINSBERG er alle 

velkommen!



Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 JandelsbrunnR08116553DKwww.weinsberg.com

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

Besøg os på de 
sociale medier og i 
vores fanshop

Vores autocampere  
og CUV findes i  vores separate katalog!

Oplysningerne om levering, dimensioner og vægt samt udseende svarer til den viden, der var ved trykningen (07/2019). Vi forbeholder os retten til at ændre i 
udstyr, tekniske data, seriestørrelse og priser. Efter aftalens indgåelse forbliver de tekniske ændringer inden for rammerne af designet, for så vidt de tjener den 
tekniske udvikling og er rimelige for kunden. Mindre farve- og teksturafvigelser forbeholdes også - selv efter kontraktens indgåelse - i det omfang disse ikke 
kan undgås på grund af materialet (fx farveafvigelser på op til 2,0 dE mellem maling på metalplader og maling på GRP / plastik) og er rimelige for kunden. På 
illustrationer vises delvis udstyr, der er tilgængeligt som tilvalg eller udstyrsegenskaber af prototyper / undersøgelser, der ikke svarer til standardversionen og 
i nogle tilfælde ikke vil være tilgængelige som specialudstyr. Farveafvigelser er mulige ved udskrivning. Derfor skal du, inden du køber et køretøj, få råd fra en 
mærkeforhandler om serienes aktuelle status. Udsmykningen vist i kataloget er ikke en del af leveringen. Vær også opmærksom på oplysningerne i den aktuelle 
prisliste, især hvad angår vægt, nyttelast og tolerancer. Print, helt eller delvist, kun med forudgående skriftlig tilladelse fra Knaus Tabbert GmbH. Illustrationer 
i dette katalog med dimensioner er kun ikke-bindende eksempler. Målinger er kun cirka værdier og er kun til illustrerende formål. De repræsenterer ikke 
garanterede produktegenskaber. For nøjagtige dimensioner, bedes du kontakte en af vores officielle WEINSBERG handelspartnere. Forbehold for trykfejl og fejl. 
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